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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1.1  Αναθε�τουσα αρχη�              :    Πανεπιστη� μιο Πελοποννη� σου 
Οδο� ς                                              : Ερυθρου�  Σταυρου�  28 & Καρυώτα� κη, Τρι�πολη
Ταχ.Κώδ. : 22131
Τηλ. : 2710372141-43 
E-mail           :

:
sstavrop@go.uop.gr

Α.Φ.Μ.  
Κώδικο� ς ηλεκτρονικη� ς 
τιμολο� γησης1         
Γενικη�  Διευ� θυνση στο διαδι�κτυο  
(URL)

Πληροφορι�ες

:

:

:

:
:

099727226

………………………………………………..…………………..

www.uop.gr

Σταυροπου� λου Σοφι�α

1.2 Κυ� ριος του Έργου :        Πανεπιστη� μιο Πελοποννη� σου

1.3 Εργοδο� της:                                    Πανεπιστη� μιο Πελοποννη� σου

1.4 Προι̂στα� μενη Αρχη�  :                    Διευ� θυνση Τεχνικώ� ν Ύπηρεσιώ� ν

1.5 Διευθυ� νουσα Ύπηρεσι�α :         Διευ� θυνση Τεχνικώ� ν Ύπηρεσιώ� ν

1.6 Αρμο� διο Τεχνικο�  Συμβου� λιο : Τεχνικο�  Συμβου� λιο Πανεπιστημι�ου Πελοποννη� σου

1.7 Εφο� σον οι ανώτε�ρώ υπηρεσι�ες μεταστεγασθου� ν κατα�  τη δια� ρκεια της διαδικασι�ας συ� ναψης η�
εκτε�λεσης τών υπηρεσιώ� ν του Τεχνικου�  Συμβου� λου, υποχρεου� νται να δηλώ� σουν α� μεσα τα νε�α τους
στοιχει�α στους προσφε�ροντες η�  στον ανα� δοχο.
3
Εφο� σον  οι  ανώτε�ρώ  υπηρεσι�ες  η� /και  τα  αποφαινο� μενα  ο� ργανα  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς
καταργηθου� ν,  συγχώνευτου� ν  η�  με  οποιονδη� ποτε  τρο� πο  μεταβληθου� ν  κατα�  τη  δια� ρκεια  της
διαδικασι�ας  συ� ναψης  η�  εκτε�λεσης  τών  υπηρεσιώ� ν  του  Τεχνικου�  Συμβου� λου,  υποχρεου� νται  να
δηλώ� σουν  α� μεσα  στους  προσφε�ροντες2 η�  στον  ανα� δοχο  τα  στοιχει�α  τών  υπηρεσιώ� ν  η�
αποφαινο� μενών  οργα� νών,  τα  οποι�α  κατα�  τον  νο� μο  αποτελου� ν  καθολικο�  δια� δοχο  τών  εν  λο� γώ
οργα� νών που υπεισε�ρχονται στα δικαιώ� ματα και υποχρεώ� σεις τους.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1 Τα ε�γγραφα της  συ� μβασης,  κατα�  την ε�ννοια  της περιπτ.  14 της  παρ.  1  του α� ρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παρο� ντα ηλεκτρονικο�  διαγώνισμο� , ει�ναι τα ακο� λουθα:

α) η παρου� σα διακη� ρυξη,
β) το Ευρώπαι̂κο�  Ενιαι�ο Έγγραφο Συ� μβασης (ΕΕΕΣ) 3, 
γ) το ε�ντυπο οικονομικη� ς προσφορα� ς, ο� πώς παρα� γεται απο�  την ειδικη�  ηλεκτρονικη�  φο� ρμα του
υποσυστη� ματος,
δ) το Τευ� χος Τεχνικώ� ν Δεδομε�νών του ε�ργου με τα τυχο� ν Παραρτη� ματα�  του, το προ� γραμμα τών
απαιτου� μενών μελετώ� ν  και η τεκμηρι�ώση της σκοπιμο� τητας του ε�ργου.
ε) το τευ� χος της Συγγραφη� ς Ύποχρεώ� σεών (Σ.Ύ.)   με τα τυχο� ν Παραρτη� ματα�  του, 
στ) το τευ� χος προεκτιμώ� μενών αμοιβώ� ν,
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ζ) τυχο� ν συμπληρώματικε�ς πληροφορι�ες και διευκρινι�σεις που θα παρασχεθου� ν απο�  την 
αναθε�τουσα αρχη�   επι� ο� λών τών ανώτε�ρώ,

2.2 Προσφε�ρεται ελευ� θερη, πλη� ρης, α� μεση και δώρεα� ν ηλεκτρονικη�  προ� σβαση στα ε�γγραφα της 
συ� μβασης4 στον ειδικο� , δημο� σια προσβα� σιμο, χώ� ρο “ηλεκτρονικοι� διαγώνισμοι�” της πυ� λης 
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  Στην ιστοσελι�δα της αναθε�τουσας αρχη� ς www.uop.gr αναρτα� ται σχετικη�  
ενημε�ρώση με αναφορα�  στον συστημικο�  αριθμο�  διαγώνισμου�  και  διασυ� νδεση στον ανώτε�ρώ 
ψηφιακο�  χώ� ρο του ΕΣΉΔΉΣ - Δημο� σια Έργα. 

Κα� θε ει�δους επικοινώνι�α και ανταλλαγη�  πληροφοριώ� ν πραγματοποιει�ται με�σώ της διαδικτυακη� ς 
πυ� λης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ

2.3 Εφο� σον ε�χουν ζητηθει� εγκαι�ρώς, η� τοι ε�ώς την 08/09/20225, η αναθε�τουσα αρχη�  παρε�χει σε ο� λους
τους προσφε�ροντες που συμμετε�χουν στη διαδικασι�α συ� ναψης συ� μβασης συμπληρώματικε�ς 
πληροφορι�ες σχετικα�  με τα ε�γγραφα της συ� μβασης, το αργο� τερο ε�ώς την 10/09/20226. 

Απαντη� σεις σε τυχο� ν διευκρινι�σεις που ζητηθου� ν, αναρτώ� νται στον δημο� σια προσβα� σιμο 
ηλεκτρονικο�  χώ� ρο του διαγώνισμου�  στην προαναφερο� μενη πυ� λη www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του 
ΕΣΉΔΉΣ-Δημο� σια Έργα μαζι� με τα υπο� λοιπα ε�γγραφα της συ� μβασης προς ενημε�ρώση τών 
ενδιαφερο� μενών οικονομικώ� ν φορε�ών, οι οποι�οι ει�ναι υποχρεώμε�νοι να ενημερώ� νονται με δικη�  τους 
ευθυ� νη με�σα απο�  τον υπο� ψη ηλεκτρονικο�  χώ� ρο.

Ή αναθε�τουσα αρχη�  παρατει�νει την προθεσμι�α παραλαβη� ς τών προσφορώ� ν, ου� τώς ώ� στε ο� λοι οι 
ενδιαφερο� μενοι οικονομικοι� φορει�ς να μπορου� ν να λα� βουν γνώ� ση ο� λών τών αναγκαι�ών 
πληροφοριώ� ν για την κατα� ρτιση τών προσφορώ� ν στις ακο� λουθες περιπτώ� σεις:
α) ο� ταν, για οποιονδη� ποτε λο�γο, προ� σθετες πληροφορι�ες, αν και ζητη� θηκαν απο�  τον οικονομικο�  
φορε�α ε�γκαιρα, δεν ε�χουν παρασχεθει� το αργο� τερο τε�σσερις (4) ημε�ρες πριν απο�  την προθεσμι�α που 
ορι�ζεται για την παραλαβη�  τών προσφορώ� ν,
β) ο� ταν τα ε�γγραφα της συ� μβασης υφι�στανται σημαντικε�ς αλλαγε�ς. 
Ή δια� ρκεια της παρα� τασης θα ει�ναι ανα� λογη με τη σπουδαιο� τητα τών πληροφοριώ� ν που ζητη� θηκαν η�  
τών αλλαγώ� ν.

Όταν οι προ� σθετες πληροφορι�ες δεν ε�χουν ζητηθει� ε�γκαιρα η�  δεν ε�χουν σημασι�α για την 
προετοιμασι�α κατα� λληλών προσφορώ� ν, η παρα� ταση της προθεσμι�ας εναπο� κειται στη διακριτικη�  
ευχε�ρεια της αναθε�τουσας αρχη� ς.

2.4 Τροποποι�ηση τών ο� ρών της διαγώνιστικη� ς διαδικασι�ας (πχ αλλαγη� /μετα� θεση της καταληκτικη� ς 
ημερομηνι�ας υποβολη� ς προσφορώ� ν καθώ� ς και σημαντικε�ς αλλαγε�ς τών εγγρα� φών της συ� μβασης, 
συ� μφώνα με την προηγου� μενη παρα� γραφο), δημοσιευ� ονται στο ΚΉΜΔΉΣ7. 

Άρθρο 2Α: Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 

Οι οικονομικοι� φορει�ς δεσμευ� ονται ο� τι:
α) τηρου� ν και θα εξακολουθη� σουν να τηρου� ν κατα�  την εκτε�λεση της συ� μβασης, εφο� σον επιλεγου� ν,
τις υποχρεώ� σεις τους που απορρε�ουν απο�  τις διατα� ξεις της περιβαλλοντικη� ς, κοινώνικοασφαλιστικη� ς
και εργατικη� ς νομοθεσι�ας, που ε�χουν θεσπιστει� με το δι�καιο της Ένώσης, το εθνικο�  δι�καιο, συλλογικε�ς
συμβα� σεις  η�  διεθνει�ς  διατα� ξεις  περιβαλλοντικου� ,  κοινώνικου�  και  εργατικου�  δικαι�ου,  οι  οποι�ες
απαριθμου� νται στο Παρα� ρτημα Χ του Προσαρτη� ματος Α του ν. 4412/2016. Ή τη� ρηση τών εν λο� γώ
υποχρεώ� σεών ελε�γχεται και βεβαιώ� νεται απο�  τα ο� ργανα που επιβλε�πουν την εκτε�λεση τών δημοσι�ών
συμβα� σεών  και  τις  αρμο� διες  δημο� σιες  αρχε�ς  και  υπηρεσι�ες  που  ενεργου� ν  εντο� ς  τών  ορι�ών  της
ευθυ� νης και της αρμοδιο� τητα� ς τους8 
β)  δεν θα ενεργη� σουν  αθε�μιτα,  παρα� νομα  η�  καταχρηστικα�  καθ΄  ο� λη  τη δια� ρκεια  της  διαδικασι�ας
ανα� θεσης, αλλα�  και κατα�  το στα� διο εκτε�λεσης της συ� μβασης, εφο� σον επιλεγου� ν
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γ) λαμβα� νουν τα κατα� λληλα με�τρα για να διαφυλα� ξουν την εμπιστευτικο� τητα τών πληροφοριώ� ν που
ε�χουν χαρακτηρισθει� ώς τε�τοιες.

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οι  προσφορε�ς  υποβα� λλονται  απο�  τους  ενδιαφερομε�νους  ηλεκτρονικα� ,  με�σώ  της
διαδικτυακη� ς  πυ� λης  www.promitheus.gov.gr   του  ΟΠΣ  ΕΣΉΔΉΣ,  με�χρι  την  καταληκτικη�
ημερομηνι�α  και  ώ� ρα  που  ορι�ζεται  στο  α� ρθρο  14  της  παρου� σας  διακη� ρυξης,  σε  ηλεκτρονικο�
φα� κελο  του  υποσυστη� ματος  «ΕΣΉΔΉΣ-  Δημο� σια   Έργα»   και  υπογρα� φονται,  τουλα� χιστον,  με
προηγμε�νη  ηλεκτρονικη�  υπογραφη� ,  η  οποι�α  υποστηρι�ζεται  απο�  αναγνώρισμε�νο  (εγκεκριμε�νο)
πιστοποιητικο� , συ� μφώνα με την παρ. 2 του α� ρθρου 37 του ν. 4412/20169.

Για τη συμμετοχη�  στην παρου� σα διαδικασι�α οι ενδιαφερο� μενοι οικονομικοι�  φορει�ς ακολουθου� ν τη
διαδικασι�α  εγγραφη� ς  του  α� ρθρου  5  παρ.  1.2  ε�ώς  1.4  της  Κοινη� ς  Ύπουργικη� ς  Απο� φασης  με  αρ.
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών
και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών   με  χρήση  των  επιμέρους
εργαλείων  και  διαδικασιών   του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (στο εξη� ς ΚΎΑ ΕΣΉΔΉΣ- Δημο� σια Έργα).

Ή ε�νώση οικονομικώ� ν φορε�ών υποβα� λλει κοινη�  προσφορα� ,  η οποι�α υποχρεώτικα�  υπογρα� φεται
συ� μφώνα με τα ανώτε�ρώ, ει�τε απο�  ο� λους τους οικονομικου� ς φορει�ς που αποτελου� ν την ε�νώση,
ει�τε απο�  εκπρο� σώπο�  τους, νομι�μώς εξουσιοδοτημε�νο. Στην προσφορα� , προσδιορι�ζεται η ε�κταση
και το ει�δος της συμμετοχη� ς του κα� θε με�λους της ε�νώσης, συμπεριλαμβανομε�νης της κατανομη� ς
αμοιβη� ς  μεταξυ�  τους,  καθώ� ς  και  ο  εκπρο� σώπος/  συντονιστη� ς  αυτη� ς.  Ή  εν  λο� γώ  δη� λώση
περιλαμβα� νεται  ει�τε  στο ΕΕΕΣ (Με�ρος  ΙΙ.  Ενο� τητα Α) ει�τε  στη συνοδευτικη�  υπευ� θυνη δη� λώση
που δυ� ναται να υποβα� λλουν τα με�λη της ε�νώσης.

3.2 Στον ηλεκτρονικο�  φα� κελο προσφορα� ς περιε�χονται:

(α) ε�νας (υπο)φα� κελος με την ε�νδειξη «Δικαιολογητικα�  Συμμετοχη� ς».

(β)  ε�νας (υπο)φα� κελος με την ε�νδειξη «Τεχνικη�  Προσφορα� ».

(γ) ε�νας (υπο)φα� κελος με την ε�νδειξη  «Οικονομικη�  Προσφορα� ».

3.3 Απο�  τον προσφε�ροντα σημαι�νονται, με χρη� ση του σχετικου�  πεδι�ου του υποσυστη� ματος, κατα�  την
συ� νταξη της προσφορα� ς,  τα στοιχει�α  εκει�να που ε�χουν εμπιστευτικο�  χαρακτη� ρα,  συ� μφώνα με τα
οριζο� μενα στο α� ρθρο 21 του ν. 4412/2016. 
Στην περι�πτώση αυτη� , ο προσφε�ρών υποβα� λλει στον οικει�ο  (υπο)φα� κελο σχετικη�  αιτιολο� γηση με τη
μορφη�  ψηφιακα�  υπογεγραμμε�νου αρχει�ου pdf, αναφε�ροντας ρητα�  ο� λες τις σχετικε�ς διατα� ξεις νο� μου η�
διοικητικε�ς  πρα� ξεις  που  επιβα� λλουν  την  εμπιστευτικο� τητα  της  συγκεκριμε�νης  πληροφορι�ας,  ώς
συνημμε�νο της ηλεκτρονικη� ς του προσφορα� ς.  Δεν χαρακτηρι�ζονται ώς εμπιστευτικε�ς πληροφορι�ες
σχετικα�  με τις τιμε�ς μονα� δος, τις προσφερο� μενες ποσο� τητες και την οικονομικη�  προσφορα� .  

3.4 Στην  περι�πτώση  της  υποβολη� ς  στοιχει�ών  με  χρη� ση  μορφο� τυπου  φακε�λου  συμπιεσμε�νών
ηλεκτρονικώ� ν  αρχει�ών  (π.χ.  ηλεκτρονικο�  αρχει�ο  με  μορφη�  ZIP),  εκει�να  τα  οποι�α  επιθυμει�  ο
προσφε�ρών να χαρακτηρι�σει ώς εμπιστευτικα� , συ� μφώνα με τα ανώτε�ρώ αναφερο� μενα, θα πρε�πει να
τα υποβα� λλει  ώς χώριστα�  ηλεκτρονικα�  αρχει�α  με  μορφη�  Portable  Document  Format  (PDF)  η�  ώς
χώριστο�  ηλεκτρονικο�  αρχει�ο  μορφο� τυπου  φακε�λου  συμπιεσμε�νών ηλεκτρονικώ� ν  αρχει�ών  που  να
περιλαμβα� νει αυτα� .

3.5 Ο  χρη� στης  –  οικονομικο� ς  φορε�ας  υποβα� λλει  τους  ανώτε�ρώ  (υπο)φακε�λους  με�σώ  του
υποσυστη� ματος, ο� πώς περιγρα� φεται κατώτε�ρώ:
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α) Τα  στοιχει�α  και  δικαιολογητικα�  που  περιλαμβα� νονται  στον  (υπο)φα� κελο  με  την  ε�νδειξη
«Δικαιολογητικα�  Συμμετοχη� ς»  ει�ναι τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 20.2, τα δε στοιχει�α και δικαιολογητικα�
που περιλαμβα� νονται στον (υπο)φα� κελο με την ε�νδειξη «Τεχνικη�  Προσφορα� » ει�ναι τα οριζο� μενα στο
α� ρθρο 20.3 της παρου� σας.
Τα στοιχει�α αμφο� τερών τών (υπο)φακε�λών υποβα� λλονται απο�  τον οικονομικο�  φορε�α ηλεκτρονικα�  σε
μορφη�  αρχει�ου  Portable Document Format (PDF) και γι�νονται αποδεκτα� , ανα�  περι�πτώση, συ� μφώνα
με την παρ. β του α� ρθρου 5 της παρου� σας.

β) Το  αργο� τερο πριν  την  ημερομηνι�α  και  ώ� ρα  αποσφρα� γισης  τών προσφορώ� ν  που  ορι�ζεται  στο
α� ρθρο 14 της παρου� σας, προσκομι�ζονται στην Αναθε�τουσα Αρχη� 10 με ευθυ� νη του οικονομικου�  φορε�α,
οι  πρώτο� τυπες  εγγυη� σεις  συμμετοχη� ς  σε  ε�ντυπη  μορφη� ,  πλην  τών  εγγυη� σεών  που  εκδι�δονται
ηλεκτρονικα� , α� λλώς η προσφορα�  απορρι�πτεται ώς απαρα� δεκτη. Οι ανώτε�ρώ πρώτο� τυπες εγγυητικε�ς
επιστολε�ς συμμετοχη� ς προσκομι�ζονται σε κλειστο�  φα� κελο στον οποι�ο αναγρα� φεται τουλα� χιστον ο
αποστολε�ας, τα στοιχει�α του παρο� ντος διαγώνισμου�  και ώς παραλη� πτης η Επιτροπη�  Διαγώνισμου� .

Επισημαι�νεται  ο� τι  η  εν  λο� γώ υποχρε�ώση δεν ισχυ� ει  για τις  εγγυη� σεις  ηλεκτρονικη� ς  ε�κδοσης (π.χ.
εγγυη� σεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

Ή προσκο� μιση τών πρώτο� τυπών εγγυη� σεών συμμετοχη� ς πραγματοποιει�ται ει�τε με κατα� θεση του ώς
α� νώ  φακε�λου  στην  υπηρεσι�α  πρώτοκο� λλου  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς  ει�τε  με  την  αποστολη�  του
ταχυδρομικώ� ς,  επι�  αποδει�ξει, με  αι�τηση  και  σε  σφραγισμε�νο  φα� κελο  στον  οποι�ο  πρε�πει  να
αναγρα� φονται ευκρινώ� ς τα ακο� λουθα:

ΝΑ ΜΉΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΑΎΤΟΝ Ή ΉΜΕΡΟΜΉΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ.

Προς τον Προ� εδρο της Επιτροπη� ς Διαγώνισμου�  (Αρ. Διακ. 2/2022)
Εγγυητικη�  Επιστολη�  Συμμετοχη� ς

του …...(επώνυμι�α, οδο� ς, αριθμο� ς, Τ.Κ, πο� λη, τηλε�φώνο και e-mail)
για το ε�ργο: « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
« ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟ – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ »
με αναθέτουσα αρχή το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 Το  βα� ρος  απο� δειξης  της  ε�γκαιρης  προσκο� μισης  φε�ρει  ο  οικονομικο� ς  φορε�ας.  Το  εμπρο� θεσμο
αποδεικνυ� εται  με  τον  αριθμο�  πρώτοκο� λλου  ει�τε  με  την  επι�κληση  του  σχετικου�  αποδεικτικου�
αποστολη� ς, ανα�  περι�πτώση.

Στην περι�πτώση που  επιλεγει�  η αποστολη�  του φακε�λου της εγγυ� ησης συμμετοχη� ς ταχυδρομικώ� ς, ο
οικονομικο� ς φορε�ας αναρτα� , εφο� σον δεν διαθε�τει αριθμο�  ε�γκαιρης εισαγώγη� ς του φακε�λου του στο
πρώτο� κολλο της αναθε�τουσας αρχη� ς, το αργο� τερο ε�ώς την ημερομηνι�α και ώ� ρα αποσφρα� γισης τών
προσφορώ� ν,  με�σώ  της  λειτουργι�ας  «επικοινώνι�α»,  τα  σχετικο�  αποδεικτικο�  στοιχει�ο  προσκο� μισης
(αποδεικτικο�  κατα� θεσης σε υπηρεσι�ες ταχυδρομει�ου - ταχυμεταφορώ� ν),  προκειμε�νου να ενημερώ� σει
την  αναθε�τουσα  αρχη�  περι�  της  τη� ρησης  της  υποχρε�ώση� ς  του  σχετικα�  με  την  (εμπρο� θεσμη)
προσκο� μιση της εγγυ� ησης συμμετοχη� ς του στον παρο� ντα διαγώνισμο� .

γ) Οι προσφε�ροντες συντα� σσουν την οικονομικη�  τους προσφορα�  συμπληρώ� νοντας την αντι�στοιχη
ειδικη�  ηλεκτρονικη�  φο� ρμα του υποσυστη� ματος.

δ) Στην οικονομικη�  προσφορα�  αναγρα� φεται η προσφερο� μενη τιμη�  ανα�  κατηγορι�α υπηρεσιώ� ν του
Τεχνικου�  Συμβου� λου και η συνολικη�  τιμη�  για την εκτε�λεση της συ� μβασης. Ή οικονομικη�  προσφορα�
συντι�θεται  για  κα� θε  επι�  με�ρους  κατηγορι�α  υπηρεσιώ� ν  του Τεχνικου�  Συμβου� λου,  συ� μφώνα με τις
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διατα� ξεις της περι�πτώσης δ' της παρ. 8 του α� ρθρου 53 του ν. 4412/2016. Περιλαμβα� νει, εκτο� ς απο�  τις
αμοιβε�ς για την εκπο� νηση τών μελετώ� ν, τις αμοιβε�ς για τον προγραμματισμο� , την επι�βλεψη και την
αξιολο� γηση  τών  αναγκαι�ών  ερευνητικώ� ν  εργασιώ� ν  πα� σης  φυ� σεώς,  καθώ� ς  επι�σης  και  τών
εργασιώ� ν /μελετώ� ν, συ� μφώνα με τα αναφερο� μενα στην περι�πτώση 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� .  Ή συνολικη�
προσφερο� μενη  τιμη�  τρε�πεται  σε  ποσοστο�  ε�κπτώσης  επι�  της  προεκτιμώ� μενης  αμοιβη� ς,  με
στρογγυλοποι�ηση στο δευ� τερο δεκαδικο�  ψηφι�ο.

ε)  Στη  συνε�χεια,  οι  προσφε�ροντες  παρα� γουν  απο�  το  υποσυ� στημα  τα  ηλεκτρονικα�  αρχει�α
[«εκτυπώ� σεις»  τών  Δικαιολογητικώ� ν  Συμμετοχη� ς,  της  Τεχνικη� ς  Προσφορα� ς  και  της  Οικονομικη� ς
Προσφορα� ς  τους  σε  μορφη�  αρχει�ου  Portable  Document  Format  (PDF)].  Τα αρχει�α  αυτα�  γι�νονται
αποδεκτα� , εφο� σον φε�ρουν, τουλα� χιστον  προηγμε�νη ηλεκτρονικη�  υπογραφη� , η οποι�α υποστηρι�ζεται
απο�  αναγνώρισμε�νο  (εγκεκριμε�νο)  πιστοποιητικο� 11 και  επισυνα� πτονται  στους  αντι�στοιχους
(υπο)φακε�λους  της  προσφορα� ς.  Κατα�  την  συστημικη�  υποβολη�  της  προσφορα� ς  το  υποσυ� στημα
πραγματοποιει�  αυτοματοποιημε�νους ελε�γχους επιβεβαι�ώσης της ηλεκτρονικη� ς προσφορα� ς σε σχε�ση
με  τα  παραχθε�ντα  ηλεκτρονικα�  αρχει�α  (Δικαιολογητικα�  Συμμετοχη� ς,  Τεχνικη�  Προσφορα�  και
Οικονομικη�  Προσφορα� ) και εφο� σον οι ε�λεγχοι αυτοι�   αποβου� ν επιτυχει�ς, η προσφορα�  υποβα� λλεται
στο υποσυ� στημα. Διαφορετικα� , η προσφορα�  δεν υποβα� λλεται και το υποσυ� στημα ενημερώ� νει τους
προσφε�ροντες  με  σχετικο�  μη� νυμα  σφα� λματος  στη  διεπαφη�  του  χρη� στη  τών  προσφερο� ντών,
προκειμε�νου οι τελευται�οι να προβου� ν στις σχετικε�ς ενε�ργειες διο� ρθώσης.

στ) Εφο� σον οι οικονομικοι�  ο� ροι δεν ε�χουν αποτυπώθει�  στο συ� νολο�  τους στις ειδικε�ς ηλεκτρονικε�ς
φο� ρμες του υποσυστη� ματος,  οι  προσφε�ροντες επισυνα� πτουν ψηφιακα�  υπογεγραμμε�να τα σχετικα�
ηλεκτρονικα�  αρχει�α, συ� μφώνα με τα ανώτε�ρώ οριζο� μενα στην περ. (ε)12.

ζ) Απο�  το υποσυ� στημα εκδι�δεται ηλεκτρονικη�  απο� δειξη υποβολη� ς προσφορα� ς, η οποι�α αποστε�λλεται
στον  οικονομικο�  φορε�α  με  μη� νυμα  ηλεκτρονικου�  ταχυδρομει�ου.  Στις  περιπτώ� σεις  που  με  την
προσφορα�  υποβα� λλονται δημο� σια η�  και ιδιώτικα�  ε�γγραφα,  ει�τε  ε�χουν παραχθει�  απο�  τον ι�διο τον
προσφε�ροντα ει�τε απο�  τρι�τους, αυτα�  γι�νονται αποδεκτα�  ανα�  περι�πτώση, συ� μφώνα  με την παρ.1.2.1
του α� ρθρου 12 της ΚΎΑ ΕΣΉΔΉΣ – Δημο� σια Έργα. καθώ� ς και με την αντι�στοιχη παρ. β του α� ρθρου 5
της παρου� σας.

η) Έώς  την  ημε�ρα  και  ώ� ρα  αποσφρα� γισης  τών  προσφορώ� ν  προσκομι�ζονται  με  ευθυ� νη  του
οικονομικου�  φορε�α στην αναθε�τουσα αρχη� ,  σε ε�ντυπη μορφη�  και  σε κλειστο�  φα� κελο,  στον οποι�ο
αναγρα� φεται ο αποστολε�ας και ώς παραλη� πτης η Επιτροπη�  Διαγώνισμου�  του παρο� ντος διαγώνισμου� ,
τυχο� ν  στοιχει�α  της  ηλεκτρονικη� ς  προσφορα� ς  του,  η� τοι  τών  (υπο)φακε�λών  «Δικαιολογητικα�
Συμμετοχη� ς»,  «Τεχνικη�  Προσφορα� »  και  «Οικονομικη�  Προσφορα� »,  τα  οποι�α  απαιτει�ται  να
προσκομισθου� ν σε πρώτο� τυπα η�  ακριβη�  αντι�γραφα13.
Τε�τοια στοιχει�α και δικαιολογητικα�  ενδεικτικα�  ει�ναι :
i)  η  πρώτο� τυπη  εγγυητικη�  επιστολη�  συμμετοχη� ς,  πλην  τών  περιπτώ� σεών  που  αυτη�  εκδι�δεται
ηλεκτρονικα� , α� λλώς η προσφορα�  απορρι�πτεται ώς απαρα� δεκτη, συ� μφώνα με τα ειδικο� τερα οριζο� μενα
στο α� ρθρο 4γii) της παρου� σας,
ii)  αυτα�  που  δεν  υπα� γονται  στις  διατα� ξεις  του  α� ρθρου  11  παρ.  2  του  ν.  2690/1999  (ενδεικτικα�
συμβολαιογραφικε�ς ε�νορκες βεβαιώ� σεις η�  λοιπα�  συμβολαιογραφικα�  ε�γγραφα),
iii)  ιδιώτικα�  ε�γγραφα τα οποι�α  δεν ε�χουν  επικυρώθει�  απο�  δικηγο� ρο  η�  δεν  φε�ρουν θεώ� ρηση απο�
υπηρεσι�ες  και  φορει�ς  της  περι�πτώσης  α  της  παρ.  2  του  α� ρθρου  11  του  ν.  2690/1999  η�  δεν
συνοδευ� ονται απο�  υπευ� θυνη δη� λώση για την ακρι�βεια�  τους, καθώ� ς και
iv)  αλλοδαπα�  δημο� σια  ε�ντυπα  ε�γγραφα  που  φε�ρουν  την  επισημει�ώση  της  Χα� γης  (Apostille),  η�
προξενικη�  θεώ� ρηση και δεν ε�χουν επικυρώθει� απο�  δικηγο� ρο. 

Σε περι�πτώση μη υποβολη� ς ενο� ς η�  περισσο� τερών απο�  τα ώς α� νώ στοιχει�α και δικαιολογητικα�  που
υποβα� λλονται  σε  ε�ντυπη  μορφη� ,  πλην  της  πρώτο� τυπης  εγγυ� ησης  συμμετοχη� ς,  δυ� ναται  να
συμπληρώ� νονται και να υποβα� λλονται συ� μφώνα με το α� ρθρο 102 του ν. 4412/2016.
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3.6  Απόσυρση προσφοράς
Οι  προσφε�ροντες  δυ� νανται  να  ζητη� σουν  την  απο� συρση  υποβληθει�σας  προσφορα� ς,  πριν  την
καταληκτικη�  ημερομηνι�α υποβολη� ς τών προσφορώ� ν, με ε�γγραφο αι�τημα τους προς την αναθε�τουσα
αρχη� ,  σε  μορφη�  ηλεκτρονικου�  αρχει�ου  Portable Document Format (PDF), το  οποι�ο  υποβα� λλεται
συ� μφώνα με την περ. ii η�  iv του α� ρθρου 5β της παρου� σας με�σώ της λειτουργικο� τητας «Επικοινώνι�α»
του  υποσυστη� ματος14.  Πιστοποιημε�νος  χρη� στης  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς,  χώρι�ς  να  απαιτει�ται
απο� φαση  της  τελευται�ας,  προβαι�νει  στην  απο� ρριψη  της  σχετικη� ς  ηλεκτρονικη� ς  προσφορα� ς  στο
υποσυ� στημα πριν την καταληκτικη�  ημερομηνι�α υποβολη� ς  της προσφορα� ς.  Κατο� πιν,  ο οικονομικο� ς
φορε�ας δυ� ναται  να υποβα� λει  εκ  νε�ου προσφορα�  με�σώ του υποσυστη� ματος ε�ώς την καταληκτικη�
ημερομηνι�α υποβολη� ς  τών προσφορώ� ν.

Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  προσφορών/
έγκριση πρακτικού15 

α) Μετα�  την  καταληκτικη�  ημερομηνι�α  υποβολη� ς  προσφορώ� ν,  ο� πώς  ορι�ζεται  στο  α� ρθρο  14  της
παρου� σας, και πριν απο�  την ηλεκτρονικη�  αποσφρα� γιση, πιστοποιημε�νος χρη� στης της αναθε�τουσας
αρχη� ς  μεταβιβα� ζει  την αρμοδιο� τητα διαχει�ρισης του ηλεκτρονικου�  διαγώνισμου�  σε πιστοποιημε�νο
χρη� στη της Επιτροπη� ς Διαγώνισμου� .  

β) Ή   Επιτροπη�  Διαγώνισμου� 16,  κατα�  την  ημερομηνι�α  και  ώ� ρα  που  ορι�ζεται  στο  α� ρθρο  14  της
παρου� σας, προβαι�νει σε ηλεκτρονικη�  αποσφρα� γιση του (υπο)φακε�λου «Δικαιολογητικα�  Συμμετοχη� ς»
και του (υπο)φακε�λου “Τεχνικη�  Προσφορα� ”,  χώρι�ς να παρε�χει στους προσφε�ροντες προ� σβαση στα
υποβληθε�ντα  δικαιολογητικα�  συμμετοχη� ς  η�  στις  υποβληθει�σες  τεχνικε�ς  προσφορε�ς  τών  λοιπώ� ν
οικονομικώ� ν φορε�ών. 
Ή αναθε�τουσα αρχη�  διαβιβα� ζει στον Προ� εδρο της Επιτροπη� ς Διαγώνισμου�  τους κλειστου� ς  φακε�λους
με τις  πρώτο� τυπες εγγυη� σεις  συμμετοχη� ς  που ε�χουν προσκομιστει�  πριν  την ημερομηνι�α  και  ώ� ρα
αποσφρα� γισης τών προσφορώ� ν που ορι�ζεται, ομοι�ώς, στο α� ρθρο 14 της παρου� σας.

γ) Στη συνε�χεια,  μετα�  την ώς α� νώ αποσφρα� γιση, η Επιτροπη�  Διαγώνισμου�  προβαι�νει στις ακο� λουθες
ενε�ργειες:
(i) αναρτα�  στον  ηλεκτρονικο�  χώ� ρο  «Συνημμε�να  Ήλεκτρονικου�  Διαγώνισμου� »,  τον  σχετικο�

κατα� λογο προσφερο� ντών, ο� πώς αυτο� ς παρα� γεται απο�  το υποσυ� στημα, με δικαι�ώμα προ� σβασης
μο� νον στους προσφε�ροντες .

(ii) ελε�γχει εα� ν προσκομι�στηκαν οι  απαιτου� μενες πρώτο� τυπες εγγυητικε�ς  επιστολε�ς  συμμετοχη� ς
συ� μφώνα με την παρ. 5β του α� ρθρου 3 της παρου� σας.  Ή προσφορα�  οικονομικου�  φορε�α που
παρε�λειψε  ει�τε  να  προσκομι�σει  την  απαιτου� μενη  πρώτο� τυπη  εγγυ� ηση  συμμετοχη� ς,  σε
περι�πτώση  υποβολη� ς  ε�γχαρτης  εγγυ� ησης  συμμετοχη� ς,  ει�τε  να  υποβα� λει  την  απαιτου� μενη
εγγυ� ηση ηλεκτρονικη� ς  ε�κδοσης στον οικει�ο  ηλεκτρονικο�  υποφα� κελο με�χρι  την καταληκτικη�
ημερομηνι�α  υποβολη� ς  προσφορώ� ν,  απορρι�πτεται  ώς  απαρα� δεκτη,  μετα�  απο�  γνώ� μη  της
Επιτροπη� ς  Διαγώνισμου� ,  η  οποι�α  συντα� σσει  πρακτικο� ,  στο  οποι�ο  περιλαμβα� νονται  τα
αποτελε�σματα  του  ανώτε�ρώ  ελε�γχου  και  υποβα� λλει  στην  αναθε�τουσα  αρχη�  το  σχετικο�
ηλεκτρονικο�  αρχει�ο, ώς “εσώτερικο� ”, με�σώ της λειτουργι�ας “επικοινώνι�α” του υποσυστη� ματος,
προς ε�γκριση για τη λη� ψη απο� φασης απο� ρριψης της προσφορα� ς, συ� μφώνα με την παρ. 1 του
α� ρθρου 72 του ν. 4412/2016.
Μετα�  την  ε�κδοση  της  απο� φασης  ε�γκρισης  του  ανώτε�ρώ  πρακτικου�  για  την  απο� ρριψη  της
προσφορα� ς, η αναθε�τουσα αρχη�  κοινοποιει� την απο� φαση σε ο� λους τους προσφε�ροντες.
Ή απο� φαση απο� ρριψης της προσφορα� ς εκδι�δεται πριν απο�  την ε�κδοση οποιασδη� ποτε α� λλης
απο� φασης σχετικα�  με την αξιολο�γηση τών προσφορώ� ν της παρου� σας διαδικασι�ας.

(iii) ελε�γχει  τα  υποβληθε�ντα  δικαιολογητικα�  συμμετοχη� ς,  και  προβαι�νει  στην  αξιολο�γηση  και
βαθμολο�γηση τών τεχνικώ� ν προσφορώ� ν, συ� μφώνα με τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 21.1 και 21.2,
ενώ�  παρα� λληλα επικοινώνει� με τους εκδο� τες που αναγρα� φονται στις υποβληθει�σες εγγυητικε�ς
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επιστολε�ς  συμμετοχη� ς,  προκειμε�νου  να  διαπιστώ� σει  την  εγκυρο� τητα�  τους.  Αν  διαπιστώθει�
πλαστο� τητα  εγγυητικη� ς  επιστολη� ς,  ο  υποψη� φιος  αποκλει�εται  απο�  τον  διαγώνισμο�  και
υποβα� λλεται  μηνυτη� ρια  αναφορα�  στον  αρμο� διο  εισαγγελε�α.  Ακολου� θώς  η  Επιτροπη�
Διαγώνισμου�  συντα� σσει πρακτικο� , στο οποι�ο περιλαμβα� νονται τα αποτελε�σματα του ανώτε�ρώ
ελε�γχου και αξιολο�γησης, και υποβα� λλει στην αναθε�τουσα αρχη�  το σχετικο�  ηλεκτρονικο�  αρχει�ο,
ώς  “εσώτερικο� ”,  με�σώ  της  λειτουργι�ας  “επικοινώνι�α”  του  υποσυστη� ματος,  προς  ε�γκριση,
μεταβιβα� ζοντας παρα� λληλα ξανα�  την αρμοδιο� τητα διαχει�ρισης του ηλεκτρονικου�  διαγώνισμου�
στον αρμο� διο πιστοποιημε�νο χρη� στη της Αναθε�τουσας Αρχη� ς.   

δ) Μετα�  την ε�κδοση της απο� φασης ε�γκρισης του ανώτε�ρώ πρακτικου� , η αναθε�τουσα αρχη�  κοινοποιει�
την απο� φαση σε ο� λους τους προσφε�ροντες εκτο� ς απο�  εκει�νους  οι οποι�οι αποκλει�στηκαν οριστικα� ,
λο�γώ  μη  υποβολη� ς  η�  προσκο� μισης  της  πρώτο� τυπης  εγγυ� ησης  συμμετοχη� ς,  συ� μφώνα  με  την
περι�πτώση (γii) της παρου� σας παραγρα� φου και παρε�χει προ� σβαση στα υποβληθε�ντα δικαιολογητικα�
συμμετοχη� ς και στις υποβληθει�σες τεχνικε�ς προσφορε�ς τών λοιπώ� ν προσφερο� ντών. 
Στη  συνε�χεια  ο  πιστοποιημε�νος  χρη� στης  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς,  μεταβιβα� ζει  εκ  νε�ου  την
αρμοδιο� τητα διαχει�ρισης του ηλεκτρονικου�  διαγώνισμου�  σε πιστοποιημε�νο χρη� στη της Επιτροπη� ς
Διαγώνισμου� .

ε) Μετε�πειτα,  σε  διακριτο�  στα� διο,  η  Επιτροπη�  Διαγώνισμου�  προβαι�νει  στην  αποσφρα� γιση  τών
οικονομικώ� ν  προσφορώ� ν,  χώρι�ς  να  παρε�χει  στους  προσφε�ροντες  προ� σβαση  στα  υποβληθε�ντα
στοιχει�α  τών λοιπώ� ν  οικονομικώ� ν  φορε�ών.  Εν συνεχει�α  η Επιτροπη�  Διαγώνισμου�  προβαι�νει  στην
αξιολο�γηση και βαθμολο�γηση τών οικονομικώ� ν προσφορώ� ν, συ� μφώνα με οριζο� μενα στο α� ρθρο 21.3
και συντα� σσει πρακτικο� , με το οποι�ο εισηγει�ται εφαρμο� ζοντας το κριτη� ριο ανα� θεσης του α� ρθρου 21
της παρου� σας, την ανα� θεση της συ� μβασης στον προσφε�ροντα που υπε�βαλε την πλε�ον συμφε�ρουσα
προσφορα�  (η�  τη  μαται�ώση της διαδικασι�ας).  Το εν  λο�γώ πρακτικο�  υποβα� λλεται, ώς “εσώτερικο� ”,
με�σώ της λειτουργι�ας “επικοινώνι�α” του υποσυστη� ματος, στην αναθε�τουσα αρχη� , προς ε�γκριση.

στ) Μετα�  την  ε�κδοση  της  απο� φασης  ε�γκρισης  του  πρακτικου�  της  Επιτροπη� ς  Διαγώνισμου� ,  η
αναθε�τουσα αρχη�  κοινοποιει�  την  ώς α� νώ  απο� φαση  σε  ο� λους  τους  προσφε�ροντες  που  υπε�βαλαν
αποδεκτη�  προσφορα�  και παρε�χει προ� σβαση σε αυτου� ς στις υποβληθει�σες οικονομικε�ς προσφορε�ς
τών λοιπώ� ν προσφερο� ντών. 

ζ) Επισημαι�νεται ο� τι, σε περι�πτώση που οι προσφορε�ς ε�χουν την ι�δια συνολικη�  τελικη�  βαθμολογι�α
(ισοδυ� ναμες),  η  αναθε�τουσα αρχη�  επιλε�γει  τον (προσώρινο� )  ανα� δοχο,  συ� μφώνα με τα ειδικο� τερα
οριζο� μενα στο α� ρθρο 21.4 της παρου� σας. 

η) Κατα�  τών  αποφα� σεών  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς  του  παρο� ντος  α� ρθρου  χώρει�  προδικαστικη�
προσφυγη� , κατα�  τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 6.

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

α) Μετα�  απο�  την αξιολο�γηση τών προσφορώ� ν, η αναθε�τουσα αρχη�  προσκαλει�, στο πλαι�σιο της 
παρου� σας ηλεκτρονικη� ς διαδικασι�ας συ� ναψης συ� μβασης και με�σώ της λειτουργικο� τητας της 
«Επικοινώνι�ας», τον προσώρινο�  ανα� δοχο να υποβα� λει εντο� ς προθεσμι�ας δε�κα (10) ημερώ� ν17  απο�  την 
κοινοποι�ηση της σχετικη� ς ε�γγραφης ειδοποι�ησης σε αυτο� ν, τα προβλεπο� μενα  στο α� ρθρο 22 της 
παρου� σας αποδεικτικα�  με�σα (δικαιολογητικα�  προσώρινου�  αναδο�χου) και τα αποδεικτικα�  ε�γγραφα 
νομιμοποι�ησης. Ο προσώρινο� ς ανα� δοχος δυ� ναται να υποβα� λει αι�τημα, εντο� ς της ώς α� νώ προθεσμι�ας, 
προς την αναθε�τουσα αρχη� , για παρα� ταση της προθεσμι�ας, συνοδευο� μενο απο�  αποδεικτικα�  ε�γγραφα 
περι� αι�τησης χορη� γησης δικαιολογητικώ� ν προσώρινου�  αναδο�χου. Στην περι�πτώση αυτη�  η 
αναθε�τουσα αρχη�  παρατει�νει την προθεσμι�α υποβολη� ς αυτώ� ν, για ο� σο χρο� νο απαιτηθει� για τη 
χορη� γηση�  τους απο�  τις αρμο� διες δημο� σιες αρχε�ς.
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β) Τα δικαιολογητικα�  του προσώρινου�  αναδο�χου υποβα� λλονται απο�  τον οικονομικο�  φορε�α 
ηλεκτρονικα� , με�σώ της λειτουργικο� τητας της «Επικοινώνι�ας» στην αναθε�τουσα αρχη� . Επισημαι�νεται 
ο� τι δεν απαιτει�ται να προσκομισθου� ν και σε ε�ντυπη μορφη�  και γι�νονται αποδεκτα�  κατα�  περι�πτώση, 
εφο� σον υποβα� λλονται συ� μφώνα με τα προβλεπο� μενα στις διατα� ξεις: 

i) ει�τε τών α� ρθρών 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περι� ηλεκτρονικώ� ν δημοσι�ών εγγρα� φών που
φε�ρουν ηλεκτρονικη�  υπογραφη�  η�  σφραγι�δα, και, εφο� σον προ� κειται για αλλοδαπα�  δημο� σια 
ηλεκτρονικα�  ε�γγραφα, εα� ν φε�ρουν επισημει�ώση e-Apostille 

ii) ει�τε τών α� ρθρών 15 και 2718 του ν. 4727/2020 περι� ηλεκτρονικώ� ν ιδιώτικώ� ν εγγρα� φών που 
φε�ρουν ηλεκτρονικη�  υπογραφη�  η�  σφραγι�δα

iii) ει�τε του α� ρθρου 11 του ν. 2690/1999, ο� πώς ισχυ� ει περι� βεβαι�ώσης του γνησι�ου της 
υπογραφη� ς- επικυ� ρώσης τών αντιγρα� φών

iv) ει�τε της παρ. 2 του α� ρθρου 3719 του ν. 4412/2016, περι� χρη� σης ηλεκτρονικώ� ν υπογραφώ� ν σε
ηλεκτρονικε�ς διαδικασι�ες δημοσι�ών συμβα� σεών,  

v) ει�τε της παρ. 13 του α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, περι� συνυποβολη� ς υπευ� θυνης δη� λώσης 
στην περι�πτώση απλη� ς φώτοτυπι�ας ιδιώτικώ� ν εγγρα� φών20.

Επιπλε�ον δεν προσκομι�ζονται σε ε�ντυπη μορφη�  τα ΦΕΚ και ενημερώτικα�  και τεχνικα�  φυλλα� δια και 
α� λλα ε�ντυπα, εταιρικα�  η�  μη, με ειδικο�  τεχνικο�  περιεχο� μενο, δηλαδη�  ε�ντυπα με αμιγώ� ς τεχνικα�  
χαρακτηριστικα� , ο� πώς αριθμου� ς, αποδο� σεις σε διεθνει�ς μονα� δες, μαθηματικου� ς τυ� πους και σχε�δια.

Τα ώς α� νώ στοιχει�α και δικαιολογητικα�  καταχώρι�ζονται απο�  αυτο� ν σε μορφη�  ηλεκτρονικώ� ν αρχει�ών 
με μορφο� τυπο PDF.
β1) Εντο� ς της προθεσμι�ας υποβολη� ς τών δικαιολογητικώ� ν κατακυ� ρώσης και το αργο� τερο ε�ώς την 
τρι�τη εργα� σιμη ημε�ρα απο�  την καταληκτικη�  ημερομηνι�α ηλεκτρονικη� ς υποβολη� ς τους, 
προσκομι�ζονται με ευθυ� νη του οικονομικου�  φορε�α, στην αναθε�τουσα αρχη� , σε ε�ντυπη μορφη�  και σε 
κλειστο�  φα� κελο, στον οποι�ο αναγρα� φεται ο αποστολε�ας, τα στοιχει�α του διαγώνισμου�  και ώς 
παραλη� πτης η Επιτροπη�  Διαγώνισμου� , τα στοιχει�α και δικαιολογητικα� , τα οποι�α απαιτει�ται να 
προσκομισθου� ν σε ε�ντυπη μορφη�  (ώς πρώτο� τυπα η�  ακριβη�  αντι�γραφα).
Τε�τοια στοιχει�α και δικαιολογητικα�  ενδεικτικα�  ει�ναι :

i) αυτα�  που δεν υπα� γονται στις διατα� ξεις του α� ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 (Α΄45), ο� πώς 
ισχυ� ει (ενδεικτικα�  συμβολαιογραφικε�ς ε�νορκες βεβαιώ� σεις η�  λοιπα�  συμβολαιογραφικα�  
ε�γγραφα), 
ii) ιδιώτικα�  ε�γγραφα τα οποι�α δεν ε�χουν επικυρώθει� απο�  δικηγο� ρο η�  δεν φε�ρουν θεώ� ρηση απο�  
υπηρεσι�ες και φορει�ς της περι�πτώσης α της παρ. 2 του α� ρθρου 11 του ν. 2690/1999 η�  δεν 
συνοδευ� ονται απο�  υπευ� θυνη δη� λώση για την ακρι�βεια�  τους, 
καθώ� ς και 
iii) τα αλλοδαπα�  δημο� σια ε�ντυπα ε�γγραφα που φε�ρουν την επισημει�ώση της Χα� γης (Apostille) η�
προξενικη�  θεώ� ρηση και δεν ε�χουν επικυρώθει� απο�  δικηγο� ρο. 

Σημειώ� νεται ο� τι στα αλλοδαπα�  δημο� σια ε�γγραφα και δικαιολογητικα�  εφαρμο� ζεται η Συνθη� κη της 
Χα� γης της 5ης.10.1961, που κυρώ� θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφο� σον συντα� σσονται σε κρα� τη 
που ε�χουν προσχώρη� σει στην ώς α� νώ Συνθη� κη, α� λλώς φε�ρουν προξενικη�  θεώ� ρηση. Απαλλα� σσονται 
απο�  την απαι�τηση επικυ� ρώσης (με Apostille η�  Προξενικη�  Θεώ� ρηση) αλλοδαπα�  δημο� σια ε�γγραφα ο� ταν
καλυ� πτονται απο�  διμερει�ς η�  πολυμερει�ς συμφώνι�ες που ε�χει συνα� ψει η Ελλα� δα (ενδεικτικα�  «Συ� μβαση
νομικη� ς συνεργασι�ας μεταξυ�  Ελλα� δας και Κυ� πρου – 05.03.1984» (κυρώτικο� ς ν.1548/1985, «Συ� μβαση 
περι� απαλλαγη� ς απο�  την επικυ� ρώση ορισμε�νών πρα� ξεών και εγγρα� φών – 15.09.1977» (κυρώτικο� ς 
ν.4231/2014)). Επι�σης απαλλα� σσονται απο�  την απαι�τηση επικυ� ρώσης η�  παρο� μοιας διατυ� πώσης 
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δημο� σια ε�γγραφα που εκδι�δονται απο�  τις αρχε�ς κρα� τους με�λους που υπα� γονται στον Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλου� στευση τών απαιτη� σεών για την υποβολη�  ορισμε�νών δημοσι�ών εγγρα� φών 
στην ΕΕ, ο� πώς, ενδεικτικα� ,  το λευκο�  ποινικο�  μητρώ� ο, υπο�  τον ο� ρο ο� τι τα σχετικα�  με το γεγονο� ς αυτο�  
δημο� σια ε�γγραφα εκδι�δονται για πολι�τη της Ένώσης απο�  τις αρχε�ς του κρα� τους με�λους της 
ιθαγε�νεια� ς του. Επι�σης, γι�νονται υποχρεώτικα�  αποδεκτα�  ευκρινη�  φώτοαντι�γραφα εγγρα� φών που 
ε�χουν εκδοθει� απο�  αλλοδαπε�ς αρχε�ς και ε�χουν επικυρώθει� απο�  δικηγο� ρο, συ� μφώνα με τα 
προβλεπο� μενα στην παρ. 2 περ. β του α� ρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώ� δικας Διοικητικη� ς 
Διαδικασι�ας”, ο� πώς αντικαταστα� θηκε ώς α� νώ με το α� ρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

γ) Αν δεν υποβληθου� ν τα παραπα� νώ δικαιολογητικα�  η�  υπα� ρχουν ελλει�ψεις σε αυτα�  που υπoβλη� θη-
καν, ηλεκτρονικα�  η�  σε ε�ντυπη μορφη� ,  εφο� σον απαιτει�ται συ� μφώνα με τα ανώτε�ρώ, η αναθε�τουσα
αρχη�  καλει� τον προσώρινο�  ανα� δοχο με�σώ της λειτουργικο� τητας της "Επικοινώνι�α" να προσκομι�σει τα
ελλει�ποντα δικαιολογητικα�  η�  να συμπληρώ� σει τα η� δη υποβληθε�ντα, η�  να παρα� σχει διευκρινι�σεις με
την ε�ννοια του α� ρθρου 102 ν. 4412/2016, εντο� ς δε�κα (10) ημερώ� ν απο�  την κοινοποι�ηση της σχετικη� ς
προ� σκλησης σε αυτο� ν.  

Αν ο προσώρινο� ς ανα� δοχος υποβα� λει αι�τημα προς την αναθε�τουσα αρχη�  για παρα� ταση της προθεσμι�-
ας, συνοδευο� μενο απο�  αποδεικτικα�  ε�γγραφα με τα οποι�α αποδεικνυ� εται ο� τι ε�χει αιτηθει� τη χορη� γηση
τών δικαιολογητικώ� ν, η αναθε�τουσα αρχη�  παρατει�νει την προθεσμι�α υποβολη� ς για ο� σο χρο� νο απαι-
τει�ται για τη χορη� γηση τών δικαιολογητικώ� ν απο�  τις αρμο� διες δημο� σιες αρχε�ς.  

Το παρο� ν  εφαρμο� ζεται αναλο� γώς και στις περιπτώ� σεις που η αναθε�τουσα αρχη�  ζητη� σει  την προ-
σκο� μιση τών δικαιολογητικώ� ν κατα�  τη διαδικασι�α αξιολο� γησης τών προσφορώ� ν και πριν το στα� διο
κατακυ� ρώσης,  κατ΄  εφαρμογη�  της  δια� ταξης  του  α� ρθρου  79  παρα� γραφος  5  εδα� φιο  α΄ του  ν.
4412/2016, τηρουμε�νών τών αρχώ� ν της ι�σης μεταχει�ρισης και της διαφα� νειας21.

δ) Αν, κατα�  τον ε�λεγχο τών υποβληθε�ντών δικαιολογητικώ� ν, διαπιστώθει� ο� τι:
i) τα στοιχει�α που δηλώ� θηκαν με το Ευρώπαι̂κο�  Ενιαι�ο Έγγραφο Συ� μβασης (ΕΕΕΣ), ει�ναι εκ 
προθε�σεώς απατηλα� , η�  ο� τι ε�χουν υποβληθει� πλαστα�  αποδεικτικα�  στοιχει�α22 η�
ii) αν δεν υποβληθου� ν στο προκαθορισμε�νο χρονικο�  δια� στημα τα απαιτου� μενα πρώτο� τυπα η�  
αντι�γραφα, τών παραπα� νώ δικαιολογητικώ� ν, η�
iii) αν απο�  τα δικαιολογητικα�  που υποβλη� θηκαν νομι�μώς και εμπροθε�σμώς, δεν αποδεικνυ� ονται οι 
ο� ροι και οι πρου̂ποθε�σεις συμμετοχη� ς συ� μφώνα με τα α� ρθρα 17, 18, 19 και 22 της παρου� σας23,
απορρι�πτεται η προσφορα�  του προσώρινου�  αναδο�χου, καταπι�πτει υπε�ρ της αναθε�τουσας αρχη� ς η 
εγγυ� ηση συμμετοχη� ς του και η κατακυ� ρώση γι�νεται στον προσφε�ροντα που υπε�βαλε την αμε�σώς 
επο� μενη πλε�ον συμφε�ρουσα απο�  οικονομικη�  α� ποψη προσφορα�  βα� σει της βε�λτιστης σχε�σης 
ποιο� τητας – τιμη� ς, τηρουμε�νης της ανώτε�ρώ διαδικασι�ας.

Σε περι�πτώση ε�γκαιρης και προση� κουσας ενημε�ρώσης της αναθε�τουσας αρχη� ς για μεταβολε�ς στις 
πρου̂ποθε�σεις τις οποι�ες ο προσώρινο� ς ανα� δοχος ει�χε δηλώ� σει με το Ευρώπαι̂κο�  Ενιαι�ο Έγγραφο 
Συ� μβασης (ΕΕΕΣ) ο� τι πληροι� και οι οποι�ες επη� λθαν η�  για τις οποι�ες ε�λαβε γνώ� ση μετα�  την δη� λώση και
με�χρι την  συ� ναψη της συ� μβασης (οψιγενει�ς μεταβολε�ς), δεν καταπι�πτει υπε�ρ της αναθε�τουσας αρχη� ς
η εγγυ� ηση συμμετοχη� ς του, που ει�χε προσκομισθει�, συ� μφώνα με το α� ρθρο 15.1 της παρου� σας.

Αν κανε�νας απο�  τους προσφε�ροντες δεν υπε�βαλε αληθη�  η�  ακριβη�  δη� λώση, η�  αν κανε�νας απο�  τους 
προσφε�ροντες δεν προσκομι�ζει ε�να η�  περισσο� τερα απο�  τα απαιτου� μενα ε�γγραφα και δικαιολογητικα� , 
η�  αν κανε�νας απο�  τους προσφε�ροντες δεν αποδει�ξει ο� τι στο προ� σώπο�  του δεν συντρε�χουν οι λο�γοι 
αποκλεισμου�  του α� ρθρου 18 και ο� τι πληροι� τα κριτη� ρια επιλογη� ς του α� ρθρου 19, η διαδικασι�α 
συ� ναψης της συ� μβασης ματαιώ� νεται.

Ή διαδικασι�α ελε�γχου τών ώς α� νώ δικαιολογητικώ� ν ολοκληρώ� νεται με τη συ� νταξη πρακτικου�  απο�  την
Επιτροπη�  Διαγώνισμου� , στο οποι�ο αναγρα� φεται η τυχο� ν συμπλη� ρώση δικαιολογητικώ� ν κατα�  τα ορι-
ζο� μενα υπο�  (α) και (γ) ανώτε�ρώ24. Ή Επιτροπη� , στη συνε�χεια, το κοινοποιει�, με�σώ της «λειτουργικο� τη-
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τας της «Επικοινώνι�ας», στην αναθε�τουσα αρχη� , για τη λη� ψη απο� φασης ει�τε κατακυ� ρώσης της συ� μ-
βασης ει�τε μαται�ώσης της διαδικασι�ας, ανα�  περι�πτώση.

Τα αποτελε�σματα του ελε�γχου τών δικαιολογητικώ� ν του προσώρινου�  αναδο� χου επικυρώ� νονται με
την απο� φαση κατακυ� ρώσης του α� ρθρου 105 ν. 4412/2016, η� τοι με την απο� φαση του προηγου� μενου
εδαφι�ου, στην οποι�α αναφε�ρονται υποχρεώτικα�  οι προθεσμι�ες για την αναστολη�  της συ� ναψης συ� μβα-
σης, συ� μφώνα με τα α� ρθρα 360 ε�ώς 372 του ιδι�ου νο� μου.25

ε) Ή αναθε�τουσα αρχη�  κοινοποιει�  την απο� φαση κατακυ� ρώσης, μαζι� με αντι�γραφο ο� λών τών πρακτι-
κώ� ν, σε κα� θε προσφε�ροντα που δεν ε�χει αποκλειστει�  οριστικα�  και ιδι�ώς, ο� σους αποκλει�στηκαν ορι-
στικα�  δυνα� μει της παρ. 1 του α� ρθρου 7226 και της αντι�στοιχης περ. γii του α� ρθρου 4 της παρου� σας,
με�σώ της λειτουργικο� τητας της «Επικοινώνι�ας», και επιπλε�ον αναρτα�  τα δικαιολογητικα�  του προσώ-
ρινου�  αναδο� χου στον χώ� ρο «Συνημμε�να Ήλεκτρονικου�  Διαγώνισμου� ».

Άρθρο 6: Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία

Α.  Κα� θε ενδιαφερο� μενος,  ο οποι�ος  ε�χει η�  ει�χε συμφε�ρον να του ανατεθει�  η συγκεκριμε�νη δημο� σια
συ� μβαση  και  ε�χει  υποστει�  η�  ενδε�χεται  να  υποστει�  ζημι�α  απο�  εκτελεστη�  πρα� ξη  η�  παρα� λειψη  της
αναθε�τουσας  αρχη� ς  κατα�  παρα� βαση  της  ευρώπαι̂κη� ς  ενώσιακη� ς  η�  εσώτερικη� ς  νομοθεσι�ας  στον
τομε�α  τών  δημοσι�ών  συμβα� σεών,  ε�χει  δικαι�ώμα  να  προσφυ� γει  στην  Ενιαι�α  Αρχη�  Δημοσι�ών
Συμβα� σεών (ΕΑΔΉΣΎ), συ� μφώνα με τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στα α� ρθρα 345 επ. Ν. 4412/2016 και 1
επ. Π.Δ. 39/2017 και στον Ν.4912/2022, στρεφο� μενος με προδικαστικη�  προσφυγη� ,  κατα�  πρα� ξης η�
παρα� λειψης της αναθε�τουσας αρχη� ς, προσδιορι�ζοντας ειδικώ� ς τις νομικε�ς και πραγματικε�ς αιτια� σεις
που δικαιολογου� ν το αι�τημα�  του27.

Σε περι�πτώση προσφυγη� ς κατα�  πρα� ξης της αναθε�τουσας αρχη� ς,  η προθεσμι�α για την α� σκηση της
προδικαστικη� ς προσφυγη� ς ει�ναι28:
(α)  δε�κα  (10)  ημε�ρες  απο�  την  κοινοποι�ηση  της  προσβαλλο� μενης  πρα� ξης  στον  ενδιαφερο� μενο
οικονομικο�  φορε�α αν η πρα� ξη κοινοποιη� θηκε με ηλεκτρονικα�  με�σα η�  
(β)  δεκαπε�ντε  (15)  ημε�ρες  απο�  την  κοινοποι�ηση  της  προσβαλλο� μενης  πρα� ξης  σε  αυτο� ν  αν
χρησιμοποιη� θηκαν α� λλα με�σα επικοινώνι�ας, α� λλώς  
(γ) δε�κα (10) ημε�ρες απο�  την πλη� ρη, πραγματικη�  η�  τεκμαιρο� μενη, γνώ� ση της πρα� ξης που βλα� πτει τα
συμφε�ροντα  του  ενδιαφερο� μενου  οικονομικου�  φορε�α.  Ειδικα�  για  την  α� σκηση  προσφυγη� ς  κατα�
διακη� ρυξης,  η πλη� ρης γνώ� ση αυτη� ς  τεκμαι�ρεται μετα�  την πα� ροδο δεκαπε�ντε (15) ημερώ� ν απο�  τη
δημοσι�ευση στο ΚΉΜΔΉΣ.

Σε περι�πτώση παρα� λειψης που αποδι�δεται στην αναθε�τουσα αρχη� , η προθεσμι�α για την α� σκηση της
προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς  ει�ναι  δεκαπε�ντε  (15)  ημε�ρες  απο�  την  επομε�νη  της  συντε�λεσης  της
προσβαλλο� μενης παρα� λειψης29.

Ή προδικαστικη�  προσφυγη� , συντα� σσεται υποχρεώτικα�  με τη χρη� ση του τυποποιημε�νου εντυ� που του
Παραρτη� ματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατι�θεται ηλεκτρονικα�  στην ηλεκτρονικη�  περιοχη�  του
συγκεκριμε�νου διαγώνισμου�  με�σώ της λειτουργικο� τητας «Επικοινώνι�α»  του υποσυστη� ματος προς
την Αναθε�τουσα Αρχη� , επιλε�γοντας την ε�νδειξη «Προδικαστικη�  Προσφυγη� » συ� μφώνα με α� ρθρο 15
της Κ.Ύ.Α. ΕΣΉΔΉΣ – Δημο� σια Έργα.

Οι προθεσμι�ες ώς προς την υποβολη�  τών προδικαστικώ� ν προσφυγώ� ν και τών παρεμβα� σεών αρχι�ζουν
την επομε�νη της ημε�ρας της προαναφερθει�σας κατα�  περι�πτώση κοινοποι�ησης η�  γνώ� σης και λη� γουν
ο� ταν περα� σει ολο� κληρη η τελευται�α ημε�ρα και ώ� ρα 23:59:59 και, αν αυτη�  ει�ναι εξαιρετε�α η�  Σα� ββατο,
ο� ταν περα� σει ολο� κληρη η επομε�νη εργα� σιμη ημε�ρα και ώ� ρα 23:59:59.30
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Για το παραδεκτο�  της α� σκησης της προδικαστικη� ς προσφυγη� ς κατατι�θεται παρα� βολο απο�  τον προ-
σφευ� γοντα υπε�ρ του Ελληνικου�  Δημοσι�ου, συ� μφώνα με ο� σα ορι�ζονται στο α� ρθρο 363 Ν. 4412/2016.
Ή επιστροφη�  του παραβο� λου στον προσφευ� γοντα γι�νεται: α) σε περι�πτώση ολικη� ς η�  μερικη� ς αποδο-
χη� ς της προσφυγη� ς του, β) ο� ταν η αναθε�τουσα αρχη�  ανακαλει� την προσβαλλο� μενη πρα� ξη η�  προβαι�νει
στην οφειλο� μενη ενε�ργεια πριν απο�  την ε�κδοση της απο� φασης της ΕΑΔΉΣΎ επι� της προσφυγη� ς, γ) σε
περι�πτώση παραι�τησης του προσφευ� γοντα απο�  την προσφυγη�  του ε�ώς και δε�κα (10) ημε�ρες απο�  την
κατα� θεση της προσφυγη� ς. 

Ή προθεσμι�α για την α� σκηση της προδικαστικη� ς προσφυγη� ς και η α� σκηση�  της κώλυ� ουν τη συ� ναψη
της συ� μβασης επι�  ποινη�  ακυρο� τητας,  η  οποι�α  διαπιστώ� νεται  με  απο� φαση της  ΕΑΔΉΣΎ μετα�  απο�
α� σκηση  προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς,  συ� μφώνα  με  το α� ρθρο  368 του  Ν.  4412/2016  και  20  Π.Δ.
39/2017.  Όμώς,  μο� νη  η  α� σκηση  της  προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς  δεν  κώλυ� ει  την  προ� οδο  της
διαγώνιστικη� ς διαδικασι�ας, υπο�  την επιφυ� λαξη χορη� γησης απο�  το Κλιμα� κιο προσώρινη� ς προστασι�ας
συ� μφώνα με το α� ρθρο 366 παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201731. 

Ή προηγου� μενη παρα� γραφος δεν εφαρμο� ζεται στην περι�πτώση που, κατα�  τη διαδικασι�α συ� ναψης της
παρου� σας συ� μβασης, υποβληθει� μο� νο μι�α (1) προσφορα� 32.

Μετα�  την,  κατα�  τα ώς α� νώ,  ηλεκτρονικη�  κατα� θεση της προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς  η αναθε�τουσα
αρχη� , με�σώ της λειτουργι�ας ¨Επικοινώνι�α» : 

α) Κοινοποιει�  την προσφυγη�  το αργο� τερο ε�ώς την επομε�νη εργα� σιμη ημε�ρα απο�  την κα-
τα� θεση�  της σε κα� θε ενδιαφερο� μενο τρι�το, ο οποι�ος μπορει� να θι�γεται απο�  την αποδοχη�  της προσφυ-
γη� ς, προκειμε�νου να ασκη� σει το, προβλεπο� μενο απο�  τα α� ρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαι�ώ-
μα παρε�μβαση� ς του στη διαδικασι�α εξε�τασης της προσφυγη� ς, για τη διατη� ρηση της ισχυ� ος της προ-
σβαλλο� μενης πρα� ξης, προσκομι�ζοντας ο� λα τα κρι�σιμα ε�γγραφα που ε�χει στη δια� θεση�  του.

β)  Διαβιβα� ζει  στην  ΕΑΔΉΣΎ,  το  αργο� τερο  εντο� ς  δεκαπε�ντε  (15)  ημερώ� ν  απο�  την  ημε�ρα
κατα� θεσης, τον πλη� ρη φα� κελο της υπο� θεσης, τα αποδεικτικα�  κοινοποι�ησης στους ενδιαφερο� μενους
τρι�τους αλλα�  και την Έκθεση Απο� ψεώ� ν της επι� της προσφυγη� ς. Στην Έκθεση Απο� ψεών η αναθε�τουσα
αρχη�  μπορει�  να  παραθε�σει  αρχικη�  η�  συμπληρώματικη�  αιτιολογι�α  για  την  υποστη� ριξη  της
προσβαλλο� μενης με την προδικαστικη�  προσφυγη�  πρα� ξης.

γ) Κοινοποιει� σε ο� λα τα με�ρη την Έκθεση Απο� ψεών, τις Παρεμβα� σεις και τα σχετικα�  ε�γγραφα
που τυχο� ν  τη συνοδευ� ουν,  με�σώ του ηλεκτρονικου�  το� που του διαγώνισμου�  το αργο� τερο ε�ώς την
επομε�νη εργα� σιμη ημε�ρα απο�  την κατα� θεση�  τους.

δ)Συμπληρώματικα�  υπομνη� ματα  κατατι�θενται  απο�  οποιοδη� ποτε  απο�  τα  με�ρη  με�σώ  της
πλατφο� ρμας του ΕΣΉΔΉΣ το αργο� τερο εντο� ς πε�ντε (5) ημερώ� ν απο�  την κοινοποι�ηση τών απο� ψεών
της αναθε�τουσας αρχη� ς33.

Ή  α� σκηση  της  προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς  αποτελει�  πρου̂πο� θεση  για  την  α� σκηση  τών  ε�νδικών
βοηθημα� τών της αι�τησης αναστολη� ς και της αι�τησης ακυ� ρώσης του α� ρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατα�
τών εκτελεστώ� ν πρα� ξεών η�  παραλει�ψεών της αναθε�τουσας αρχη� ς34.

Β. Όποιος ε�χει ε�ννομο συμφε�ρον μπορει� να ζητη� σει, με το ι�διο δικο� γραφο εφαρμοζο� μενών αναλογικα�
τών διατα� ξεών του π.δ. 18/1989, την αναστολη�  εκτε�λεσης της απο� φασης της ΕΑΔΉΣΎ και την ακυ� ρώ-
ση�  της ενώ� πιον του Διοικητικου�  Εφετει�ου της ε�δρας της αναθε�τουσας αρχη� ς35. Το αυτο�  ισχυ� ει και σε
περι�πτώση σιώπηρη� ς απο� ρριψης της προδικαστικη� ς προσφυγη� ς απο�  την ΕΑΔΉΣΎ Δικαι�ώμα α� σκησης
του ώς α� νώ ε�νδικου βοηθη� ματος ε�χει και η αναθε�τουσα αρχη� , αν η ΕΑΔΉΣΎ κα� νει δεκτη�  την προδικα-
στικη�  προσφυγη� , αλλα�  και αυτο� ς του οποι�ου ε�χει γι�νει εν με�ρει δεκτη�  η προδικαστικη�  προσφυγη� .

Με την απο� φαση  της ΕΑΔΉΣΎ λογι�ζονται  ώς συμπροσβαλλο� μενες και  ο� λες  οι  συναφει�ς  προς  την
ανώτε�ρώ  απο� φαση  πρα� ξεις  η�  παραλει�ψεις  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς,  εφο� σον  ε�χουν  εκδοθει�  η�
συντελεστει� αντιστοι�χώς ε�ώς τη συζη� τηση της ώς α� νώ αι�τησης στο Δικαστη� ριο.

Ή  αι�τηση  αναστολη� ς  και  ακυ� ρώσης  περιλαμβα� νει  μο� νο  αιτια� σεις  που  ει�χαν  προταθει�  με  την
προδικαστικη�  προσφυγη�  η�  αφορου� ν  στη  διαδικασι�α  ενώ� πιον  της  ΕΑΔΉΣΎ  η�  το  περιεχο� μενο  τών
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αποφα� σεώ� ν της. Ή αναθε�τουσα αρχη� , εφο� σον ασκη� σει την αι�τηση της παρ. 1 του α� ρθρου 372 του ν.
4412/2016, μπορει�  να προβα� λει και οψιγενει�ς ισχυρισμου� ς αναφορικα�  με τους επιτακτικου� ς λο� γους
δημοσι�ου συμφε�ροντος, οι οποι�οι καθιστου� ν αναγκαι�α την α� μεση ανα� θεση της συ� μβασης.36

Ή ώς α� νώ αι�τηση κατατι�θεται στο ώς αρμο� διο δικαστη� ριο με�σα σε προθεσμι�α δε�κα (10) ημερώ� ν απο�
κοινοποι�ηση η�  την πλη� ρη γνώ� ση της απο� φασης η�  απο�  την παρε�λευση της προθεσμι�ας για την ε�κδοση
της απο� φασης επι�  της προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς,  ενώ�  η  δικα� σιμος για την εκδι�καση της αι�τησης
ακυ� ρώσης δεν πρε�πει να απε�χει πε�ραν τών εξη� ντα (60) ημερώ� ν απο�  την κατα� θεση του δικογρα� φου.37

Αντι�γραφο της αι�τησης με κλη� ση κοινοποιει�ται με τη φροντι�δα του αιτου� ντος προς την ΕΑΔΉΣΎ, την
αναθε�τουσα αρχη� ,  αν δεν ε�χει  ασκη� σει  αυτη�  την αι�τηση,  και προς κα� θε τρι�το ενδιαφερο� μενο,  την
κλη� τευση του οποι�ου διατα� σσει με πρα� ξη του ο Προ� εδρος η�  ο προεδρευ� ών του αρμο� διου Δικαστηρι�ου
η�  Τμη� ματος ε�ώς την επο� μενη ημε�ρα απο�  την κατα� θεση της αι�τησης. Ο αιτώ� ν υποχρεου� ται επι�  ποινη�
απαραδε�κτου του ενδι�κου βοηθη� ματος να προβει� στις παραπα� νώ κοινοποιη� σεις εντο� ς αποκλειστικη� ς
προθεσμι�ας δυ� ο (2) ημερώ� ν απο�  την ε�κδοση και την παραλαβη�  της ώς α� νώ πρα� ξης του Δικαστηρι�ου.
Εντο� ς  αποκλειστικη� ς  προθεσμι�ας  δε�κα  (10)  ημερώ� ν  απο�  την  ώς  α� νώ  κοινοποι�ηση  της  αι�τησης
κατατι�θεται  η  παρε�μβαση  και  διαβιβα� ζονται  ο  φα� κελος  και  οι  απο� ψεις  τών  παθητικώ� ς
νομιμοποιου� μενών. Εντο� ς  της ι�διας προθεσμι�ας  κατατι�θενται στο Δικαστη� ριο και τα στοιχει�α  που
υποστηρι�ζουν τους ισχυρισμου� ς τών διαδι�κών.

Επιπρο� σθετα, η παρε�μβαση κοινοποιει�ται με επιμε�λεια του παρεμβαι�νοντος στα λοιπα�  με�ρη της δι�κης
εντο� ς δυ� ο (2) ημερώ� ν απο�  την κατα� θεση�  της, αλλιώ� ς λογι�ζεται ώς απαρα� δεκτη. Το διατακτικο�  της
δικαστικη� ς απο� φασης εκδι�δεται εντο� ς δεκαπε�ντε (15) ημερώ� ν απο�  τη συζη� τηση της αι�τησης η�  απο�
την προθεσμι�α για την υποβολη�  υπομνημα� τών.

Ή προθεσμι�α για την α� σκηση και η α� σκηση της αι�τησης ενώ� πιον του αρμοδι�ου δικαστηρι�ου κώλυ� ουν
τη  συ� ναψη  της  συ� μβασης  με�χρι  την  ε�κδοση  της  οριστικη� ς  δικαστικη� ς  απο� φασης,  εκτο� ς  εα� ν  με
προσώρινη�  διαταγη�  ο  αρμο� διος  δικαστη� ς  αποφανθει�  διαφορετικα� .  Επι�σης,  η  προθεσμι�α  για  την
α� σκηση  και  η  α� σκηση�  της  αι�τησης  κώλυ� ουν  την  προ� οδο  της  διαδικασι�ας  ανα� θεσης  για  χρονικο�
δια� στημα δεκαπε�ντε (15) ημερώ� ν απο�  την α� σκηση της αι�τησης, εκτο� ς εα� ν με την προσώρινη�  διαταγη�
ο αρμο� διος δικαστη� ς αποφανθει� διαφορετικα� 38. Για την α� σκηση της αιτη� σεώς κατατι�θεται παρα� βολο,
συ� μφώνα με τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.  

Αν ο ενδιαφερο� μενος δεν αιτη� θηκε η�  αιτη� θηκε ανεπιτυχώ� ς την αναστολη�  και η συ� μβαση υπογρα� φηκε
και η εκτε�λεση�  της ολοκληρώ� θηκε πριν απο�  τη συζη� τηση της αι�τησης, εφαρμο� ζεται αναλο� γώς η παρ.
2 του α� ρθρου 32 του π.δ. 18/1989. 

Αν  το  δικαστη� ριο  ακυρώ� σει  πρα� ξη  η�  παρα� λειψη  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς  μετα�  τη  συ� ναψη  της
συ� μβασης, το κυ� ρος της τελευται�ας δεν θι�γεται, εκτο� ς αν πριν απο�  τη συ� ναψη αυτη� ς ει�χε ανασταλει� η
διαδικασι�α  συ� ναψης  της  συ� μβασης.  Στην  περι�πτώση  που  η  συ� μβαση  δεν  ει�ναι  α� κυρη,  ο
ενδιαφερο� μενος δικαιου� ται να αξιώ� σει αποζημι�ώση, συ� μφώνα με τα αναφερο� μενα στο α� ρθρο 373 του
ν. 4412/2016.

Με την επιφυ� λαξη τών διατα� ξεών του ν. 4412/2016, για την εκδι�καση τών διαφορώ� ν του παρο� ντος
α� ρθρου εφαρμο� ζονται οι διατα� ξεις του π.δ. 18/1989.

Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Ή αναθε�τουσα αρχη� 39  τηρώ� ντας τις αρχε�ς της ι�σης μεταχει�ρισης και της διαφα� νειας, ζητα�  απο�  τους 
προσφε�ροντες οικονομικου� ς φορει�ς, ο� ταν οι πληροφορι�ες η�  η τεκμηρι�ώση που πρε�πει να 
υποβα� λλονται ει�ναι η�  εμφανι�ζονται ελλιπει�ς η�  λανθασμε�νες, συμπεριλαμβανομε�νών εκει�νών στο 
ΕΕΕΣ, η�  ο� ταν λει�πουν συγκεκριμε�να ε�γγραφα, να υποβα� λλουν, να συμπληρώ� νουν, να αποσαφηνι�ζουν 
η�  να ολοκληρώ� νουν τις σχετικε�ς πληροφορι�ες η�  τεκμηρι�ώση, εντο� ς προθεσμι�ας ο�χι μικρο� τερης τών 
δε�κα (10) ημερώ� ν και ο�χι μεγαλυ� τερης τών ει�κοσι (20) ημερώ� ν απο�  την ημερομηνι�α κοινοποι�ησης σε 
αυτου� ς της σχετικη� ς προ� σκλησης, συ� μφώνα με τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στις διατα� ξεις τών α� ρθρών  
102 και 103  του ν. 4412/2016.

- 14 -





Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

Ή  συμπλη� ρώση  η�  η  αποσαφη� νιση  ζητει�ται  και  γι�νεται  αποδεκτη�  υπο�  την  πρου̂πο� θεση  ο� τι  δεν
τροποποιει�ται  η  προσφορα�  του  οικονομικου�  φορε�α  και  ο� τι  αφορα�  σε  στοιχει�α  η�  δεδομε�να,  τών
οποι�ών ει�ναι αντικειμενικα�  εξακριβώ� σιμος ο προγενε�στερος χαρακτη� ρας σε σχε�ση με το πε�ρας της
καταληκτικη� ς παραλαβη� ς υποβολη� ς  παραλαβη� ς προσφορώ� ν. Τα ανώτε�ρώ ισχυ� ουν κατ΄ αναλογι�αν
και για τυχο� ν ελλει�πουσες δηλώ� σεις, υπο�  την πρου̂πο� θεση ο� τι βεβαιώ� νουν γεγονο� τα αντικειμενικώ� ς
εξακριβώ� σιμα.40

Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης41

8.1 Ή απο� φαση κατακυ� ρώσης καθι�σταται οριστικη� , εφο� σον συντρε�ξουν οι ακο� λουθες πρου̂ποθε�σεις:
α) η απο� φαση κατακυ� ρώσης ε�χει κοινοποιηθει�,  συ� μφώνα με τα προβλεπο� μενα στην περι�πτώση (ε)
του α� ρθρου 5 της παρου� σας και στην παρ. 2 του α� ρθρου 105 του ν.4412/2016 
β) παρε�λθει α� πρακτη η προθεσμι�α α� σκησης προδικαστικη� ς προσφυγη� ς η�  σε περι�πτώση α� σκησης, πα-
ρε�λθει α� πρακτη η προθεσμι�α α� σκησης αι�τησης αναστολη� ς κατα�  της απο� φασης της ΕΑΔΉΣΎ και σε πε-
ρι�πτώση α� σκησης αι�τησης αναστολη� ς κατα�  της απο� φασης της ΕΑΔΉΣΎ, εκδοθει� απο� φαση επι� της αι�-
τησης, με την επιφυ� λαξη της χορη� γησης προσώρινη� ς διαταγη� ς, συ� μφώνα με ο� σα ορι�ζονται στο τελευ-
ται�ο εδα� φιο της παρ. 4 του α� ρθρου 372, περι�  δικαστικη� ς προστασι�ας στο πεδι�ο που προηγει�ται της
συ� ναψης της συ� μβασης, 
και
γ) ο προσώρινο� ς ανα� δοχος ε�χει υποβα� λλει ε�πειτα απο�  σχετικη�  προ� σκληση της αναθε�τουσας αρχη� ς,
με�σώ της λειτουργικο� τητας της “Επικοινώνι�ας”  του υποσυστη� ματος,  υπευ� θυνη δη� λώση,  που υπο-
γρα� φεται συ� μφώνα με ο� σα ορι�ζονται στο α� ρθρο 79 Α ν. 4412/2016, στην οποι�α δηλώ� νεται ο� τι, δεν
ε�χουν επε�λθει  στο προ� σώπο�  του οψιγενει�ς  μεταβολε�ς  κατα�  την ε�ννοια του α� ρθρου 104 του ι�διου
νο� μου και μο� νον στην περι�πτώση της α� σκησης προδικαστικη� ς προσφυγη� ς κατα�  της απο� φασης κατα-
κυ� ρώσης. Ή υπευ� θυνη δη� λώση ελε�γχεται απο�  την αναθε�τουσα αρχη�  και μνημονευ� εται στο συμφώνη-
τικο� . Εφο� σον δηλώθου� ν οψιγενει�ς μεταβολε�ς, η δη� λώση ελε�γχεται απο�  την Επιτροπη�  Διαγώνισμου� , η
οποι�α εισηγει�ται προς το αρμο� διο αποφαινο� μενο ο� ργανο.

8.2 Μετα�  την  οριστικοποι�ηση  της  απο� φασης  κατακυ� ρώσης,  η  αναθε�τουσα  αρχη�  προσκαλει�  τον
ανα� δοχο, με�σώ της λειτουργικο� τητας της “Επικοινώνι�ας” του υποσυστη� ματος να προσε�λθει για την
υπογραφη�  του συμφώνητικου� , θε�τοντα� ς του προθεσμι�α δεκαπε�ντε (15) ημερώ� ν απο�  την κοινοποι�ηση
σχετικη� ς ε�γγραφης ειδικη� ς προ� σκλησης, προσκομι�ζοντας και την απαιτου� μενη εγγυητικη�  επιστολη�
καλη� ς εκτε�λεσης. 

8.3 Ή συ� μβαση θεώρει�ται συναφθει�σα με την κοινοποι�ηση της ώς α� νώ προ� σκλησης στον ανα� δοχο.  

8.4 Εα� ν ο ανα� δοχος δεν προσε�λθει να υπογρα� ψει το συμφώνητικο� , με�σα στην προθεσμι�α που ορι�ζεται
στην ειδικη�  προ� κληση, και με την επιφυ� λαξη αντικειμενικώ� ν λο� γών ανώτε�ρας βι�ας, κηρυ� σσεται ε�κ-
πτώτος, καταπι�πτει υπε�ρ της αναθε�τουσας αρχη� ς η εγγυ� ηση συμμετοχη� ς του και ακολουθει�ται η δια-
δικασι�α του α� ρθρου  του α� ρθρου 5 της παρου� σας  για τον προσφε�ροντα που υπε�βαλε την αμε�σώς
επο� μενη πλε�ον συμφε�ρουσα απο�  οικονομικη�  α� ποψη προσφορα�  βα� σει βε�λτιστης σχε�σης ποιο� τητας-
τιμη� ς. Αν κανε�νας απο�  τους προσφε�ροντες δεν προσε�λθει για την υπογραφη�  του συμφώνητικου� , η
διαδικασι�α ανα� θεσης ματαιώ� νεται, συ� μφώνα με την περ. β’ της παρ. 1 του α� ρθρου 106 ν. 4412/2016.
Ή αναθε�τουσα αρχη�  μπορει�, στην περι�πτώση αυτη� ν, να αναζητη� σει αποζημι�ώση, πε�ρα απο�  την κατα-
πι�πτουσα εγγυητικη�  επιστολη� , ιδι�ώς δυνα� μει τών α� ρθρών 197 και 198 Α.Κ. 

8.5 Εα� ν η αναθε�τουσα αρχη�  δεν απευθυ� νει την προ� σκληση της παρ. 8.2 εντο� ς χρονικου�  διαστη� ματος
εξη� ντα (60) ημερώ� ν απο�  την οριστικοποι�ηση της απο� φασης κατακυ� ρώσης,  με την επιφυ� λαξη της
υ� παρξης επιτακτικου�  λο� γου δημο� σιου συμφε�ροντος η�  αντικειμενικώ� ν λο� γών ανώτε�ρας βι�ας, ο ανα� δο-
χος δικαιου� ται να απε�χει απο�  την υπογραφη�  του συμφώνητικου� , χώρι�ς να εκπε�σει η εγγυ� ηση συμμε-
τοχη� ς του, καθώ� ς και να αναζητη� σει αποζημι�ώση ιδι�ώς δυνα� μει τών α� ρθρών 197 και 198 Α.Κ.
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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 στις παρ. 4-8 α� ρθρου 105 και
182 του ν. 4412/2016.
Τα  ε�γγραφα της συ� μβασης  με βα� ση τα οποι�α θα εκτελεσθει�  η συ� μβαση ει�ναι τα αναφερο� μενα
παρακα� τώ.  Σε  περι�πτώση  ασυμφώνι�ας  τών  περιεχομε�νών  σε  αυτα�  ο� ρών,  η  σειρα�  ισχυ� ος
καθορι�ζεται  ώς κατώτε�ρώ:

1. Το Συμφώνητικο� .  συμπεριλαμβανομε�νών τών  παρασχεθεισώ� ν εξηγη� σεών του οικονομικου�
φορε�α, συ� μφώνα με τα α� ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδι�ώς ώς προς τον προσδιορισμο�
οικονομικώ� ν μεγεθώ� ν, με τις οποι�ες ο ανα� δοχος διαμο� ρφώσε την προσφορα�  του,
2. Ή παρου� σα Διακη� ρυξη. 
3. Ή Οικονομικη�  Προσφορα�  του Αναδο� χου.
4. Ή Τεχνικη�  Προσφορα�  του Αναδο� χου.
5. Το τευ� χος της Συγγραφη� ς Ύποχρεώ� σεών (Σ.Ύ.) με τα τυχο� ν Παραρτη� ματα�  του.
6.  Το Τευ� χος Τεχνικώ� ν Δεδομε�νών του ε�ργου με τα τυχο� ν Παραρτη� ματα�  του, το προ� γραμμα τών
απαιτου� μενών μελετώ� ν  και η τεκμηρι�ώση της σκοπιμο� τητας του ε�ργου. 
7. Το τευ� χος προεκτιμώ� μενών αμοιβώ� ν. 

Τα  ανώτε�ρώ  ε�γγραφα  της  συ� μβασης  ισχυ� ουν,  ο� πώς  διαμορφώ� θηκαν,  με  τις  συμπληρώματικε�ς
πληροφορι�ες και διευκρινι�σεις που παρασχε�θηκαν απο�  την αναθε�τουσα αρχη�  επι� ο� λών τών ανώτε�ρώ.

Άρθρο 10: Γλώσσα Διαδικασίας

10.1 Τα  ε�γγραφα  της  συ� μβασης  ε�χουν  συνταχθει�  στην  ελληνικη�  γλώ� σσα.  Τυχο� ν  προδικαστικε�ς
προσφυγε�ς υποβα� λλονται στην ελληνικη�  γλώ� σσα. 

10.2 Οι προσφορε�ς και τα περιλαμβανο� μενα σε αυτε�ς στοιχει�α, καθώ� ς και τα αποδεικτικα�  ε�γγραφα
σχετικα�  με τη μη υ� παρξη λο� γου αποκλεισμου�  και την πλη� ρώση τών κριτηρι�ών ποιοτικη� ς επιλογη� ς,
συντα� σσονται στην ελληνικη�  γλώ� σσα η�  συνοδευ� ονται απο�  επι�σημη μετα� φραση�  τους στην ελληνικη�
γλώ� σσα.

10.3 Στα αλλοδαπα�  δημο� σια  ε�γγραφα και  δικαιολογητικα�  εφαρμο� ζεται  η  Συνθη� κη της Χα� γης της
5.10.1961, που κυρώ� θηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)  συ� μφώνα με τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 5 (β1)
της παρου� σας. Τα αλλοδαπα�  δημο� σια και ιδιώτικα�  ε�γγραφα συνοδευ� ονται απο�  μετα� φραση�  τους στην
ελληνικη�  γλώ� σσα  επικυρώμε�νη,  ει�τε  απο�  προ� σώπο  αρμο� διο  κατα�  τις  διατα� ξεις  της  κει�μενης
νομοθεσι�ας, ει�τε απο�  προ� σώπο κατα�  νο� μο αρμο� διο της χώ� ρα στην οποι�α ε�χει συνταχθει� το ε�γγραφο42.

10.4   Ενημερώτικα�  και  τεχνικα�  φυλλα� δια  και  α� λλα ε�ντυπα  -  εταιρικα�  η�  μη  –  με  ειδικο�  τεχνικο�
περιεχο� μενο,  δηλαδη�  ε�ντυπα  με  αμιγώ� ς  τεχνικα�  χαρακτηριστικα� ,  ο� πώς  αριθμου� ς,  αποδο� σεις  σε
διεθνει�ς  μονα� δες,  μαθηματικου� ς  τυ� πους  και  σχε�δια,  που  ει�ναι  δυνατο� ν  να  διαβαστου� ν  σε  κα� θε
γλώ� σσα και δεν ει�ναι απαραι�τητη η μετα� φραση�  τους,  μπορου� ν να υποβα� λλονται σε α� λλη γλώ� σσα
χώρι�ς να συνοδευ� ονται απο�  μετα� φραση στην ελληνικη� 43. 

10.5 Ή επικοινώνι�α με την αναθε�τουσα αρχη� ,  καθώ� ς και μεταξυ�  αυτη� ς και του αναδο� χου γι�νονται
υποχρεώτικα�  στην ελληνικη�  γλώ� σσα. 

10.6 Δεν εφαρμο� ζεται.

Άρθρο 11: Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για τη διαδικασι�α συ� ναψης και την εκτε�λεση της συ� μβασης,  ε�χουν εφαρμογη� ,  ιδι�ώς,  οι κατώτε�ρώ
διατα� ξεις, ο� πώς ισχυ� ουν:
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1. Ο  ν.  4412/2016  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) .

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

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

4. Ο  ν.  4640/2019(Α   190)  «Διαμεσολα� βηση  σε  αστικε�ς  και  εμπορικε�ς  υποθε�σεις  Περαιτε�ρώ
εναρμο� νιση  της  Ελληνικη� ς  Νομοθεσι�ας  προς  τις  διατα� ξεις  της  Οδηγι�ας  2008/52/ΕΚ  του
Ευρώπαι̂κου�  Κοινοβουλι�ου και του Συμβουλι�ου της 21ης Μαιwου 2008 και α� λλες διατα� ξεις».

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

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

6. Ο ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικο�  Κρα� τος: οργα� νώση, λειτουργι�α & διαφα� νεια
της Κυβε�ρνησης, τών κυβερνητικώ� ν οργα� νών & της κεντρικη� ς δημο� σιας διοι�κησης» και ιδι�ώς το
α� ρθρο 37.

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Τα 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)45.

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

ιδι�ώς τα α� ρθρα 1,2, 7, 11 και 13 ε�ώς 15 (για τους φορει�ς που εμπι�πτουν στο πεδι�ο εφαρμογη� ς
του) .

18. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.
19. Το  π.δ.  71/2019  (Α΄112)  «Μητρώ� α  συντελεστώ� ν  παραγώγη� ς  δημοσι�ών  και  ιδιώτικώ� ν  ε�ργών,

μελετώ� ν, τεχνικώ� ν και λοιπώ� ν συναφώ� ν επιστημονικώ� ν υπηρεσιώ� ν (ΜΉ.ΤΕ.).
20. Το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
21. Το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”46. 

- 17 -





Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

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

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

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

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

26. Ή υπ’  αριθμ.  14900/4-2-2021 Κοινη�  Απο� φαση τών Ύπουργώ� ν Ανα� πτυξης και  Επενδυ� σεών και
Περιβα� λλοντος  και  Ενε�ργειας  (Β΄  466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις  Πράσινες
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση).

27. Ή με αριθ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/29-03-2019 (ΦΕΚ1047Β’/29-03-2019) Απο� φαση του Ύπουργου�
Ύποδομώ� ν και Μεταφορώ� ν «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και
ανά κατηγορία μελέτης σε ότι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά
και τα κτιριακά έργα»

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

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

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

31. Ή με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Απο� φασης του Ύπουργου�  Ύποδομώ� ν και Μεταφορώ� ν (Β΄ 4607)
Έγκριση  εβδομη� ντα  (70)  Ελληνικώ� ν  Τεχνικώ� ν  Προδιαγραφώ� ν  (ΕΤΕΠ),  με  υποχρεώτικη�
εφαρμογη�  σε ο� λα τα Δημο� σια Έργα και Μελε�τες, 

32. Ή  με  αριθ.  ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ  466/10-09-2018  Απο� φαση  του  Ύπουργου�  Ύποδομώ� ν  και
Μεταφορώ� 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).

33. Ή  με  αριθ.  YA  ΔΝΣ/61034/ΦΝ  466/29-12-2017  Απο� φαση  του  Ύπουργου�  Ύποδομώ� ν  και
Μεταφορώ� 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� πώς τροποποιη� θηκε με την ο� μοια απο� φαση ΎΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β
1511).

34. Ή με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Ύπουργικη�  Απο� φαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιώ� ν κατα�  τη διαδικασι�α της παρ. 8 δ του α� ρθρου 53 του ν. 4412/2016»,

35. Ή Εγκυ� κλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Ύ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν 
την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων».

36. Ή Εγκυ� κλιος υπ’ αριθμ. 11/2018 του Ύπουργει�ου Ύποδομώ� ν και Μεταφορώ� ν (ΑΔΑ: 6ΓΝΎ465ΧΘΞ-
9ΟΒ) με θε�μα «Οδηγο� ς εκπο� νησης μελετώ� ν Δημοσι�ών Έργών του ν. 4412/2016 (Βιβλι�ο 1)».

37. Ή  Κοινη�  Διαπιστώτικη�  Πρα� ξη  τών  Ύπουργώ� ν  Ύποδομώ� ν  και  Μεταφορώ� ν  και  Ψηφιακη� ς
Διακυβε�ρνησης   με  α.π.  Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θε�μα  Μετεγκατάσταση  του  υποσυστήματος
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4
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38. Ο ν. 4912/2022 (ΦΕΚ 59/Α’/17-3-2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις
του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (άρθρα 1 – 19).

39. Οι σε εκτε�λεση τών ανώτε�ρώ διατα� ξεών εκδοθει�σες κανονιστικε�ς πρα� ξεις47, καθώ� ς και λοιπε�ς 
διατα� ξεις που αναφε�ρονται ρητα�  η�  απορρε�ουν απο�  τα οριζο� μενα στα  συμβατικα�  τευ� χη της 
παρου� σας, καθώ� ς και το συ� νολο τών διατα� ξεών του ασφαλιστικου� , εργατικου� , κοινώνικου� , 
περιβαλλοντικου�  και φορολογικου�  δικαι�ου και γενικο� τερα κα� θε δια� ταξη (νο� μου, π.δ., Ύ.Α, κ.λ.π.)
και ερμηνευτικη�  εγκυ� κλιος που διε�πει την ανα� θεση και εκτε�λεση της παρου� σας συ� μβασης, ε�στώ
και αν δεν αναφε�ρονται ρητα� . 

40. Οι ισχυ� ουσες προδιαγραφε�ς για τις ανατιθε�μενες κατηγορι�ες μελετώ� ν.
41. 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 Ή  εκτιμώ� μενη αξι�α της συ� μβασης ανε�ρχεται σε 156.926,70 € (χώρι�ς ΦΠΑ) και  περιλαμβα� νει  τις
προεκτιμώ� μενες αμοιβε�ς τών παρακα� τώ επιμε�ρους κατηγοριώ� ν:
Α) 20.468,70€ για απρο� βλεπτες δαπα� νες     και
Β) 5 % της συμβατικη� ς αμοιβη� ς για την προ� σθετη καταβολη�  (πριμ) του α� ρθρου 15 Α της παρου� σας
Γ)
Ή παροχη�  υπηρεσιώ� ν Τεχνικου�  Συμβου� λου ε�χει ενταχθει�  στο Επιχειρησιακο�  Προ� γραμμα «Ύποδομε�ς
Μεταφορώ� ν,  Περιβα� λλον και  Αειφο� ρος  Ανα� πτυξη 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιο� τητας 10,  με
βα� ση  την  απο� φαση  ε�νταξης  με  αριθμ.  πρώτ.:  ΕΎΔ/ΕΠ  ΎΜΕΠΕΡΑΑ  6212/17-06-2021,  ο� πώς
τροποποιη� θηκε  με  την  αριθμ.  πρώτ.:οικ.  ΕΎΔ/ΕΠ  ΎΜΕΠΕΡΑΑ  1740/18-02-2022,  της  πρα� ξης
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΉ ΤΟΎ ΚΕΝΤΡΙΚΟΎ ΚΤΉΡΙΟΎ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΎ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΎ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΎ» με κώδικο�  ΟΠΣ 5070601. 
Ή παρου� σα συ� μβαση χρηματοδοτει�ται απο�  πιστώ� σεις του Προγρα� μματος Δημοσι�ών Επενδυ� σεών και
συγχρηματοδοτει�ται απο�  την Ευρώπαι̂κη�  Ένώση (Άξονας Προτεραιο� τητας 10 – Ευρώπαι̂κο�  Ταμει�ο
Περιφερειακη� ς Ανα� πτυξης) με ποσοστο�  80% .

Ο φορε�ας χρηματοδο� τησης ει�ναι το Ύπουργει�ο Περιβα� λλοντος και Ενε�ργειας (ΎΠΕΝ) με κώδικο�  Σ.Α.
Ε2751 και ο ενα� ριθμος της πρα� ξης ει�ναι 2021ΣΕ27510041. 
Ή θετικη�  γνώ� μη της ΕΎΔ ΎΜΕΠΕΡΑΑ η�  η τεκμαιρο� μενη θετικη�  γνώ� μη για τη διαδικασι�α ανα� θεσης της
συ� μβασης αποτελει� ο� ρο για τη χρηματοδο� τηση της πρα� ξης.
Ή παροχη�  υπηρεσιώ� ν Τεχνικου�  Συμβου� λου υπο� κειται στις νο� μιμες κρατη� σεις  περιλαμβανομε�νης της
κρα� τησης υ� ψους 0,07 % υπε�ρ τών λειτουργικώ� ν αναγκώ� ν της Ενιαι�ας Ανεξα� ρτητης Αρχη� ς Δημοσι�ών
Συμβα� σεών, συ� μφώνα με το α� ρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, της κρα� τησης υ� ψους 0,10% υπε�ρ τών
λειτουργικώ� ν αναγκώ� ν της Ενιαι�ας Αρχη� ς Δημοσι�ών Συμβα� σεών  συ� μφώνα με το α� ρθρο 350 παρ.3
του ν. 4412/2016 ο� πώς τροποποιη� θηκε με το α� ρθρο 7  παρ. 3 Ν. 4912/2022, καθώ� ς και της κρα� τησης
υ� ψους 0,02% υπε�ρ της ανα� πτυξης και συντη� ρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ., συ� μφώνα με το α� ρθρο 36
παρ.  6  του  ν.  4412/2016  [η  τελευται�α  κρα� τηση  πραγματοποιει�ται  απο�  την  ε�κδοση  της
προβλεπο� μενης κοινη� ς υπουργικη� ς απο� φασης].

Ή  παρου� σα  συ� μβαση  δεν  υποδιαιρει�ται  σε  τμη� ματα  και  ανατι�θεται  ώς  ενιαι�ο  συ� νολο,  λο� γώ  του
ενιαι�ου χαρακτη� ρα του ε�ργου και προκειμε�νου για τη μη κατα� τμηση του αντικειμε�νου της συ� μβασης.

12.2 Οι μονα� δες φυσικου�  αντικειμε�νου, τα ποσοτικα�  στοιχει�α απο�  το Τευ� χος Τεχνικώ� ν Δεδομε�νών και
οι τιμε�ς μονα� δος που χρησιμοποιη� θηκαν για τους υπολογισμου� ς τών α� νώ προεκτιμώ� μενών αμοιβώ� ν,
αναφε�ρονται αναλυτικα�  στο τευ� χος προεκτιμώ� μενών αμοιβώ� ν. 

Οι οικονομικοι�  φορει�ς οφει�λουν, για την υποβολη�  της τεχνικη� ς και της οικονομικη� ς προσφορα� ς,  να
μελετη� σουν  τα  τεχνικα�  στοιχει�α  του  ε�ργου,  η  δε  οικονομικη�  τους  προσφορα�  περιλαμβα� νει  τη
συνολικη�  αμοιβη�  τους για το συ� νολο του φυσικου�  αντικειμε�νου,  ο� πώς αυτο�  προδιαγρα� φεται  στο
Φα� κελο δημο� σιας συ� μβασης. Τεκμαι�ρεται σχετικα�  ο� τι ο ανα� δοχος ε�λαβε υπο� ψη, κατα�  τη μελε�τη του
Φακε�λου δημο� σιας συ� μβασης, την πιθανο� τητα να μην αντιστοιχου� ν οι ποσο� τητες μονα� δών φυσικου�
αντικειμε�νου, που αναφε�ρονται στο τευ� χος της προεκτιμώ� μενης αμοιβη� ς, στις τελικε�ς ποσο� τητες που
θα απαιτηθου� ν για την εκπο� νηση τών υπηρεσιώ� ν του Τεχνικου�  Συμβου� λου και διαμο� ρφώσε ανα� λογα
την  οικονομικη�  του  προσφορα� .  Εφο� σον  προκυ� ψουν  διαφορε�ς,  εφαρμο� ζεται  το  α� ρθρο  186 του  ν.
4412/2016.

12.3 Ως ημερομηνι�α ε�ναρξης τών προθεσμιώ� ν της συ� μβασης του Αναδο� χου ορι�ζεται η ημερομηνι�α
υπογραφη� ς του συμφώνητικου� .
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Ή συνολικη�  προθεσμι�α48  για την περαι�ώση του αντικειμε�νου της συ� μβασης ορι�ζεται σε 4  μη� νες απο�
την υπογραφη�  του συμφώνητικου� . 
Ή  αναθε�τουσα  αρχη�  διατηρει�  το  δικαι�ώμα  να  ορι�σει,  κατα�  την  υπογραφη�  του   συμφώνητικου� ,
μεταγενε�στερο χρο� νο ε�ναρξης τών προθεσμιώ� ν της συ� μβασης. 

12.4 ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Ή επιλογη�  του Αναδο� χου, θα γι�νει συ� μφώνα με την «ανοικτη�  διαδικασι�α» του α� ρθρου 27 του ν.
4412/2016 και υπο�  τις πρου̂ποθε�σεις του νο� μου αυτου� .

13.2 Ή τεχνικη�  προσφορα�  θα συνταχθει�  και υποβληθει�  συ� μφώνα με τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 3
της παρου� σας, σε συνδυασμο�  με τις διατα� ξεις του α� ρθρου 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Ή
οικονομικη�  προσφορα�  θα συνταχθει�  και υποβληθει�  συ� μφώνα 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 Eναλλακτικε�ς προσφορε�ς  δεν γι�νονται δεκτε�ς. 

13.4 Κα� θε προσφε�ρών μπορει� να υποβα� λει μο� νο μι�α προσφορα� 49. 

13.5 Δεν γι�νονται δεκτε�ς  προσφορε�ς  για με�ρος του συμβατικου�  αντικειμε�νου τών υπηρεσιώ� ν  του
Τεχνικου�  Συμβου� λου. 

13.6 Οι προσφορε�ς θα ισχυ� ουν για δώ� δεκα (12)  μη� νες απο�  την ημερομηνι�α λη� ξης της προθεσμι�ας
υποβολη� ς  προσφορώ� ν  του  επομε�νου  α� ρθρου.  Προσφορα�  που  ορι�ζει  χρο� νο  ισχυ� ος  μικρο� τερο απο�
αυτο� ν που προβλε�πεται στο παρο� ν απορρι�πτεται ώς μη κανονικη� 50. Ή αναθε�τουσα αρχη�  μπορει�, πριν
τη λη� ξη  του χρο� νου ισχυ� ος  της προσφορα� ς,  να ζητα�  απο�  τους προσφε�ροντες  να  παρατει�νουν τη
δια� ρκεια ισχυ� ος της προσφορα� ς τους και της εγγυ� ησης συμμετοχη� ς, κατ’ ανώ� τατο ο� ριο για χρονικο�
δια� στημα ι�σο με το προβλεπο� μενο στο πρώ� το εδα� φιο και το α� ρθρο 15.1 της παρου� σας Μετα�  απο�  τη
λη� ξη  και  του  παραπα� νώ  ανώ� τατου  χρονικου�  ορι�ου  παρα� τασης  ισχυ� ος  της  προσφορα� ς,  τα
αποτελε�σματα  της  παρου� σας  διαδικασι�ας  ανα� θεσης  ματαιώ� νονται,  εκτο� ς  αν  η  αναθε�τουσα  αρχη�
κρι�νει,  κατα�  περι�πτώση,  αιτιολογημε�να,  ο� τι  η  συνε�χιση  της  διαδικασι�ας  εξυπηρετει�  το  δημο� σιο
συμφε�ρον, οπο� τε οι οικονομικοι�  φορει�ς που συμμετε�χουν στη διαδικασι�α μπορου� ν να επιλε�ξουν να
παρατει�νουν την προσφορα�  τους, εφο� σον τους ζητηθει� πριν απο�  την πα� ροδο του ανώτε�ρώ ανώ� τατου
ορι�ου παρα� τασης της προσφορα� ς τους. Ή διαδικασι�α ανα� θεσης συνεχι�ζεται με ο� σους παρε�τειναν τις
προσφορε�ς τους και αποκλει�ονται οι λοιποι� οικονομικοι� φορει�ς. 
Αν λη� ξει ο χρο� νος ισχυ� ος τών προσφορώ� ν και δεν ζητηθει�  παρα� ταση της προσφορα� ς, η αναθε�τουσα
αρχη�  δυ� ναται,  με  αιτιολογημε�νη  απο� φαση�  της,  εφο� σον  η  εκτε�λεση  της  συ� μβασης  εξυπηρετει�  το
δημο� σιο συμφε�ρον, να ζητη� σει, εκ τών υστε�ρών, απο�  τους οικονομικου� ς φορει�ς που συμμετε�χουν στη
διαδικασι�α,  να  παρατει�νουν  τον  χρο� νο  ισχυ� ος  της  προσφορα� ς  τους  καθώ� ς  και  της  εγγυ� ησης
συμμετοχη� ς, οπο� τε η διαδικασι�α συνεχι�ζεται με τους οικονομικου� ς φορει�ς, οι οποι�οι προε�βησαν στις
ανώτε�ρώ ενε�ργειες51.

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

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής  τών προσφορώ� ν52 ορι�ζεται η  13η
Σεπτεμβρίου 2022, ημε�ρα Τρίτη και ώ� ρα 13:00 μ.μ.
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Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  ορι�ζεται  20η
Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Άρθρο 15: Εγγυήσεις 

15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για  τη  συμμετοχη�  στη  διαδικασι�α  απαιτει�ται  η  κατα� θεση  εγγυ� ησης  συμμετοχη� ς,  ποσου�  τριώ� ν
χιλια� δών εκατο� ν τρια� ντα οκτώ�  ευρώ�  και πενη� ντα τρι�α λεπτώ� ν (3.138,53 €).

Στην περι�πτώση ε�νώσης οικονομικώ� ν φορε�ών, η εγγυ� ηση συμμετοχη� ς περιλαμβα� νει και τον ο� ρο
ο� τι η εγγυ� ηση καλυ� πτει τις υποχρεώ� σεις ο� λών τών οικονομικώ� ν φορε�ών που συμμετε�χουν στην
ε�νώση.

Οι εγγυη� σεις συμμετοχη� ς περιλαμβα� νουν κατ’ ελα� χιστον τα ακο� λουθα στοιχει�α, συ� μφώνα με το
α� ρθρο 72 παρ. 12 του ν. 4412/2016: 

α) την ημερομηνι�α ε�κδοσης, 
β) τον εκδο� τη, 
γ) την αναθε�τουσα αρχη�  προς την οποι�α απευθυ� νονται (η�  τον κυ� ριο του ε�ργου), 
δ) τον αριθμο�  της εγγυ� ησης, 
ε) το ποσο�  που καλυ� πτει η εγγυ� ηση. 
στ)  την  πλη� ρη  επώνυμι�α,  τον  Α.Φ.Μ.  και  τη  διευ� θυνση  του  οικονομικου�  φορε�α  υπε�ρ  του
οποι�ου εκδι�δεται η εγγυ� ηση (στην περι�πτώση ε�νώσης, αναγρα� φονται ο� λα τα παραπα� νώ για
κα� θε με�λος της ε�νώσης), 
ζ) τους ο� ρους ο� τι: αα) η εγγυ� ηση παρε�χεται ανε�κκλητα και ανεπιφυ� λακτα, ο δε εκδο� της πα-
ραιτει�ται του δικαιώ� ματος της διαιρε�σεώς και της διζη� σεώς, και ββ) ο� τι σε περι�πτώση κα-
τα� πτώσης αυτη� ς, το ποσο�  της κατα� πτώσης υπο� κειται στο εκα� στοτε ισχυ� ον τε�λος χαρτοση� -
μου. (Ή υποπερ. αα΄  δεν εφαρμο� ζεται  για τις  εγγυη� σεις  που παρε�χονται  με  γραμμα� τιο του
Ταμει�ου Παρακαταθηκώ� ν και Δανει�ών)
η) τα στοιχει�α της σχετικη� ς διακη� ρυξης και την καταληκτικη�  ημερομηνι�α υποβολη� ς προσφο-
ρώ� ν, 
θ) την ημερομηνι�α λη� ξης η�  τον χρο� νο ισχυ� ος της εγγυ� ησης, 
ι) την ανα� ληψη υποχρε�ώσης απο�  τον εκδο� τη της εγγυ� ησης να καταβα� λει το ποσο�  της εγγυ� η-
σης ολικα�  η�  μερικα�  εντο� ς πε�ντε (5) ημερώ� ν μετα�  απο�  απλη�  ε�γγραφη ειδοποι�ηση εκει�νου προς
τον οποι�ο απευθυ� νεται. 

Ή  εγγυ� ηση  συμμετοχη� ς  πρε�πει  να  ισχυ� ει  τουλα� χιστον  για  τρια� ντα (30)  ημε�ρες  μετα�  τη  λη� ξη  του
χρο� νου  ισχυ� ος  της  προσφορα� ς  του  α� ρθρου 13.6 της  παρου� σας,  η� τοι  με�χρι  13/10/2023,  α� λλώς η
προσφορα�  απορρι�πτεται. Ή αναθε�τουσα αρχη�  μπορει�, πριν τη λη� ξη της προσφορα� ς, να ζητα�  απο�  τους
προσφε�ροντες  να  παρατει�νουν,  πριν  τη  λη� ξη  τους,  τη  δια� ρκεια  ισχυ� ος  της  προσφορα� ς  και  της
εγγυ� ησης συμμετοχη� ς.

Ή εγγυ� ηση συμμετοχη� ς καταπι�πτει, αν ο προσφε�ρών:
 αποσυ� ρει την προσφορα�  του κατα�  τη δια� ρκεια ισχυ� ος αυτη� ς, 
 παρε�χει εν γνώ� σει του ψευδη�  στοιχει�α η�  πληροφορι�ες που αναφε�ρονται στα α� ρθρα 17 ε�ώς

19 της παρου� σας, 
 δεν προσκομι�σει εγκαι�ρώς τα προβλεπο� μενα στο α� ρθρο 22 της παρου� σας δικαιολογητικα�  
 στις περιπτώ� σεις τών παρ. 3, 4 και 5 του α� ρθρου 103 του ν. 4412/2016, περι�  προ� σκλησης

για υποβολη�  δικαιολογητικώ� ν απο�  τον προσώρινο�  ανα� δοχο, αν, κατα�  τον ε�λεγχο τών παρα-
πα� νώ δικαιολογητικώ� ν, συ� μφώνα με τα α� ρθρο 5δ) της παρου� σας, διαπιστώθει�  ο� τι τα στοι-
χει�α που δηλώ� θηκαν στο ΕΕΕΣ ει�ναι εκ προθε�σεώς απατηλα� , η�  ο� τι ε�χουν υποβληθει� πλαστα�
αποδεικτικα�  στοιχει�α, η�  αν, απο�  τα παραπα� νώ δικαιολογητικα�  που προσκομι�σθηκαν νομι�-
μώς και εμπροθε�σμώς, δεν αποδεικνυ� εται η μη συνδρομη�  τών λο� γών αποκλεισμου�  του α� ρ-
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θρου 18 η�  η πλη� ρώση μιας η�  περισσο� τερών απο�  τις απαιτη� σεις τών κριτηρι�ών ποιοτικη� ς επι-
λογη� ς

 δεν προσε�λθει εγκαι�ρώς για υπογραφη�  του συμφώνητικου�  
 υποβα� λει μη κατα� λληλη προσφορα�  με την ε�ννοια της περ. 46 της παρ. 1 του α� ρθρου 2 ν.

4412/2016 
 δεν ανταποκριθει� στη σχετικη�  προ� σκληση της αναθε�τουσας αρχη� ς εντο� ς της προθεσμι�ας του

α� ρθρου 21.3 της παρου� σας και δεν υποβα� λλει εξηγη� σεις, σε περι�πτώση ασυνη� θιστα χαμηλη� ς
προσφορα� ς.53

Οι εγγυη� σεις συμμετοχη� ς  επιστρε�φονται ώς εξη� ς :
α) στον ανα� δοχο, με την προσκο� μιση της εγγυ� ησης καλη� ς εκτε�λεσης, 
β)  στους  λοιπου� ς  προσφε�ροντες,  κατα�  τα  ειδικο� τερα  οριζο� μενα  στο  α� ρθρο  72  παρ.  3  του  ν.
4412/2016.

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφη�  της συ� μβασης απαιτει�ται η παροχη�  εγγυ� ησης καλη� ς εκτε�λεσης, συ� μφώνα με
το α� ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το υ� ψος της οποι�ας καθορι�ζεται σε ποσοστο�   5%  επι�  της
εκτιμώ� μενης αξι�ας της συ� μβασης (η�  του τμη� ματος της συ� μβασης, σε περι�πτώση υποδιαι�ρεσης σε
τμη� ματα),  χώρι�ς  να  συμπεριλαμβα� νονται  τα  δικαιώ� ματα  προαι�ρεσης  (χώρι�ς  Φ.Π.Α.)  και
κατατι�θεται με�χρι και την υπογραφη�  του συμφώνητικου� 54.
Σε περι�πτώση τροποποι�ησης της συ� μβασης κατα�  το α� ρθρο 132 του ν. 4412/2016, η οποι�α 
συνεπα� γεται αυ� ξηση της συμβατικη� ς αξι�ας, ο ανα� δοχος ει�ναι υποχρεώμε�νος να καταθε�σει  με�χρι 
και την υπογραφη�  της τροποποιημε�νης συ� μβασης, συμπληρώματικη�  εγγυ� ηση, το υ� ψος της 
οποι�ας ανε�ρχεται σε ποσοστο�  5% επι� του ποσου�  της αυ� ξησης της αξι�ας της συ� μβασης χώρι�ς 
ΦΠΑ.
Ή εγγυ� ηση καλη� ς εκτε�λεσης της συ� μβασης καλυ� πτει συνολικα�  και χώρι�ς διακρι�σεις την 
εφαρμογη�  ο� λών τών ο� ρών της συ� μβασης και κα� θε απαι�τηση της αναθε�τουσας αρχη� ς η�  του 
κυρι�ου του ε�ργου ε�ναντι του αναδο� χου και περιλαμβα� νει κατ’ ελα� χιστον τα αναφερο� μενα στην 
παρα� γραφο 15.1 της παρου� σας, πλην της περι�πτώσης (η) και επιπρο� σθετα, τον αριθμο�  (αν ει�ναι 
γνώστο� ς) και τον τι�τλο της σχετικη� ς συ� μβασης.
Ή εγγυ� ηση καλη� ς εκτε�λεσης καταπι�πτει υπε�ρ της αναθε�τουσας αρχη�  στην περι�πτώση 
παραβι�ασης απο�  τον ανα� δοχο  τών ο� ρών της συ� μβασης, ο� πώς αυτη�  ειδικο� τερα ορι�ζει. Ειδικα�  
μετα�  την οριστικοποι�ηση της ε�κπτώσης του αναδο� χου κατα�  τα οριζο� μενα στην παρ. 8 του 
α� ρθρου 191 του ν. 4412/2016, η εγγυ� ηση καλη� ς εκτε�λεσης καταπι�πτει υπε�ρ του εργοδο� τη.

15.3 Εγγύηση προκαταβολής
Δεν προβλε�πεται.

15.4 Οι  ώς  α� νώ  εγγυητικε�ς  επιστολε�ς  εκδι�δονται  απο�  πιστώτικα�  η�  χρηματοδοτικα�  ιδρυ� ματα  η�
ασφαλιστικε�ς επιχειρη� σεις κατα�  την ε�ννοια τών περιπτώ� σεών β΄ και γ΄ της παρ. 1 του α� ρθρου 14 του
ν.  4364/  2016  (Α΄13) που  λειτουργου� ν  νο� μιμα  στα  κρα� τη-  με�λη  της  Ένώσης  η�  του  Ευρώπαι̂κου�
Οικονομικου�  Χώ� ρου η�  στα κρα� τη-με�ρη της ΣΔΣ και ε�χουν, συ� μφώνα με τις ισχυ� ουσες διατα� ξεις, το
δικαι�ώμα αυτο� .  Μπορου� ν,  επι�σης,  να  εκδι�δονται  απο�  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  η�  να  παρε�χονται  με
γραμμα� τιο του Ταμει�ου Παρακαταθηκώ� ν και Δανει�ών με παρακατα� θεση σε αυτο�  του αντι�στοιχου
χρηματικου�  ποσου� .55 Αν συσταθει�  παρακαταθη� κη με  γραμμα� τιο παρακατα� θεσης χρεογρα� φών στο
Ταμει�ο Παρακαταθηκώ� ν και Δανει�ών, τα τοκομερι�δια η�  μερι�σματα που λη� γουν κατα�  τη δια� ρκεια της
εγγυ� ησης επιστρε�φονται μετα�  τη λη� ξη τους στον υπε�ρ ου η εγγυ� ηση οικονομικο�  φορε�α.

Οι εγγυητικε�ς  επιστολε�ς  εκδι�δονται  κατ’  επιλογη�  του οικονομικου�  φορε�α/αναδο� χου απο�  ε�να η�
περισσο� τερους εκδο� τες της παραπα� νώ παραγρα� φου, ανεξαρτη� τώς του υ� ψους τών.

15.5 Ή αναθε�τουσα αρχη�  επικοινώνει�  με τους φορει�ς που φε�ρονται να ε�χουν εκδώ� σει τις εγγυητικε�ς
επιστολε�ς, προκειμε�νου να διαπιστώ� σει την εγκυρο� τητα�  τους56.
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15.6 Οι εγγυητικε�ς καλη� ς εκτε�λεσης και προκαταβολη� ς καταπι�πτουν με αιτιολογημε�νη απο� φαση της
αναθε�τουσας  αρχη� ς,  η  οποι�α  εκδι�δεται  μετα�  απο�  προηγου� μενη  ειση� γηση  της  διευθυ� νουσας
υπηρεσι�ας57.

15.7 Με απο� φαση της διευθυ� νουσας υπηρεσι�ας,  που εκδι�δεται υ� στερα απο�  αι�τηση του αναδο� χου,
αποδεσμευ� εται με�ρος τών εγγυη� σεών, κατα�  τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο 187, περι� καταβολη� ς
της αμοιβη� ς του αναδο� χου, ανερχο� μενο σε ποσοστο�  ανα� λογο με την αξι�α τών εργασιώ� ν περαιώθε�ντος
και εγκριθε�ντος σταδι�ου της συ� μβασης. 

Άρθρο 15Α: Πρόσθετη καταβολή (πριμ)
Για την ταχυ� τερη,  σε σχε�ση με τη συμβατικη�  προθεσμι�α,  εκπο� νηση πλη� ρους η�  επιμε�ρους μελε�της,
προβλε�πεται  προ� σθετη  καταβολη�  (πριμ)  5%  συ� μφώνα  με  την  παρ.  8  του  α� ρθρου  184  του  ν.
4412/2016, ο� πώς αντικαταστα� θηκε με το α� ρθρο 91 του ν. 4782/2021.

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 

1.  Ή  παρου� σα  διακη� ρυξη  αναρτη� θηκε  στο  ΚΉΜΔΉΣ.  Τα  ε�γγραφα  της  παρου� σας  διαδικασι�ας
δημο� σιας  συ� μβασης  καταχώρη� θηκαν  στο  σχετικο�  ηλεκτρονικο�  χώ� ρο  του  ΕΣΉΔΉΣ  -  Δημο� σια
Έργα, η οποι�α ε�λαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: [190927], και αναρτη� θηκαν στη Διαδικτυακη�
Πυ� λη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΉΔΉΣ.

2. Περι�ληψη  της  παρου� σας  Διακη� ρυξης  δημοσιευ� εται  στον  Ελληνικο�  Τυ� πο58,  συ� μφώνα  με  το
α� ρθρο 66 ν. 4412/2016, και αναρτα� ται στο προ� γραμμα “Διαυ� γεια” diavgeia.gov.gr.

3. Στην  ιστοσελι�δα  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς  (https://www.uop.gr/),  αναρτα� ται  σχετικη�
ενημε�ρώση συ� μφώνα με τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 2 της παρου� σας. 

16.4 Οι δαπα� νες δημοσι�ευσης της περι�ληψης διακη� ρυξης στον ελληνικο�  τυ� πο βαρυ� νουν, σε κα� θε
περι�πτώση,  τον  ανα� δοχο  και  εισπρα� ττονται  με  τον  πρώ� το  λογαριασμο�  πληρώμη� ς  της
συ� μβασης59. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Ή συ� μβαση ανατι�θεται βα� σει του κριτηρι�ου του α� ρθρου 21 της παρου� σας, σε προσφε�ροντα ο οποι�ος
δεν αποκλει�εται 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 Δικαι�ώμα  συμμετοχη� ς  ε�χουν  φυσικα�  η�  νομικα�  προ� σώπα,  η�  ενώ� σεις  αυτώ� ν  που
δραστηριοποιου� νται στην παροχη�  τεχνικώ� ν και επιστημονικώ� ν υπηρεσιώ� ν του Τεχνικου�  Συμβου� λου
και ει�ναι εγκατεστημε�να σε 60

α) κρα� τος-με�λος της Ένώσης, 
β) κρα� τος-με�λος του Ευρώπαι̂κου�  Οικονομικου�  Χώ� ρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρι�τες χώ� ρες που ε�χουν υπογρα� ψει και κυρώ� σει τη ΣΔΣ, στο βαθμο�  που η υπο�  ανα� θεση
δημο� σια  συ� μβαση  καλυ� πτεται  απο�  τα  Παραρτη� ματα  1,  2,  4,  5,  6  και  761 και  τις  γενικε�ς
σημειώ� σεις του σχετικου�  με την Ένώση Προσαρτη� ματος I της ώς α� νώ Συμφώνι�ας, καθώ� ς και 
δ) τρι�τες χώ� ρες που δεν εμπι�πτουν στην περι�πτώση γ΄ της παρου� σας παραγρα� φου και ε�χουν
συνα� ψει διμερει�ς η�  πολυμερει�ς συμφώνι�ες με την Ένώση σε θε�ματα διαδικασιώ� ν ανα� θεσης
δημοσι�ών συμβα� σεών. 

Στο βαθμο�  που καλυ� πτονται απο�  τα Παραρτη� ματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικε�ς σημειώ� σεις του
σχετικου�  με την Ένώση Προσαρτη� ματος I της ΣΔΣ, καθώ� ς και τις λοιπε�ς διεθνει�ς συμφώνι�ες απο�  τις
οποι�ες  δεσμευ� εται  η  Ένώση,  οι  αναθε�τουσες  αρχε�ς  επιφυλα� σσουν  για  τα  ε�ργα,  τα  αγαθα� ,  τις
υπηρεσι�ες και τους οικονομικου� ς φορει�ς τών χώρώ� ν που ε�χουν υπογρα� ψει τις εν λο� γώ συμφώνι�ες
μεταχει�ριση εξι�σου ευνοι̂κη�  με αυτη� ν που επιφυλα� σσουν για τα ε�ργα, τα αγαθα� ,  τις υπηρεσι�ες και
τους οικονομικου� ς φορει�ς της Ένώσης62.

17.2 Οικονομικο� ς φορε�ας συμμετε�χει ει�τε μεμονώμε�να ει�τε ώς με�λος ε�νώσης63.

17.3 Οι ενώ� σεις οικονομικώ� ν φορε�ών συμμετε�χουν υπο�  τους ο� ρους τών παρ. 2, 3 και 4 του α� ρθρου 19
και τών περιπτώ� σεών γ) και δ) της παρ. 1 του α� ρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτει�ται απο�  τις εν
λο� γώ ενώ� σεις να περιβληθου� ν συγκεκριμε�νη νομικη�  μορφη�  για την υποβολη�  προσφορα� ς.  Ή ε�νώση
τών  φυσικώ� ν  η�  νομικώ� ν  προσώ� πών  μπορει�  να  αφορα�  στην  ι�δια  η�  σε  διαφορετικε�ς  κατηγορι�ες
μελετώ� ν.

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 

18.1 Αποκλει�εται  απο�  τη  συμμετοχη�  στην  παρου� σα διαδικασι�α  συ� ναψης συ� μβασης (διαγώνισμο� )
οικονομικο� ς φορε�ας, εφο� σον συντρε�χει στο προ� σώπο�  του (αν προ� κειται για μεμονώμε�νο φυσικο�  η�
νομικο�  προ� σώπο) η�  σε ε�να απο�  τα με�λη του (αν προ� κειται περι�  ε�νώσης οικονομικώ� ν φορε�ών) ε�νας
απο�  τους λο� γους τών παρακα� τώ περιπτώ� σεών:

18.1.1 Ύπα� ρχει εις βα� ρος του αμετα� κλητη64 καταδικαστικη�  απο� φαση για ε�ναν απο�  τα παρακα� τώ 
εγκλη� ματα :

α) συμμετοχη�  σε εγκληματικη�  οργα� νώση, ο� πώς αυτη�  ορι�ζεται στο α� ρθρο 2 της απο� φασης 
πλαι�σιο 2008/841/ ΔΕΎ του Συμβουλι�ου της 24ης Οκτώβρι�ου 2008, για την καταπολε�μηση του 
οργανώμε�νου εγκλη� ματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλη� ματα του α� ρθρου 187 του 
Ποινικου�  Κώ� δικα (εγκληματικη�  οργα� νώση),

β) ενεργητικη�  δώροδοκι�α, ο� πώς ορι�ζεται στο α� ρθρο 3 της συ� μβασης περι� της καταπολε�μησης 
της δώροδοκι�ας στην οποι�α ενε�χονται υπα� λληλοι τών Ευρώπαι̂κώ� ν Κοινοτη� τών η�  τών κρατώ� ν μελώ� ν 
της Ένώσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του α� ρθρου 2 της απο� φασης πλαι�σιο 
2003/568/ΔΕΎ του Συμβουλι�ου της 22ας Ιουλι�ου 2003, για την καταπολε�μηση της δώροδοκι�ας στον 
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ιδιώτικο�  τομε�α (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώ� ς και, ο� πώς ορι�ζεται στο εθνικο�  δι�καιο του 
οικονομικου�  φορε�α, και τα εγκλη� ματα τών α� ρθρών 159Α (δώροδοκι�α πολιτικώ� ν προσώ� πών), 236 
(δώροδοκι�α υπαλλη� λου), 237 παρ. 2-4 (δώροδοκι�α δικαστικώ� ν λειτουργώ� ν), 237Α παρ. 2 (εμπορι�α 
επιρροη� ς μεσα� ζοντες), 396 παρ. 2 (δώροδοκι�α στον ιδιώτικο�  τομε�α) του Ποινικου�  Κώ� δικα,

γ) απα� τη εις βα� ρος τών οικονομικώ� ν συμφερο� ντών της Ένώσης, κατα�  την ε�ννοια τών α� ρθρών 
3 και 4 της Οδηγι�ας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρώπαι̂κου�  Κοινοβουλι�ου και του Συμβουλι�ου της 5ης 
Ιουλι�ου 2017 σχετικα�  με την καταπολε�μηση, με�σώ του ποινικου�  δικαι�ου, της απα� της εις βα� ρος τών 
οικονομικώ� ν συμφερο� ντών της Ένώσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλη� ματα τών α� ρθρών 159Α 
(δώροδοκι�α πολιτικώ� ν προσώ� πών), 216 (πλαστογραφι�α), 236 (δώροδοκι�α υπαλλη� λου), 237 παρ. 2-4 
(δώροδοκι�α δικαστικώ� ν λειτουργώ� ν), 242 (ψευδη� ς βεβαι�ώση, νο� θευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμε�νη 
κλοπη� ), 375 (υπεξαι�ρεση), 386 (απα� τη), 386Α (απα� τη με υπολογιστη� ), 386Β (απα� τη σχετικη�  με τις 
επιχορηγη� σεις), 390 (απιστι�α) του Ποινικου�  Κώ� δικα και τών α� ρθρών 155 επ. του Εθνικου�  
Τελώνειακου�  Κώ� δικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), ο� ταν αυτα�  στρε�φονται κατα�  τών οικονομικώ� ν 
συμφερο� ντών της Ευρώπαι̂κη� ς Ένώσης η�  συνδε�ονται με την προσβολη�  αυτώ� ν τών συμφερο� ντών, 
καθώ� ς και τα εγκλη� ματα τών α� ρθρών 23 (διασυνοριακη�  απα� τη σχετικα�  με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικε�ς διατα� ξεις για την ποινικη�  προστασι�α τών οικονομικώ� ν συμφερο� ντών της Ευρώπαι̂κη� ς 
Ένώσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικα�  εγκλη� ματα η�  εγκλη� ματα συνδεο� μενα με τρομοκρατικε�ς δραστηριο� τητες, 
ο� πώς ορι�ζονται, αντιστοι�χώς στα α� ρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγι�ας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρώπαι̂κου�  
Κοινοβουλι�ου και του Συμβουλι�ου της 15ης Μαρτι�ου 2017 για την καταπολε�μηση της τρομοκρατι�ας 
και την αντικατα� σταση της απο� φασης πλαισι�ου 2002/475/ΔΕΎ του Συμβουλι�ου και για την 
τροποποι�ηση της απο� φασης 2005/671/ΔΕΎ του Συμβουλι�ου (EE L 88/31.03.2017) η�  ηθικη�  
αυτουργι�α η�  συνε�ργεια η�  απο� πειρα δια� πραξης εγκλη� ματος, ο� πώς ορι�ζονται στο α� ρθρο 14 αυτη� ς, και 
τα εγκλη� ματα τών α� ρθρών 187Α και 187Β του Ποινικου�  Κώ� δικα, καθώ� ς και τα εγκλη� ματα τών 
α� ρθρών 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

ε) νομιμοποι�ηση εσο� δών απο�  παρα� νομες δραστηριο� τητες η�  χρηματοδο� τηση της τρομοκρατι�ας,
ο� πώς αυτε�ς ορι�ζονται στο α� ρθρο 1 της Οδηγι�ας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρώπαι̂κου�  Κοινοβουλι�ου και 
του Συμβουλι�ου, της 20ης Μαιwου 2015, σχετικα�  με την προ� ληψη της χρησιμοποι�ησης του 
χρηματοπιστώτικου�  συστη� ματος για τη νομιμοποι�ηση εσο� δών απο�  παρα� νομες δραστηριο� τητες η�  για 
τη χρηματοδο� τηση της τρομοκρατι�ας, την τροποποι�ηση του κανονισμου�  (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρώπαι̂κου�  Κοινοβουλι�ου και του Συμβουλι�ου, και την κατα� ργηση της οδηγι�ας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρώπαι̂κου�  Κοινοβουλι�ου και του Συμβουλι�ου και της οδηγι�ας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπη� ς (EE L 
141/05.06.2015) και τα εγκλη� ματα τών α� ρθρών 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

στ) παιδικη�  εργασι�α και α� λλες μορφε�ς εμπορι�ας ανθρώ� πών, ο� πώς ορι�ζονται στο α� ρθρο 2 της 
Οδηγι�ας 2011/36/ ΕΕ του Ευρώπαι̂κου�  Κοινοβουλι�ου και του Συμβουλι�ου της 5ης Απριλι�ου 2011, για 
την προ� ληψη και την καταπολε�μηση της εμπορι�ας ανθρώ� πών και για την προστασι�α τών θυμα� τών 
της, καθώ� ς και για την αντικατα� σταση της απο� φασης πλαι�σιο 2002/629/ΔΕΎ του Συμβουλι�ου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλη� ματα του α� ρθρου 323Α του Ποινικου�  κώ� δικα (εμπορι�α 
ανθρώ� πών).
Ο οικονομικο� ς φορε�ας αποκλει�εται, επι�σης, ο� ταν το προ� σώπο εις βα� ρος του οποι�ου εκδο� θηκε  
αμετα� κλητη καταδικαστικη�  απο� φαση ει�ναι με�λος του διοικητικου� , διευθυντικου�  η�  εποπτικου�  
οργα� νου του η�  ε�χει εξουσι�α εκπροσώ� πησης, λη� ψης αποφα� σεών η�  ελε�γχου σε αυτο� . Ή υποχρε�ώση του 
προηγου� μενου εδαφι�ου αφορα� : 

i) στις περιπτώ� σεις εταιρειώ� ν περιορισμε�νης ευθυ� νης (Ε.Π.Ε.), ιδιώτικώ� ν κεφαλαιουχικώ� ν 
εταιρειώ� ν (Ι.Κ.Ε.), προσώπικώ� ν εταιρειώ� ν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστε�ς. 

ii) στις περιπτώ� σεις ανώνυ� μών εταιρειώ� ν (Α.Ε.), τον Διευθυ� νοντα Συ� μβουλο, τα με�λη του 
Διοικητικου�  Συμβουλι�ου καθώ� ς και τα προ� σώπα στα οποι�α με απο� φαση του Διοικητικου�  Συμβουλι�ου 
ε�χει ανατεθει� το συ� νολο της διαχει�ρισης και εκπροσώ� πησης της εταιρει�ας 

iii) στις περιπτώ� σεις τών συνεταιρισμώ� ν, τα με�λη του Διοικητικου�  Συμβουλι�ου, η�  
iv) στις υπο� λοιπες περιπτώ� σεις νομικώ� ν προσώ� πών,  τον κατα�  περι�πτώση νο� μιμο 

εκπρο� σώπο65.
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει  καθοριστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  πέντε  (5)  έτη  από  την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση66. 

18.1.2 α) Ο οικονομικο� ς  φορε�ας  ε�χει  αθετη� σει  τις υποχρεώ� σεις του ο� σον αφορα�  στην καταβολη�
φο� ρών η�  εισφορώ� ν κοινώνικη� ς  ασφα� λισης και αυτο�  ε�χει  διαπιστώθει�  απο�  δικαστικη�  η�  διοικητικη�
απο� φαση  με  τελεσι�δικη  και  δεσμευτικη�  ισχυ� ,  συ� μφώνα  με  διατα� ξεις  της  χώ� ρας  ο� που  ει�ναι
εγκατεστημε�νος  η�  την εθνικη�  νομοθεσι�α  
η� /και 

β) ο� ταν η αναθε�τουσα αρχη�   μπορει� να αποδει�ξει με τα κατα� λληλα με�σα ο� τι ο προσφε�ρών ε�χει
αθετη� σει τις υποχρεώ� σεις του ο� σον αφορα�  την καταβολη�  φο� ρών η�  εισφορώ� ν κοινώνικη� ς ασφα� λισης.

Αν ο προσφε�ρών ει�ναι Έλληνας πολι�της η�  ε�χει την εγκατα� σταση�  του στην Ελλα� δα, οι υποχρεώ� σεις
του  που  αφορου� ν  στις  εισφορε�ς  κοινώνικη� ς  ασφα� λισης  καλυ� πτουν  το� σο  την  κυ� ρια  ο� σο  και  την
επικουρικη�  ασφα� λιση.

Οι υποχρεώ� σεις  τών περ.  α’  και β’  θεώρει�ται  ο� τι  δεν ε�χουν αθετηθει�  εφο� σον δεν ε�χουν καταστει�
ληξιπρο� θεσμες η�  εφο� σον αυτε�ς ε�χουν υπαχθει� σε δεσμευτικο�  διακανονισμο�  που τηρει�ται. 

Δεν αποκλει�εται ο προσφε�ρών, ο� ταν ε�χει εκπληρώ� σει τις υποχρεώ� σεις του ει�τε καταβα� λλοντας τους
φο� ρους η�  τις εισφορε�ς κοινώνικη� ς ασφα� λισης που οφει�λει, συμπεριλαμβανομε�νών, κατα�  περι�πτώση,
τών δεδουλευμε�νών το� κών η�  τών προστι�μών ει�τε υπαγο� μενος σε δεσμευτικο�  διακανονισμο�  για την
καταβολη�  τους, στο με�τρο που τηρει� τους ο� ρους του δεσμευτικου�  κανονισμου� 67. 

18.1.3 Δεν εφαρμο� ζεται

18.1.4  Δεν εφαρμο� ζεται

18.1.5 Αποκλει�εται απο�  τη συμμετοχη�  στη διαδικασι�α συ� ναψης της παρου� σας συ� μβασης, οικονομικο� ς
φορε�ας σε οποιαδη� ποτε απο�  τις ακο� λουθες καταστα� σεις68: 

(α)  εα� ν ε�χει  αθετη� σει  τις  ισχυ� ουσες  υποχρεώ� σεις  του  που  προβλε�πονται  στην  παρ.  2  του
α� ρθρου 18 του ν.  4412/2016 περι�  αρχώ� ν που εφαρμο� ζονται  στις  διαδικασι�ες  συ� ναψης δημοσι�ών
συμβα� σεών,

(β) εα� ν τελει�  υπο�  πτώ� χευση η�  ε�χει υπαχθει�  σε διαδικασι�α ειδικη� ς εκκαθα� ρισης η�  τελει�  υπο�
αναγκαστικη�  διαχει�ριση  απο�  εκκαθαριστη�  η�  απο�  το  δικαστη� ριο  η�  ε�χει  υπαχθει�  σε  διαδικασι�α
πτώχευτικου�  συμβιβασμου�  η�  ε�χει αναστει�λει τις επιχειρηματικε�ς του δραστηριο� τητες η�  ε�χει υπαχθει�
σε διαδικασι�α εξυγι�ανσης και δεν τηρει�  τους ο� ρους αυτη� ς η�  εα� ν βρι�σκεται σε οποιαδη� ποτε ανα� λογη
κατα� σταση προκυ� πτουσα απο�  παρο� μοια διαδικασι�α,  προβλεπο� μενη σε εθνικε�ς  διατα� ξεις νο� μου.   Ή
αναθε�τουσα αρχη�  μπορει� να μην αποκλει�ει ε�ναν οικονομικο�  φορε�α, ο οποι�ος βρι�σκεται σε μια εκ τών
καταστα� σεών που αναφε�ρονται στην παραπα� νώ περι�πτώση, υπο�  την πρου̂πο� θεση ο� τι η αναθε�τουσα
αρχη�  ε�χει  αποδει�ξει  ο� τι  ο  εν  λο� γώ φορε�ας  ει�ναι  σε  θε�ση  να εκτελε�σει  τη  συ� μβαση,  λαμβα� νοντας
υπο� ψη τις ισχυ� ουσες διατα� ξεις και τα με�τρα για τη συνε�χιση της επιχειρηματικη� ς του λειτουργι�ας
(παρ. 5 α� ρθρου 73 του ν. 4412/2016) 69 ,

(γ) εα� ν, με την επιφυ� λαξη της παραγρα� φου 3β του α� ρθρου 44 του ν. 3959/2011 2011 περι�
ποινικώ� ν  κυρώ� σεών και  α� λλών διοικητικώ� ν  συνεπειώ� ν,  υπα� ρχουν επαρκώ� ς  ευ� λογες ενδει�ξεις  που
οδηγου� ν  στο  συμπε�ρασμα  ο� τι  ο  οικονομικο� ς  φορε�ας  συνη� ψε  συμφώνι�ες  με  α� λλους  οικονομικου� ς
φορει�ς με στο� χο τη στρε�βλώση του ανταγώνισμου� ,

δ)  εα� ν  μι�α  κατα� σταση  συ� γκρουσης  συμφερο� ντών  κατα�  την  ε�ννοια  του  α� ρθρου  24  του  ν.
4412/2016 δεν μπορει� να θεραπευθει� αποτελεσματικα�  με α� λλα, λιγο� τερο παρεμβατικα� , με�σα,

(ε)  εα� ν  μι�α  κατα� σταση  στρε�βλώσης  του  ανταγώνισμου�  απο�  την  προ� τερη  συμμετοχη�  τών
προσφερο� ντών κατα�  την προετοιμασι�α της διαδικασι�ας 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� , με�σα,

- 27 -





Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

(στ)  εα� ν  ε�χει  επιδει�ξει  σοβαρη�  η�  επαναλαμβανο� μενη  πλημμε�λεια  κατα�  την  εκτε�λεση
ουσιώ� δους απαι�τησης στο πλαι�σιο προηγου� μενης δημο� σιας συ� μβασης, προηγου� μενης συ� μβασης με
αναθε�τοντα φορε�α η�  προηγου� μενης συ� μβασης παραχώ� ρησης που ει�χε ώς αποτε�λεσμα την προ� ώρη
καταγγελι�α της προηγου� μενης συ� μβασης, αποζημιώ� σεις η�  α� λλες παρο� μοιες κυρώ� σεις,

(ζ) εα� ν ε�χει κριθει� ε�νοχος εκ προθε�σεώς σοβαρώ� ν απατηλώ� ν δηλώ� σεών κατα�  την παροχη�  τών
πληροφοριώ� ν  που απαιτου� νται  για την εξακρι�βώση της απουσι�ας  τών λο� γών αποκλεισμου�  η�  την
πλη� ρώση τών κριτηρι�ών επιλογη� ς,  ε�χει  αποκρυ� ψει τις πληροφορι�ες  αυτε�ς  η�  δεν ει�ναι  σε θε�ση να
προσκομι�σει τα δικαιολογητικα�  που απαιτου� νται κατ’ εφαρμογη�   του α� ρθρου 79 του ν. 4412/2016
και του α� ρθρου 22 Β της παρου� σας,

(η)  εα� ν  επιχει�ρησε  να  επηρεα� σει  με  αθε�μιτο  τρο� πο  τη  διαδικασι�α  λη� ψης  αποφα� σεών  της
αναθε�τουσας  αρχη� ς,  να  αποκτη� σει  εμπιστευτικε�ς  πληροφορι�ες  που  ενδε�χεται  να  του  αποφε�ρουν
αθε�μιτο  πλεονε�κτημα  στη  διαδικασι�α  συ� ναψης  συ� μβασης  η�  να  παρα� σχει  με  απατηλο�  τρο� πο
παραπλανητικε�ς πληροφορι�ες που ενδε�χεται να επηρεα� σουν ουσιώδώ� ς τις αποφα� σεις που αφορου� ν
τον αποκλεισμο� , την επιλογη�  η�  την ανα� θεση,

(θ)  εα� ν η  αναθε�τουσα αρχη�  μπορει�  να  αποδει�ξει,  με  κατα� λληλα με�σα,  ο� τι   ε�χει  διαπρα� ξει
σοβαρο�  επαγγελματικο�  παρα� πτώμα, το οποι�ο θε�τει εν αμφιβο� λώ την ακεραιο� τητα�  του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ),  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης
που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.70

18.1.6 Ή  αναθε�τουσα  αρχη�  αποκλει�ει  προσφε�ροντα,  σε  οποιοδη� ποτε  χρονικο�  σημει�ο  κατα�  τη
δια� ρκεια  της  διαδικασι�ας  συ� ναψης  συ� μβασης,  ο� ταν  αποδεικνυ� εται  ο� τι  αυτο� ς  βρι�σκεται,  λο� γώ
πρα� ξεών η�  παραλει�ψεών του,  ει�τε  πριν ει�τε  κατα�  τη διαδικασι�α,  σε μι�α απο�  τις περιπτώ� σεις  τών
προηγου� μενών παραγρα� φών71. 

18.1.7 Προσφε�ρών που εμπι�πτει σε μια απο�  τις καταστα� σεις που αναφε�ρονται στις παραγρα� φους
18.1.1,  και 18.1.572 εκτο� ς  απο�  την περ. β’ αυτη� ς,  μπορει�  να προσκομι�ζει  στοιχει�α73 προκειμε�νου να
αποδει�ξει ο� τι τα με�τρα που ε�λαβε επαρκου� ν για να αποδει�ξουν την αξιοπιστι�α του, παρο� τι συντρε�χει ο
σχετικο� ς  λο� γος  αποκλεισμου� .  Για  τον  σκοπο�  αυτο� ν,  ο  οικονομικο� ς  φορε�ας  αποδεικνυ� ει  ο� τι  ε�χει
καταβα� λει η�  ε�χει δεσμευθει�  να καταβα� λει αποζημι�ώση για ζημι�ες που προκλη� θηκαν απο�  το ποινικο�
αδι�κημα η�  το παρα� πτώμα, ο� τι ε�χει διευκρινι�σει τα γεγονο� τα και τις περιστα� σεις με ολοκληρώμε�νο
τρο� πο, με�σώ ενεργου�  συνεργασι�ας με τις ερευνητικε�ς αρχε�ς, και ε�χει λα� βει συγκεκριμε�να τεχνικα�  και
οργανώτικα�  με�τρα, καθώ� ς και με�τρα σε επι�πεδο προσώπικου�  κατα� λληλα για την αποφυγη�  περαιτε�ρώ
ποινικώ� ν αδικημα� τών η�  παραπτώμα� τών74. 
Τα με�τρα που λαμβα� νονται απο�  τους προσφε�ροντες αξιολογου� νται σε συνα� ρτηση με τη σοβαρο� τητα
και  τις  ιδιαι�τερες  περιστα� σεις  του  ποινικου�  αδικη� ματος  η�  του  παραπτώ� ματος.  Εα� ν  τα  στοιχει�α
κριθου� ν επαρκη� , ο εν λο� γώ προσφε�ρών δεν αποκλει�εται απο�  τη διαδικασι�α συ� ναψης συ� μβασης. Αν τα
με�τρα  κριθου� ν  ανεπαρκη� ,  γνώστοποιει�ται  στον  προσφε�ροντα  το  σκεπτικο�  της  απο� φασης  αυτη� ς.
Οικονομικο� ς  φορε�ας  που  ε�χει  αποκλειστει�,  συ� μφώνα  με  τις  κει�μενες  διατα� ξεις,  με  τελεσι�δικη
απο� φαση,  απο�  τη  συμμετοχη�  σε  διαδικασι�ες  συ� ναψης  συ� μβασης  η�  ανα� θεσης  παραχώ� ρησης  δεν
μπορει�  να κα� νει χρη� ση της ανώτε�ρώ δυνατο� τητας κατα�  την περι�οδο του αποκλεισμου�  που ορι�ζεται
στην εν λο� γώ απο� φαση.

18.1.8 Ή απο� φαση για την διαπι�στώση της επα� ρκειας η�  μη τών επανορθώτικώ� ν με�τρών κατα�  την
προηγου� μενη παρα� γραφο εκδι�δεται συ� μφώνα με τα οριζο� μενα στις παρ. 8 και 9 του α� ρθρου 73 του ν.
4412/2016.75

18.1.9  Οικονομικο� ς  φορε�ας,  σε  βα� ρος  του  οποι�ου  ε�χει  επιβληθει�  η  κυ� ρώση  του  οριζο� ντιου
αποκλεισμου�  συ� μφώνα  με  τις  κει�μενες  διατα� ξεις,  και  για  το  χρονικο�  δια� στημα  που  αυτη�  ορι�ζει,
αποκλει�εται απο�  την παρου� σα διαδικασι�α συ� ναψης της συ� μβασης.
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Άρθρο 19: Κριτήρια επιλογής76

19.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι προσφε�ροντες απαιτει�ται να ει�ναι εγγεγραμμε�νοι στο σχετικο�  επαγγελματικο�  μητρώ� ο που τηρει�ται
στο κρα� τος εγκατα� σταση� ς τους. Οι προσφε�ροντες που ει�ναι εγκατεστημε�νοι στην Ελλα� δα απαιτει�ται
να ει�ναι εγγεγραμμε�νοι στα Μητρώ� α Μελετητώ� ν η�  Γραφει�ών Μελετώ� ν για το χρονικο�  δια� στημα που
εξακολουθου� ν  να  ισχυ� ουν  οι  μεταβατικε�ς  προθεσμι�ες  του  α� ρθρου  39  του  Π.Δ.  71/2019,   η�  στο
Μητρώ� ο  Μελετητικώ� ν  Επιχειρη� σεών  Δημοσι�ών  Έργών  (ΜΉ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  απο�  την  ε�ναρξη  ισχυ� ος  του
τελευται�ου, στην κατηγορι�α/ κατηγορι�ες μελετώ� ν του α� ρθρου 12.1 της παρου� σας77. Οι προσφε�ροντες
που  ει�ναι  εγκατεστημε�νοι   σε  λοιπα�  κρα� τη  με�λη  της  Ευρώπαι̂κη� ς  Ένώσης  απαιτει�ται  να  ει�ναι
εγγεγραμμε�νοι  σε  αντι�στοιχα  Μητρώ� α  του  Παραρτη� ματος  XI  του  Προσαρτη� ματος  Α΄  του  ν.
4412/2016.

19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια78

Όσον αφορα�  στην οικονομικη�  και χρηματοοικονομικη�  επα� ρκεια για την παρου� σα διαδικασι�α συ� ναψης
συ� μβασης, οι οικονομικοι�  φορει�ς απαιτει�ται να διαθε�τουν γενικο�  ετη� σιο κυ� κλο εργασιώ� ν, σώρευτικα� ,
για τα τελευται�α τρι�α (3) ε�τη, δηλαδη�  για τα ε�τη 2018, 2019, 2020, η�  εναλλακτικα�  τών διαχειριστικώ� ν
χρη� σεών 2017, 2018, 2019 στην περι�πτώση που κατα�  την ημερομηνι�α διενε�ργειας του διαγώνισμου�
δεν ε�χει δημοσιευθει� ισολογισμο� ς για το ε�τος 2020, τουλα� χιστον ι�σο με το 100% του πρου̂πολογισμου�
της  υπο�  ανα� θεση  συ� μβασης  (χώρι�ς  τον  ΦΠΑ),  η� τοι  το  ποσο�  τών  εκατο� ν  πενη� ντα  ε�ξι  χιλια� δών
εννιακοσι�ών ογδο� ντα δυ� ο ευρώ�  και εφτα�  λεπτώ� ν (156.926,70€).
Σε περι�πτώση που οι πληροφορι�ες σχετικα�  με τον γενικο�  ετη� σιο κυ� κλο εργασιώ� ν δεν υφι�στανται για
ολο� κληρη την περι�οδο τών ετώ� ν 2018, 2019, 2020, η�  εναλλακτικα�  για τα ε�τη 2017, 2018, 2019, ο
οικονομικο� ς  φορε�ας  αναφε�ρει  την  ημερομηνι�α  συ� σταση� ς  του  η�  την  ημερομηνι�α  ε�ναρξης  τών
δραστηριοτη� τών του, οι οποι�ες σχετι�ζονται με το αντικει�μενο της παρου� σας Διακη� ρυξης. 
Σε  περι�πτώση  ε�νώσης  οικονομικώ� ν  φορε�ών,  οι  παραπα� νώ  ελα� χιστες  απαιτη� σεις  καλυ� πτονται
αθροιστικα�  απο�  τα με�λη της ε�νώσης.

19.3 Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα79

Α.  Οι  οικονομικοι�  φορει�ς  απαιτει�ται  να  διαθε�τουν  μελετητικα�  πτυχι�α  στις  ακο� λουθες  κατηγορι�ες
μελετώ� ν:

 στην κατηγορι�α Αρχιτεκτονικώ� ν Μελετώ� ν Κτιριακώ� ν Έργών (6)
 στην κατηγορι�α Μηχανολογικε�ς, Ήλεκτρολογικε�ς και Ήλεκτρονικώ� ν Μελετώ� ν (9)
 στην κατηγορι�α Ενεργειακώ� ν Μελετώ� ν (14)

Β.  Όσον αφορα�  στην τεχνικη�  και επαγγελματικη�  ικανο� τητα για την παρου� σα διαδικασι�α συ� ναψης
συ� μβασης, οι οικονομικοι� φορει�ς απαιτει�ται:

i. Κατα�  την  τελευται�α  πενταετι�α,  να  ε�χουν  συμμετα� σχει  στην  υλοποι�ηση  ε�ργών  παροχη� ς
υπηρεσιώ� ν συμβου� λου προς φορει�ς του δημοσι�ου, με συνολικο�  πρου̂πολογισμο� , αθροιστικα� ,
μεγαλυ� τερο η�  ι�σο με το 100% του πρου̂πολογισμου�  της προς ανα� θεση συ� μβασης. 

ii. Κατα�  την τελευται�α πενταετι�α να ε�χουν συμμετα� σχει στην υλοποι�ηση τουλα� χιστον:

 πε�ντε  (5)  ε�ργών  με  αντικει�μενο  τον  σχεδιασμο�  ηλεκτρομηχανολογικώ� ν
εγκαταστα� σεών κτιριακώ� ν ε�ργών η� /και την ενεργειακη�  αναβα� θμιση�  τους.

 πε�ντε  (5)  ε�ργών  με  αντικει�μενο  τον  αρχιτεκτονικο�  σχεδιασμο�  δημο� σιών  η� /και
ιδιώτικώ� ν κτιριακώ� ν ε�ργών.

iii. Να  διαθε�τουν  η�  να  συνεργα� ζονται  με  ευθυ� νη  τους,  κατ’  ελα� χιστον,  με  το  παρακα� τώ
στελεχιακο�  δυναμικο� :

 Έναν επιστη� μονα Πανεπιστημιακη� ς εκπαι�δευσης κλα� δου ΠΕ Μηχανολο� γου, με ειδικη�
επαγγελματικη�  εμπειρι�α μεγαλυ� τερη απο�  15 ε�τη στη μελε�τη,  στον σχεδιασμο�  η� /και
στην επι�βλεψη κτηριακώ� ν/ενεργειακώ� ν ε�ργών και με συμμετοχη�  σε τουλα� χιστον δε�κα

- 29 -





Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

(10)  ε�ργών  με  αντικει�μενο  τον  ηλεκτρομηχανολογικο�  η� /και  ενεργειακο�  σχεδιασμο�
κτηριακώ� ν ε�ργών, ο οποι�ος θα κατε�χει τη θε�ση του Ύπευ� θυνου του Έργου.

 Έναν επιστη� μονα Ανώ� τατης Πανεπιστημιακη� ς εκπαι�δευσης, κλα� δου ΠΕ Αρχιτεκτο� νών
Μηχανικώ� ν, με ειδικη�  επαγγελματικη�  εμπειρι�α μεγαλυ� τερη απο�  15ε�τη στον τομε�α του
αρχιτεκτονικου�  σχεδιασμου�  κτηριακώ� ν ε�ργών και με συμμετοχη�  σε τουλα� χιστον δε�κα
(10) ε�ργα με αντικει�μενο τον αρχιτεκτονικο�  η� /και τον ειδικο�  αρχιτεκτονικο�  σχεδιασμο�
κτηριακώ� ν εγκαταστα� σεών η� /και διαμο� ρφώσης περιβα� λλοντος χώ� ρου.

 Έναν  επιστη� μονα  Ανώ� τατης  Πανεπιστημιακη� ς  εκπαι�δευσης,  κλα� δου  ΠΕ  Πολιτικώ� ν
Μηχανικώ� ν, με 4ετη�  ειδικη�  επαγγελματικη�  εμπειρι�α στον σχεδιασμο�  τεχνικώ� ν ε�ργών
και  με  συμμετοχη�  στην  υλοποι�ηση  τουλα� χιστον  πε�ντε  (5)  ε�ργών  σχετικα�  με  τον
λειτουργικο�  σχεδιασμο�  τεχνικώ� ν ε�ργών. 

 Έναν  επιστη� μονα  Ανώ� τατης  Πανεπιστημιακη� ς  εκπαι�δευσης,  κλα� δου  ΠΕ
Ήλεκτρολο� γών Μηχανικώ� ν, με τουλα� χιστον 5ετη�  ειδικη�  επαγγελματικη�  εμπειρι�α και με
συμμετοχη�  στην υλοποι�ηση τουλα� χιστον πε�ντε (5) ε�ργών με αντικει�μενο τη συ� νταξη
ηλεκτρομηχανολογικώ� ν μελετώ� ν η� /και στην επι�βλεψη κτιριακώ� ν ε�ργών.

Σε περι�πτώση ε�νώσης οικονομικώ� ν φορε�ών η�  κοινοπραξι�ας οι ανώτε�ρώ πρου̂ποθε�σεις (Α και Β.i., Β.ii,
Β.iii) δυ� ναται να καλυ� πτονται και αθροιστικα�  απο�  τα με�λη της ε�νώσης η�  της κοινοπραξι�ας. 

19.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας80

Οι οικονομικοι� φορει�ς πρε�πει να κατε�χουν εν ισχυ�  πιστοποιητικα�  ISO 9001:2015 (η�  νεο� τερο) για τη 
διαχει�ριση ποιο� τητας, ISO 14001:2015 (η�  νεο� τερο) για την εφαρμογη�  συστη� ματος περιβαλλοντικη� ς 
διαχει�ρισης και ISO 50001:2018 για τη διαχει�ριση ενε�ργειας, απο�  διαπιστευμε�νο, απο�  τον ΕΣΎΔ, οργα-
νισμο� .
Σε περι�πτώση ε�νώσης οικονομικώ� ν φορε�ών, αρκει� το ε�να με�λος να πληροι� την ανώτε�ρώ πρου̂πο� θεση.
Ή αναθε�τουσα αρχη�  αναγνώρι�ζει ισοδυ� ναμα πιστοποιητικα�  που ε�χουν εκδοθει� απο�  φορει�ς διαπιστευ-
με�νους απο�  ισοδυ� ναμους Οργανισμου� ς διαπι�στευσης, εδρευ� οντες και σε α� λλα κρα� τη - με�λη. Επι�σης, 
κα� νει δεκτα�  α� λλα αποδεικτικα�  στοιχει�α για ισοδυ� ναμα με�τρα διασφα� λισης ποιο� τητας, εφο� σον ο εν-
διαφερο� μενος οικονομικο� ς φορε�ας δεν ει�χε τη δυνατο� τητα να αποκτη� σει τα εν λο�γώ πιστοποιητικα�  
εντο� ς τών σχετικώ� ν προθεσμιώ� ν για λο�γους για τους οποι�ους δεν ευθυ� νεται ο ι�διος, υπο�  την προ-
υ̂πο� θεση ο� τι ο οικονομικο� ς φορε�ας αποδεικνυ� ει ο� τι τα προτεινο� μενα με�τρα διασφα� λισης ποιο� τητας 
πληρου� ν τα απαιτου� μενα προ� τυπα διασφα� λισης ποιο� τητας.
Αντι�γραφα τών ανώτε�ρώ Πιστοποιη� σεών θα πρε�πει να υποβληθου� ν στο Φα� κελο «Δικαιολογητικα�  
Συμμετοχη� ς».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς

20.1 Ή προσφορα�  τών διαγώνιζομε�νών περιλαμβα� νει τους ακο� λουθους ηλεκτρονικου� ς 
υποφακε�λους:
(α)  υποφα� κελο με την ε�νδειξη «Δικαιολογητικα�  Συμμετοχη� ς»
(β) υποφα� κελο με την ε�νδειξη «Τεχνικη�  Προσφορα� »
(γ)  υποφα� κελο με την ε�νδειξη «Οικονομικη�  Προσφορα� »,
συ� μφώνα με τα κατώτε�ρώ:

20.2 Ο ηλεκτρονικο� ς υποφα� κελος «Δικαιολογητικα�  Συμμετοχη� ς» πρε�πει, επι� ποινη�  αποκλεισμου� , 
να περιε�χει τα ακο� λουθα υπο�  α και β στοιχει�α:
α) το Ευρώπαι̂κο�  Ενιαι�ο Έγγραφο Συ� μβασης (ΕΕΕΣ). Ο οικονομικο� ς φορε�ας δυ� ναται να 

διευκρινι�ζει τις δηλώ� σεις και πληροφορι�ες που παρε�χει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτικη�  υπευ� θυνη 
δη� λώση, την οποι�α υποβα� λλει μαζι� με το ΕΕΕΣ.81

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

20.3  Ο  ηλεκτρονικο� ς  υποφα� κελος  “Τεχνικη�  Προσφορα� ”  περιλαμβα� νει  τα  τεχνικα�  στοιχει�α  της
προσφορα� ς του οικονομικου�  φορε�α, βα� σει τών οποι�ών θα αξιολογηθει�  η τεχνικη�  προσφορα�  κατα�  τα
οριζο� μενα στο α� ρθρο 21.2 της παρου� σας:
α) Τεχνικη�  Έκθεση για τη συγκεκριμε�νη υπηρεσι�α, στηριζο� μενη στα υπα� ρχοντα στοιχει�α του Φακε�λου
Δημο� σιας Συ� μβασης, με επιση� μανση τών προβλημα� τών και ειση� γηση του τρο� που επι�λυση� ς τους. Στην
Τεχνικη�  Έκθεση δεν πρε�πει να περιλαμβα� νονται προτα� σεις τεχνικώ� ν λυ� σεών.
β) Προ� ταση Μεθοδολογι�ας, που περιλαμβα� νει περιγραφη�  του γενικου�  προγρα� μματος εκπο� νησης τών
υπηρεσιώ� ν  του  Τεχνικου�  Συμβου� λου,  δηλαδη�  τις  απαιτου� μενες  επιμε�ρους  δραστηριο� τητες,  την
αλληλουχι�α  τών  σταδι�ών  η�  φα� σεών  τών  τεχνικώ� ν  και  επιστημονικώ� ν  υπηρεσιώ� ν  του  Τεχνικου�
Συμβου� λου, την αλληλοτροφοδο� τηση τών παραδοτε�ών με δεδομε�να, τον καθορισμο�  σημει�ών ελε�γχου
και  απαιτου� μενών  ενεργειώ� ν  και  διαδικασιώ� ν  για  την  παραγώγη�  τών  υπηρεσιώ� ν  του  Τεχνικου�
Συμβου� λου . 
γ)  χρονοδια� γραμμα,  στο  οποι�ο  περιγρα� φεται  η  χρονικη�  αλληλουχι�α  τών  δραστηριοτη� τών  της
περι�πτώσης β΄,  λαμβανομε�νου υπο� ψη του συνολικου�  χρο� νου, ο� πώς προβλε�πεται στα ε�γγραφα της
συ� μβασης.
δ) οργανο� γραμμα και ε�κθεση τεκμηρι�ώσης καθηκο� ντών και κατανομη� ς εργασιώ� ν του συντονιστη�  και
της  ομα� δας  τών  υπηρεσιώ� ν  του  Τεχνικου�  Συμβου� λου,  ο� που  παρουσια� ζεται  η  κατανομη�  ευθυνώ� ν
μεταξυ�  τών μελώ� ν της και στοιχει�α για την αποτελεσματικο� τητα της δρα� σης κα� θε με�λους της ομα� δας
τών υπηρεσιώ� ν  του Τεχνικου�  Συμβου� λου σε αντι�στοιχες ευθυ� νες με αυτε�ς  που αναλαμβα� νει  στην
ομα� δα τών υπηρεσιώ� ν του Τεχνικου�  Συμβου� λου και το βαθμο�  επιτυχι�ας της, λαμβανομε�νών υπο� ψη
τών διατα� ξεών τών περιπτώ� σεών β΄ και γ΄,  
ε) στοιχει�α για τη συνοχη�  της ομα� δας τών υπηρεσιώ� ν του Τεχνικου�  Συμβου� λου, απο�  τα οποι�α να
προκυ� πτει η δυνατο� τητα καλη� ς συνεργασι�ας για την απρο� σκοπτη και ποιοτικα�  αποδεκτη�  εκπο� νηση
τών υπηρεσιώ� ν του Τεχνικου�  Συμβου� λου . 
στ) Βεβαι�ώση του Φορε�α Ανα� θεσης περι�  επι�σκεψης στην περιοχη�  εφαρμογη� ς του ε�ργου και γνώ� σης
τών τοπικώ� ν συνθηκώ� ν τών ε�ργών.

Ή Τεχνικη�  Έκθεση, η Προ� ταση Μεθοδολογι�ας (συμπεριλαμβανομε�νών τυχο� ν παραρτημα� τών αυτώ� ν),
καθώ� ς και τα στοιχει�α που τεκμηριώ� νουν τα ανώτε�ρώ δ) και ε) σημει�α (συμπεριλαμβανομε�νών τυχο� ν
παραρτημα� τών  και  εξαιρουμε�νών  τών  υπευ� θυνών  δηλώ� σεών  συνεργασι�ας  και  τών  τυχο� ν
πιστοποιητικώ� ν  με  τα  οποι�α  αποδεικνυ� εται  προηγου� μενη  συνεργασι�α  μεταξυ�  μελώ� ν  της
προτεινο� μενης ομα� δας τών υπηρεσιώ� ν  του Τεχνικου�  Συμβου� λου),  δεν πρε�πει  να υπερβαι�νουν ε�να
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ευ� λογο με�γεθος  εξήντα (60) σελι�δών82  κειμε�νου μεγε�θους Α4 με�σης γραμματοσειρα� ς ανα�  τευ� χος,
εκτο� ς του προαναφερθε�ντος οργανογρα� μματος.

Όταν το περιεχο� μενο τών παραπα� νώ εγγρα� φών και στοιχει�ών υπερβαι�νει το ευ� λογο με�γεθος, κατα�
την κρι�ση της Επιτροπη� ς Διαγώνισμου�  (η οποι�α διαμορφώ� νεται με βα� ση την αρχη�  του ι�σου με�τρου
κρι�σης), το υπερβα� λλον υλικο�  δε θα λαμβα� νεται υπο� ψη στην αξιολο� γηση. 
Για τα αναφερο� μενα στοιχει�α  τών μελώ� ν της ομα� δας τών υπηρεσιώ� ν  του Τεχνικου�  Συμβου� λου,  η
Επιτροπη�  διατηρει� το δικαι�ώμα να ζητη� σει περαιτε�ρώ πληροφορι�ες.

20.4  Ο  ηλεκτρονικο� ς  υποφα� κελος  «Οικονομικη�  Προσφορα� »  περιε�χει  το  αρχει�ο  pdf,  το  οποι�ο
παρα� γεται απο�  το υποσυ� στημα, αφου�  συμπληρώθου� ν καταλλη� λώς οι σχετικε�ς φο� ρμες συ� μφώνα
με  το  α� ρθρο  3.5.  γ’  και  δ’  της  παρου� σας.   και  υπογρα� φεται,  τουλα� χιστον  με  προηγμε�νη
ηλεκτρονικη�  υπογραφη� ,  η  οποι�α  υποστηρι�ζεται  απο�  αναγνώρισμε�νο  (εγκεκριμε�νο)
πιστοποιητικο� .

20.5 Στις  παραπα� νώ  περιπτώ� σεις  που  με  την  προσφορα�  υποβα� λλονται  δημο� σια  η�  και  ιδιώτικα�
ε�γγραφα, αυτα�  γι�νονται αποδεκτα�  συ� μφώνα με ο� σα προβλε�πονται στο α� ρθρο 5β της παρου� σας.
  
20.6 Επισημαι�νεται ο� τι οικονομικο� ς φορε�ας παρα� γει, κατα�  περι�πτώση, απο�  το Ύποσυ� στημα ΕΣΉΔΉΣ-
Δημο� σια Έργα τα ηλεκτρονικα�  αρχει�α («εκτυπώ� σεις») τών Δικαιολογητικώ� ν Συμμετοχη� ς,  Τεχνικη� ς
Προσφορα� ς και της Οικονομικη� ς Προσφορα� ς σε μορφη�  αρχει�ου Portable Document Format (PDF), τα
οποι�α  υποβα� λλονται  και  γι�νονται  αποδεκτα� ,  υπογεγραμμε�να,  τουλα� χιστον,  με  προηγμε�νη
ηλεκτρονικη�  υπογραφη� , η οποι�α υποστηρι�ζεται απο�  αναγνώρισμε�νο (εγκεκριμε�νο) πιστοποιητικο�  και
επισυνα� πτονται στους αντι�στοιχους ηλεκτρονικου� ς (υπο)φακε�λους της προσφορα� ς.

Άρθρο 21: Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς

21.1 Κριτη� ριο  ανα� θεσης  της  συ� μβασης  ει�ναι  η  «πλε�ον  συμφε�ρουσα  απο�  οικονομικη�  α� ποψη
προσφορα� » βα� σει βε�λτιστης σχε�σης ποιο� τητας τιμη� ς.  
Για να προσδιοριστει� η πλε�ον συμφε�ρουσα απο�  οικονομικη�  α� ποψη προσφορα�  βα� σει βε�λτιστης σχε�σης
ποιο� τητας – τιμη� ς, θα αξιολογηθου� ν οι Τεχνικε�ς και Οικονομικε�ς προσφορε�ς τών προσφερο� ντών με
βα� ση τα παρακα� τώ κριτη� ρια , καθώ� ς και τη σχετικη�  στα� θμιση�  τους. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Κ1
Κατανόηση του αντικειμένου, των απαιτήσεων
και των στόχων του Έργου, ενσωμάτωσή τους
στην τεχνική προσφορά.

30%

Κ2

Εντοπισμός,  ανάλυση  και  τρόποι
πρόβλεψης/αποφυγής/επίλυσης  προβλημάτων,
κινδύνων και κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας
του έργου.

20%

Κ3

Ποιότητα,  σαφήνεια  και  αποτελεσματικότητα
προτεινόμενης μεθοδολογίας και ανάλυσης της
κάθε φάσης/δραστηριότητας του έργου και των
παραδοτέων αυτού.

20%

Κ4

Οργάνωση  και  αποτελεσματικότητα  Ομάδας
Έργου.  Σαφήνεια  κατανομής  αρμοδιοτήτων
στα  μέλη  της  Ομάδας  Έργου.  Ανάλυση  και
ορθότητα τεκμηρίωσης αυτών.

30%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100%
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21.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 
Το α� θροισμα τών σχετικώ� ν συντελεστώ� ν βαρυ� τητας τών κριτηρι�ών  αξιολο� γησης εκφρασμε�νών σε
ποσοστο�  επι�  τοις εκατο�  ανε�ρχεται σε κα� θε περι�πτώση σε 100. Ή βαθμολο� γηση και κατα� ταξη τών
τεχνικώ� ν προσφορώ� ν γι�νεται συ� μφώνα με τον τυ� πο:
ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3… +σν*Κν
Όπου «σν» ει�ναι ο συντελεστη� ς βαρυ� τητας
«Κν» ει�ναι η βαθμολογι�α του κριτηρι�ου αξιολο� γησης 
U η συνολικη�  βαθμολογι�α της τεχνικη� ς προσφορα� ς και ισχυ� ει σ1+σ2+..σν = 1
Ο προκυ� πτών βαθμο� ς στρογγυλοποιει�ται στο δευ� τερο (2ο) δεκαδικο�  ψηφι�ο.

Ο συντελεστη� ς βαρυ� τητας της βαθμολογι�ας της Τεχνικη� ς Προσφορα� ς ορι�ζεται σε TΠ = 70%.83

Ή τεχνικη�  προσφορα�  που δεν πληροι� την ελα� χιστη επιμε�ρους βαθμολογι�α τών κριτηρι�ών του α� ρθρου
21.1 απορρι�πτεται και ο προσφε�ρών αποκλει�εται της περαιτε�ρώ διαδικασι�ας84.

21.3 Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς
Oι οικονομικε�ς προσφορε�ς βαθμολογου� νται σε εκατονταβα� θμια κλι�μακα και η βαθμολογι�α ΒΟΠi της
κα� θε οικονομικη� ς προσφορα� ς ΟΠi προκυ� πτει απο�  το προσφερο� μενο ποσοστο�  ε�κπτώσης «ε», ώς εξη� ς:

ΒΟΠι=(120*ε)/(20+ε)

Ο προκυ� πτών βαθμο� ς στρογγυλοποιει�ται στο δευ� τερο (2ο) δεκαδικο�  ψηφι�ο.
Ο συντελεστη� ς  βαρυ� τητας της βαθμολογι�ας της οικονομικη� ς προσφορα� ς ορι�ζεται σε  ΟΠ=30%85 

Βαθμολογου� νται μο� νο οι οικονομικε�ς προσφορε�ς τών προσφερο� ντών, τών οποι�ών τα Δικαιολογητικα�
συμμετοχη� ς κρι�θηκαν πλη� ρη και οι Τεχνικε�ς Προσφορε�ς κρι�θηκαν αποδεκτε�ς και βαθμολογη� θηκαν,
συ� μφώνα με το α� ρθρο 21.2. 
Όταν  οι  προσφορε�ς  φαι�νονται  ασυνη� θιστα  χαμηλε�ς  η  αναθε�τουσα  αρχη�  απαιτει�  απο�  τους
οικονομικου� ς φορει�ς να εξηγη� σουν την τιμη�  η�  το κο� στος που προτει�νουν στην προσφορα�  τους, εντο� ς
αποκλειστικη� ς  προθεσμι�ας  ει�κοσι  (20)  ημερώ� ν  απο�  την  κοινοποι�ηση  της  προ� σκλησης  της
αναθε�τουσας αρχη� ς.
Αν οικονομικο� ς φορε�ας δεν ανταποκριθει�  στη σχετικη�  προ� σκληση της αναθε�τουσας αρχη� ς εντο� ς της
α� νώ προθεσμι�ας και δεν υποβα� λλει εξηγη� σεις,  η προσφορα�  του απορρι�πτεται ώς μη κανονικη�  και
καταπι�πτει  υπε�ρ  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς  η  εγγυητικη�  επιστολη�  συμμετοχη� ς.  Αν  οι  εξηγη� σεις  δεν
γι�νουν  αποδεκτε�ς,  η  προσφορα�  απορρι�πτεται,  ώστο� σο  δεν  καταπι�πτει  η  εγγυητικη�  επιστολη�
συμμετοχη� ς.
Ως ασυνη� θιστα χαμηλε�ς προσφορε�ς, τεκμαι�ρονται προσφορε�ς που υποβα� λλονται σε διαγώνισμο�  και
εμφανι�ζουν  απο� κλιση  μεγαλυ� τερη  τών  δε�κα  (10)  ποσοστιαι�ών  μονα� δών  απο�  τον  με�σο  ο� ρο  του
συνο� λου  τών  εκπτώ� σεών  τών  παραδεκτώ� ν  προσφορώ� ν  που  υποβλη� θηκαν.  Ή  αναθε�τουσα  αρχη�
δυ� ναται  να  κρι�νει  ο� τι  συνιστου� ν  ασυνη� θιστα χαμηλε�ς  προσφορε�ς  και  προσφορε�ς  με  μικρο� τερη η�
καθο� λου απο� κλιση απο�  το ώς α� νώ ο� ριο.
Για την αξιολο� γηση τών προσφορώ� ν που φαι�νονται ασυνη� θιστα χαμηλε�ς εφαρμο� ζονται τα α� ρθρα 88
και 89 ν. 4412/2016. 
Οι  παρεχο� μενες  εξηγη� σεις  του οικονομικου�  φορε�α,  ιδι�ώς  ώς προς τον προσδιορισμο�  οικονομικώ� ν
μεγεθώ� ν,  με  τις  οποι�ες  ο  προσφε�ρών  διαμο� ρφώσε  την  προσφορα�  του,  αποτελου� ν  δεσμευτικε�ς
συμφώνι�ες και τμη� μα της συ� μβασης ανα� θεσης που δεν μπορου� ν να μεταβληθου� ν καθ’ ο� λη τη δια� ρκεια
εκτε�λεσης της συ� μβασης.

Ή αποδοχη�  η�  απο� ρριψη τών εξηγη� σεών τών οικονομικώ� ν φορε�ών, κατο� πιν γνώ� μης της Επιτροπη� ς
Διαγώνισμου� ,  η  οποι�α  περιλαμβα� νεται στο ώς α� νώ πρακτικο� ,  ενσώματώ� νεται  στην απο� φαση της
αναθε�τουσας  αρχη� ς86.  Για  την  εξε�ταση  τών  εξηγη� σεών  δυ� ναται  να  συγκροτου� νται  και  ε�κτακτες
επιτροπε�ς η�  ομα� δες εργασι�ας κατα�  τα οριζο� μενα στην παρ. 3 του α� ρθρου 221 ν. 4412/2016. 
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21.4 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής 
H συνολικη�  βαθμολογι�α κα� θε προσφορα� ς U προκυ� πτει απο�  το α� θροισμα: 

U ΣΒ = U ΤΠ * 70%  +  ΒΟΠ * 30% 

Ο προκυ� πτών βαθμο� ς στρογγυλοποιει�ται στο δευ� τερο (2ο) δεκαδικο�  ψηφι�ο.
Προσώρινο� ς  ανα� δοχος  αναδεικνυ� εται  εκει�νος  του  οποι�ου  η  προσφορα�  ε�χει  συγκεντρώ� σει  τον
μεγαλυ� τερο αριθμο�  στο UΣΒ

Σε  περι�πτώση  ισοδυ� ναμών  προσφορώ� ν,  η  αναθε�τουσα  αρχη�  επιλε�γει  τον  προσφε�ροντα  με  τη
μεγαλυ� τερη βαθμολογι�α  τεχνικη� ς  προσφορα� ς.  Σε περι�πτώση ισοβαθμι�ας  και  ώς προς την τεχνικη�
προσφορα� ,  η  αναθε�τουσα  αρχη�  επιλε�γει  τον  (προσώρινο� )  ανα� δοχο  με  κλη� ρώση  μεταξυ�  τών
οικονομικώ� ν  φορε�ών  που  υπε�βαλαν  τις  ισοδυ� ναμες  προσφορε�ς.  Ή  κλη� ρώση  γι�νεται  ενώ� πιον  της
Επιτροπη� ς  Διαγώνισμου�  και  παρουσι�α  τών  οικονομικώ� ν  φορε�ών  που  υπε�βαλαν  τις  ισοδυ� ναμες
προσφορε�ς, σε ημε�ρα και ώ� ρα που θα τους γνώστοποιηθει�  με�σώ της λειτουργικο� τητας “επικοινώνι�α”
του υποσυστη� ματος.  
Τα αποτελε�σματα της ώς α� νώ κλη� ρώσης ενσώματώ� νονται, ομοι�ώς, στην απο� φαση της προηγου� μενης
παραγρα� φου.

Άρθρο 22: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής

Α. Το δικαι�ώμα συμμετοχη� ς και οι ο� ροι και πρου̂ποθε�σεις συμμετοχη� ς ο� πώς ορι�ζονται στην παρου� σα
διακη� ρυξη, κρι�νονται 
α) κατα�  την υποβολη�  της προσφορα� ς, με την υποβολη�  του ΕΕΕΣ, 
β) κατα�  την υποβολη�  τών δικαιολογητικώ� ν του παρο� ντος α� ρθρου, συ� μφώνα με το α� ρθρο 5 (α και β)
της παρου� σας, 
γ)   κατα�  τη  συ� ναψη  της  συ� μβασης δια  της  υπευ� θυνης  δη� λώσης   συ� μφώνα με  το  α� ρθρο 8.1  της
παρου� σας. 

Β. Κατα�  την υποβολη�  προσφορώ� ν οι οικονομικοι�  φορει�ς υποβα� λλουν το Ευρώπαι̂κο�  Ενιαι�ο Έγγραφο
Συ� μβασης (ΕΕΕΣ),  συ� μφώνα με  τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 79   παρ.  1  του  ν.  4412/2016,  το οποι�ο
ισοδυναμει�  με   ενημερώμε�νη  υπευ� θυνη  δη� λώση,  με  τις  συνε�πειες  του  ν.  1599/1986  (Α΄75),  ώς
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατα� σταση τών πιστοποιητικώ� ν που εκδι�δουν δημο� σιες αρχε�ς η�
τρι�τα με�ρη, επιβεβαιώ� νοντας ο� τι ο εν λο� γώ οικονομικο� ς φορε�ας πληροι� τις ακο� λουθες πρου̂ποθε�σεις:
α) δεν βρι�σκεται σε μι�α απο�  τις καταστα� σεις του α� ρθρου 18 της παρου� σας,
β) πληροι� τα σχετικα�  κριτη� ρια επιλογη� ς τα οποι�α ε�χουν καθοριστει�, συ� μφώνα με το α� ρθρο 19 της 
παρου� σας.

Σε οποιοδη� ποτε χρονικο�  σημει�ο κατα�  τη δια� ρκεια της διαδικασι�ας, μπορει� να ζητηθει� απο�  τους 
προσφε�ροντες να υποβα� λλουν ο� λα η�  ορισμε�να δικαιολογητικα�  απο�  τα κατώτε�ρώ αναφερο� μενα, ο� ταν 
αυτο�  απαιτει�ται για την ορθη�  διεξαγώγη�  της διαδικασι�ας.

Το ΕΕΕΣ φε�ρει υπογραφη�  με ημερομηνι�α εντο� ς του χρονικου�  διαστη� ματος κατα�  το οποι�ο μπορου� ν να 
υποβα� λλονται προσφορε�ς87. 

Αν στο δια� στημα που μεσολαβει� μεταξυ�  της ημερομηνι�ας υπογραφη� ς του ΕΕΕΣ και της καταληκτικη� ς 
ημερομηνι�ας υποβολη� ς προσφορώ� ν ε�χουν επε�λθει μεταβολε�ς στα δηλώθε�ντα στοιχει�α, εκ με�ρους του,
στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικο� ς φορε�ας αποσυ� ρει την προσφορα�  του, χώρι�ς να απαιτει�ται απο� φαση της 
αναθε�τουσας αρχη� ς. Στη συνε�χεια μπορει� να την υποβα� λει εκ νε�ου με επι�καιρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικο� ς φορε�ας δυ� ναται να διευκρινι�ζει τις δηλώ� σεις και πληροφορι�ες που παρε�χει στο ΕΕΕΣ 
με συνοδευτικη�  υπευ� θυνη δη� λώση, την οποι�α υποβα� λλει μαζι� με το ΕΕΕΣ. 
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Κατα�  την υποβολη�  του ΕΕΕΣ, καθώ� ς και της συνοδευτικη� ς υπευ� θυνης δη� λώσης, ει�ναι δυνατη� , με μο� νη 
την υπογραφη�  του κατα�  περι�πτώση εκπροσώ� που του οικονομικου�  φορε�α, η προκαταρκτικη�  απο� δειξη
τών λο�γών αποκλεισμου�  που αναφε�ρονται στο α� ρθρο 18.1.1 της παρου� σας, για το συ� νολο τών 
φυσικώ� ν προσώ� πών που ει�ναι με�λη του διοικητικου� , διευθυντικου�  η�  εποπτικου�  οργα� νου του η�  ε�χουν 
εξουσι�α εκπροσώ� πησης, λη� ψης αποφα� σεών η�  ελε�γχου σε αυτο� ν88. 

Ως εκπρο� σώπος του οικονομικου�  φορε�α, για την εφαρμογη�  του παρο� ντος, νοει�ται ο νο� μιμος 
εκπρο� σώπος αυτου� , ο� πώς προκυ� πτει απο�  το ισχυ� ον καταστατικο�  η�  το πρακτικο�  εκπροσώ� πηση� ς του 
κατα�  το χρο� νο υποβολη� ς της προσφορα� ς η�  το αρμοδι�ώς εξουσιοδοτημε�νο φυσικο�  προ� σώπο να 
εκπροσώπει� τον οικονομικο�  φορε�α για διαδικασι�ες συ� ναψης συμβα� σεών η�  για τη συγκεκριμε�νη 
διαδικασι�α συ� ναψης συ� μβασης89.
Ο οικονομικο� ς  φορε�ας φε�ρει την υποχρε�ώση,  να δηλώ� σει,  με�σώ του ΕΕΕΣ, με ακρι�βεια στην ανα-
θε�τουσα αρχη� ,  ώς ε�χουσα την αποκλειστικη�  αρμοδιο� τητα ελε�γχου για την τυχο� ν συνδρομη�  λο�γών
αποκλεισμου� 90, την κατα� σταση�  του σε σχε�ση με τους λο�γους που προβλε�πονται στο α� ρθρο 73 του ν.
4412/2016 και στο α� ρθρο 18 της παρου� σης91 και ταυτο�χρονα να επικαλεσθει�  και τυχο� ν ληφθε�ντα
με�τρα προς αποκατα� σταση της αξιοπιστι�ας του.
Επισημαι�νεται ο� τι κατα�  την απα� ντηση οικονομικου�  φορε�α στο ερώ� τημα του ΕΕΕΣ η�  α� λλου 
αντι�στοιχου εντυ� που η�  δη� λώσης για συ� ναψη συμφώνιώ� ν με α� λλους οικονομικου� ς φορει�ς με στο�χο τη 
στρε�βλώση του ανταγώνισμου� , η συνδρομη�  περιστα� σεών, ο� πώς η τριετη� ς παραγραφη�  της παρ. 10 
του α� ρθρου 73, περι� λο� γών αποκλεισμου� , η�  η εφαρμογη�  της παρ. 3β του α� ρθρου 44 του ν. 3959/2011 
(Α’ 93), αναλυ� εται στο σχετικο�  πεδι�ο που προβα� λλει κατο� πιν θετικη� ς απα� ντησης.

Οι προηγου� μενες αρνητικε�ς απαντη� σεις στο ανώτε�ρώ ερώ� τημα του ΕΕΕΣ η�  α� λλου αντι�στοιχου 
εντυ� που η�  δη� λώσης, απο�  οικονομικου� ς φορει�ς οι οποι�οι εμπι�πτουν στο πεδι�ο εφαρμογη� ς της παρ. 3β 
του α� ρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετου� ν τον λο�γο αποκλεισμου�  τών περ. ζ’ η� / και θ’ της 
παρ. 4 του α� ρθρου 73 του παρο� ντος και δεν απαιτει�ται να δηλώθου� ν κατα�  τη συμπλη� ρώση του ΕΕΕΣ 
και κα� θε αντι�στοιχου εντυ� που.

Όσον αφορα�  τις υποχρεώ� σεις  για την καταβολη�  φο� ρών η�  εισφορώ� ν κοινώνικη� ς ασφα� λισης (περ. α’ 
και β’ της παρ. 2 του α� ρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτε�ς θεώρει�ται ο� τι δεν ε�χουν αθετηθει� εφο� σον 
δεν ε�χουν καταστει� ληξιπρο� θεσμες η�  εφο� σον ε�χουν υπαχθει� σε δεσμευτικο�  διακανονισμο�  που 
τηρει�ται. Στην περι�πτώση αυτη� , ο οικονομικο� ς φορε�ας δεν υποχρεου� ται να απαντη� σει καταφατικα�  
στο σχετικο�  πεδι�ο του ΕΕΕΣ με το οποι�ο ερώτα� ται εα� ν ο οικονομικο� ς φορε�ας ε�χει ανεκπλη� ρώτες 
υποχρεώ� σεις ο� σον αφορα�  στην καταβολη�  φο� ρών η�  εισφορώ� ν κοινώνικη� ς ασφα� λισης η� , κατα�  
περι�πτώση, εα� ν ε�χει αθετη� σει τις παραπα� νώ υποχρεώ� σεις του.92

Στην περι�πτώση υποβολη� ς προσφορα� ς απο�  ε�νώση οικονομικώ� ν φορε�ών, το ΕΕΕΣ υποβα� λλεται 
χώριστα�  απο�  κα� θε με�λος της ε�νώσης.

Στην περι�πτώση που προσφε�ρών οικονομικο� ς φορε�ας δηλώ� νει στο ΕΕΕΣ την προ� θεση�  του για 
ανα� θεση υπεργολαβι�ας, υποβα� λλει μαζι� με το δικο�  του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ του υπεργολα� βου κατα�  
περι�πτώση, συ� μφώνα με το α� ρθρο 23 της παρου� σας.

Γ. Για την απο� δειξη της μη συνδρομη� ς  λο� γών αποκλεισμου�  κατ’  α� ρθρο 18 και της πλη� ρώσης τών
κριτηρι�ών  ποιοτικη� ς  επιλογη� ς  κατα�  τα  α� ρθρα  19,  οι  οικονομικοι�  φορει�ς  προσκομι�ζουν  τα
δικαιολογητικα�  του παρο� ντος. Ή προσκο� μιση τών δικαιολογητικώ� ν του παρο� ντος  γι�νεται κατα�  τα
οριζο� μενα στο α� ρθρο 5β απο�  τον προσώρινο�  ανα� δοχο. 
Ή αναθε�τουσα αρχη�  μπορει�  να ζητει�  απο�  προσφε�ροντες,  σε οποιοδη� ποτε χρονικο�  σημει�ο  κατα�  τη
δια� ρκεια της διαδικασι�ας, να υποβα� λλουν ο� λα η�  ορισμε�να δικαιολογητικα� , ο� ταν αυτο�  απαιτει�ται για
την ορθη�  διεξαγώγη�  της διαδικασι�ας.
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Οι μεμονώμε�νοι προσφε�ροντες πρε�πει να ικανοποιου� ν ο� λες τις απαιτη� σεις τών α� ρθρών 18 και 19 της
παρου� σας.

Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλη� ρώση α) τών απαιτη� σεών του α� ρθρου 18
και  της  καταλληλο� τητας  για  την  α� σκηση  της  επαγγελματικη� ς  δραστηριο� τητας  του  α� ρθρου  19.1
πρε�πει να ικανοποιου� νται αθροιστικα�  απο�  τα με�λη της ε�νώσης για την κατηγορι�α/ κατηγορι�ες του
α� ρθρου 19.3 της παρου� σας, στην οποι�α /στις οποι�ες κα� θε με�λος της ε�νώσης συμμετε�χει.  Περαιτε�ρώ,
συνολικα�  πρε�πει να καλυ� πτονται ο� λες οι κατηγορι�ες μελετώ� ν. 

β) Ή πλη� ρώση τών απαιτη� σεών της οικονομικη� ς και χρηματοοικονομικη� ς επα� ρκειας και τεχνικη� ς και
επαγγελματικη� ς ικανο� τητας τών α� ρθρών 19.2 και 19.3 πρέπει να ικανοποιούνται αθροιστικά από
τα μέλη της ένωσης για την κατηγορία/ κατηγορίες του άρθρου 19.3 της παρούσας, στην
οποία  /στις  οποίες  κάθε  μέλος  της  ένωσης  συμμετέχει.  Περαιτέρω,  συνολικά  πρέπει  να
καλύπτονται όλες οι κατηγορίες μελετών. 

Οι οικονομικοι� φορει�ς δεν υποχρεου� νται να υποβα� λλουν δικαιολογητικα�  η�  α� λλα αποδεικτικα�  
στοιχει�α, αν και στο με�τρο που η αναθε�τουσα αρχη�  ε�χει τη δυνατο� τητα να λαμβα� νει τα πιστοποιητικα�
η�  τις συναφει�ς πληροφορι�ες απευθει�ας με�σώ προ� σβασης σε εθνικη�  βα� ση δεδομε�νών σε οποιοδη� ποτε 
κρα� τος - με�λος της Ένώσης, η οποι�α διατι�θεται δώρεα� ν, ο� πώς εθνικο�  μητρώ� ο συμβα� σεών, εικονικο�  
φα� κελο επιχει�ρησης, ηλεκτρονικο�  συ� στημα αποθη� κευσης εγγρα� φών η�  συ� στημα προεπιλογη� ς. Ή 
δη� λώση για την προ� σβαση σε εθνικη�  βα� ση δεδομε�νών εμπεριε�χεται  στο Ευρώπαι̂κο�  Ενιαι�ο Έγγραφο 
Συ� μβασης (ΕΕΕΣ), στο οποι�ο περιε�χονται επι�σης οι πληροφορι�ες που απαιτου� νται για τον 
συγκεκριμε�νο σκοπο� , ο� πώς η ηλεκτρονικη�  διευ� θυνση της βα� σης δεδομε�νών, τυχο� ν δεδομε�να 
αναγνώ� ρισης και, κατα�  περι�πτώση, η απαραι�τητη δη� λώση συναι�νεσης. 

Οι οικονομικοι� φορει�ς δεν υποχρεου� νται να υποβα� λουν δικαιολογητικα� , ο� ταν η αναθε�τουσα αρχη�  που 
ε�χει αναθε�σει τη συ� μβαση διαθε�τει η� δη τα δικαιολογητικα�  αυτα� .

Όλα τα αποδεικτικα�  ε�γγραφα του α� ρθρου 22.1 ώς 22.3 της παρου� σας  υποβα� λλονται και γι�νονται
αποδεκτα� ,  συ� μφώνα  με  τα  αναλυτικα�  οριζο� μενα  στο  α� ρθρο  5β  της  παρου� σας.  Τα  αποδεικτικα�
ε�γγραφα συντα� σσονται στην ελληνικη�  γλώ� σσα η�  συνοδευ� ονται απο�  επι�σημη μετα� φραση�  τους στην
ελληνικη�  γλώ� σσα συ� μφώνα με το α� ρθρο 10 της παρου� σας. 

Ο προσώρινο� ς  ανα� δοχος,  κατο� πιν  σχετικη� ς  ηλεκτρονικη� ς  προ� σκλησης απο�  την αναθε�τουσα αρχη� ,
υποβα� λλει,  κατα�  τα  ειδικο� τερα  οριζο� μενα  στο  α� ρθρο  5  της  παρου� σας, τα  δικαιολογητικα�  που
αναφε�ρονται κατώτε�ρώ93:

22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18:
22.1.1 α) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 της παρου� σας 
απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  η� ,  ελλει�ψει  αυτου� ,  ισοδυνα� μου  εγγρα� φου  που  εκδι�δεται  απο�
αρμο� δια δικαστικη�  η�  διοικητικη�  αρχη�  του κρα� τους με�λους η�  της χώ� ρας καταγώγη� ς η�  της χώ� ρας ο� που
ει�ναι εγκατεστημε�νος ο προσφε�ρών, απο�  το οποι�ο προκυ� πτει ο� τι πληρου� νται αυτε�ς οι απαιτη� σεις, το
οποι�ο να ε�χει εκδοθει� ε�ώς τρεις (3) μη� νες πριν απο�  την υποβολη�  του94.  Η υποχρέωση προσκόμισης
του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται στο α� ρθρο  18.1.1  της
παρου� σας.

22.1.2 β) Για τις περιπτώ� σεις του α� ρθρου 18.1.2 της παρου� σας:
πιστοποιητικο�  που εκδι�δεται απο�  την αρμο� δια αρχη�  του οικει�ου κρα� τους - με�λους η�  χώ� ρας,

περι�  του ο� τι ε�χουν εκπληρώθει�  οι υποχρεώ� σεις του οικονομικου�  φορε�α, ο� σον αφορα�  στην καταβολη�
φο� ρών  (φορολογική  ενημερότητα)  και  στην  καταβολη�  τών  εισφορώ� ν  κοινώνικη� ς  ασφα� λισης
(ασφαλιστική ενημερότητα), συ� μφώνα με την ισχυ� ουσα νομοθεσι�α του κρα� τους εγκατα� στασης η�
την ελληνικη�  νομοθεσι�α αντι�στοιχα, που να ει�ναι εν ισχυ�  κατα�  το χρο� νο υποβολη� ς του, α� λλώς, στην
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περι�πτώση που δεν αναφε�ρεται σε αυτο�  χρο� νος ισχυ� ος, που να ε�χει εκδοθει� ε�ώς τρεις (3) μη� νες πριν
απο�  την υποβολη�  του95.

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικα�  δικαιολογητικα�  που
υποβα� λλονται ει�ναι:

β1) πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας,  που  εκδι�δεται  από  την  Ανεξάρτητη
Αρχή  Δημοσίων  Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),.  Οι  αλλοδαποι�  προσφε�ροντες  θα  υποβα� λλουν  υπευ� θυνη
δη� λώση96 περι�  του ο� τι  δεν ε�χουν υποχρε�ώση καταβολη� ς  φο� ρών στην Ελλα� δα.  Σε  περι�πτώση που
ε�χουν τε�τοια υποχρε�ώση θα υποβα� λλουν σχετικο�  αποδεικτικο�  της  Α.Α.Δ.Ε.
Εφο� σον  η  α.α.  επιτρε�πει  την υποβολη�  προσφορώ� ν,  ο� ταν μο� νο  μικρα�  ποσα�  τών φο� ρών δεν ε�χουν
καταβληθει�,  συ� μφώνα με την παρα� γραφο 18.1.4 της παρου� σας, προσκομι�ζεται απο�  τον οικονομικο�
φορε�α βεβαι�ώση οφειλη� ς απο�  την ΑΑΔΕ.

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον  e-ΕΦΚΑ. 
Ειδικο� τερα οι  Έλληνες  μελετητε�ς  -  φυσικα�  προ� σώπα υποβα� λλουν  σχετικο�  πιστοποιητικο�  για  την
κα� λυψη κυ� ριας και επικουρικη� ς ασφα� λιση� ς τους. Οι εγκατεστημε�νες στην Ελλα� δα εταιρει�ες / Γραφει�α
Μελετώ� ν  υποβα� λλουν  αποδεικτικο�  ασφαλιστικη� ς  ενημερο� τητας  απο�  τον  eΕΦΚΑ  (κυ� ριας  και
επικουρικη� ς  ασφα� λισης)  για  το προσώπικο�  τους  με  σχε�ση  εξαρτημε�νης  εργασι�ας.  Δεν αποτελου� ν
απο� δειξη ενημερο� τητας της προσφε�ρουσας εταιρι�ας, αποδεικτικα�  ασφαλιστικη� ς ενημερο� τητας  τών
φυσικώ� ν προσώ� πών- μελετητώ� ν που στελεχώ� νουν το πτυχι�ο της εταιρι�ας ώς εται�ροι. Οι αλλοδαποι�
προσφε�ροντες (φυσικα�  και νομικα�  προ� σώπα), που δεν υποβα� λουν τα α� νώ αποδεικτικα� , υποβα� λλουν
επιπλε�ον  υπευ� θυνη  δη� λώση  περι�  του  ο� τι  δεν  απασχολου� ν  προσώπικο� ,  για  το  οποι�ο  υπα� ρχει
υποχρε�ώση  ασφα� λισης  σε  ημεδαπου� ς  ασφαλιστικου� ς  οργανισμου� ς.  Αν  απασχολου� ν  τε�τοιο
προσώπικο� , πρε�πει να υποβα� λλουν σχετικο�  αποδεικτικο�  ασφαλιστικη� ς ενημερο� τητας εκδιδο� μενο απο�
τον eΕΦΚΑ.
Εφο� σον  η  α.α.  επιτρε�πει  την  υποβολη�  προσφορώ� ν,  ο� ταν  μο� νο  μικρα�  ποσα�  τών  ασφαλιστικώ� ν
εισφορώ� ν δεν ε�χουν καταβληθει�, συ� μφώνα με την παρα� γραφο 18.1.4 της παρου� σας, προσκομι�ζεται
απο�  τον οικονομικο�  φορε�α βεβαι�ώση οφειλη� ς απο�  τον eΕΦΚΑ. 

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθε�τηση τών υποχρεώ� σεώ� ν του ο� σον αφορα�
στην καταβολη�  φο� ρών η�  εισφορώ� ν κοινώνικη� ς ασφα� λισης.

22.1.3 γ) Για τις περιπτώ� σεις του α� ρθρου 18.1.5 της παρου� σας: 
Για την περι�πτώση β’97, πιστοποιητικο�  που εκδι�δεται απο�  την αρμο� δια δικαστικη�  η�  διοικητικη�

αρχη�  του οικει�ου κρα� τους με�λους η�  χώ� ρας,  το οποι�ο να ε�χει εκδοθει� ε�ώς τρεις (3) μη� νες πριν απο�  την
υποβολη�  του98.  Ειδικο� τερα  για  τους  οικονομικούς  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην
Ελλάδα, 

 γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»99  με το οποι�ο βεβαιώ� νεται
ο� τι δεν τελου� ν υπο�  πτώ� χευση, πτώχευτικο�  συμβιβασμο�  η�  υπο�  αναγκαστικη�  διαχει�ριση η�
ο� τι δεν ε�χουν υπαχθει�  σε διαδικασι�α εξυγι�ανσης, καθώ� ς και  ο� τι το νομικο�  προ� σώπο δεν
ε�χει τεθει�  υπο�  εκκαθα� ριση με δικαστικη�  απο� φαση.. Το εν λο� γώ πιστοποιητικο�   εκδι�δεται
απο�  το οικει�ο Πρώτοδικει�ο της ε�δρας του οικονομικου�  φορε�α, 

 γ2)  Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο
δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων,  συ� μφώνα με τις
κει�μενες  διατα� ξεις,  ώς  κα� θε  φορα�  ισχυ� ουν.  Οι  μελετητε�ς  -  φυσικα�  προ� σώπα  δεν
προσκομι�ζουν πιστοποιητικο�  περι� μη θε�σεώς σε εκκαθα� ριση. 

 γ3)  Εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης”  από  την
ηλεκτρονική  πλατφόρμα της Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων Εσόδων,  ο� πώς αυτα�
εμφανι�ζονται  στο  taxisnet,   απο�  την  οποι�α  να  προκυ� πτει  η  μη  αναστολη�  της
επιχειρηματικη� ς δραστηριο� τητα� ς τους.
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Προκειμε�νου  για  τα  σώματει�α  και  τους  συνεταιρισμου� ς,  το  Ενιαι�ο  Πιστοποιητικο�
Δικαστικη� ς Φερεγγυο� τητας εκδι�δεται για τα σώματει�α απο�  το αρμο� διο Πρώτοδικει�ο, και
για τους συνεταιρισμου� ς για το χρονικο�  δια� στημα ε�ώς τις 31.12.2019 απο�  το Ειρηνοδικει�ο
και μετα�  την παραπα� νώ ημερομηνι�α απο�  το Γ.Ε.Μ.Ή.

δ) Για τις περιπτώ� σεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’100, υπεύθυνη δήλωση του προσφε�ροντος  ο� τι δεν
συντρε�χουν στο προ� σώπο�  του οι οριζο� μενοι λο�γοι αποκλεισμου� . 101

ε) Για  την  περίπτωση  θ’102,  πιστοποιητικό αρμο� διας  αρχη� ς.  Ειδικα�  για  τους
εγκατεστημε�νους στην Ελλα� δα  μελετητές -  φυσικά πρόσωπα,  προσκομι�ζεται πιστοποιητικο�  του
Τ.Ε.Ε.,  η�  του αντι�στοιχου επιμελητηρι�ου (ο� ταν αυτο�  ε�χει πειθαρχικε�ς  εξουσι�ες επι�  τών μελώ� ν του)
περι�  μη  δια� πραξης  παραπτώ� ματος,  για  το  οποι�ο  επιβλη� θηκε  πειθαρχικη�  ποινη� .  Τα  Γραφει�α  /
Εταιρει�ες  Μελετώ� ν,  καθώ� ς  και  τα  φυσικα�  προ� σώπα-μελετητε�ς,  ανεξα� ρτητα  απο�  την  χώ� ρα
εγκατα� στασης  (Ελλα� δα  η�  αλλοδαπη� ),  τα  οποι�α  δεν  υπο� κεινται  στους  α� νώ  πειθαρχικου� ς  φορει�ς,
υποβα� λουν πιστοποιητικο�  του φορε�α στον οποι�ο υπο� κεινται, εφο� σον αυτο� ς ε�χει πειθαρχικε�ς εξουσι�ες
στα με�λη του, διαφορετικα�  υποβα� λουν υπευ� θυνη δη� λώση ο� τι: α) δεν υπα� ρχει πειθαρχικο� ς φορε�ας και
β) δεν ε�χουν διαπρα� ξει σοβαρο�  επαγγελματικο�  παρα� πτώμα.

Μετα�  τη λη� ξη τών μεταβατικώ� ν προθεσμιώ� ν του α� ρθρου 39 του π.δ. 71/2019 και την πλη� ρη ε�ναρξη
ισχυ� ος  τών  διατα� ξεώ� ν  του  τελευται�ου,  για  τις  εγγεγραμμε�νες  στο  Μ.Ή.Μ.Ε.Δ.Ε.  μελετητικε�ς
επιχειρη� σεις,  η  μη  συνδρομη�  του  ώς  α� νώ  λο� γου  αποκλεισμου�  περι�  σοβαρου�  επαγγελματικου�
παραπτώ� ματος,  αποδεικνυ� εται  με την υποβολη�  του πιστοποιητικου�  του Τμη� ματος ΙΙ  του εν λο� γώ
μητρώ� ου που συνιστα�  επι�σημο κατα� λογο, συ� μφώνα με τα ειδικο� τερα προβλεπο� μενα στο α� ρθρο 24
του ώς α� νώ π.δ.

22.1.4  Αν το κρα� τος με�λος η�  χώ� ρα δεν εκδι�δει τε�τοιου ει�δους ε�γγραφα η�  πιστοποιητικα�  η�  ο� που αυτα�
δεν  καλυ� πτουν ο� λες τις περιπτώ� σεις που αναφε�ρονται ώς α� νώ, υπο�  22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 περ. β',
το ε�γγραφο η�  το πιστοποιητικο�  μπορει� να αντικαθι�σταται απο�  ε�νορκη βεβαι�ώση η� , στα κρα� τη με�λη η�
στις  χώ� ρες  ο� που  δεν προβλε�πεται  ε�νορκη βεβαι�ώση,  απο�  υπευ� θυνη δη� λώση του ενδιαφερομε�νου
ενώ� πιον αρμο� διας δικαστικη� ς η�  διοικητικη� ς αρχη� ς, συμβολαιογρα� φου η�  αρμο� διου επαγγελματικου�  η�
εμπορικου�  οργανισμου�  του  κρα� τους  με�λους  η�  της  χώ� ρας  καταγώγη� ς   η�  της  χώ� ρας  ο� που  ει�ναι
εγκατεστημε�νος ο οικονομικο� ς φορε�ας.
Οι  αρμο� διες  δημο� σιες  αρχε�ς  παρε�χουν,  ο� που  κρι�νεται  αναγκαι�ο,  επι�σημη  δη� λώση  στην  οποι�α
αναφε�ρεται ο� τι δεν εκδι�δονται τα εν λο� γώ ε�γγραφα η�  τα πιστοποιητικα�  η�  ο� τι τα ε�γγραφα αυτα�  δεν
καλυ� πτουν ο� λες τις περιπτώ� σεις που αναφε�ρονται ανώτε�ρώ. 
Οι επι�σημες δηλώ� σεις καθι�στανται διαθε�σιμες με�σώ του επιγραμμικου�  αποθετηρι�ου πιστοποιητικώ� ν
(e-Certis)103 του α� ρθρου 81 του ν. 4412/2016.

22.1.5 στ)  Για  την  περι�πτώση  του  α� ρθρου  18.1.9  της  παρου� σας,  υπευ� θυνη  δη� λώση  του
προσφε�ροντος ο� τι δεν ε�χει εκδοθει� σε βα� ρος του η κυ� ρώση του οριζο� ντιου αποκλεισμου� , συ� μφώνα τις
διατα� ξεις της κει�μενης νομοθεσι�ας .

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

(α) οι προσφε�ροντες που ει�ναι εγκατεστημε�νοι στην Ελλα� δα υποβα� λλουν Πτυχι�ο Μελετητη�  η�
Γραφει�ών  Μελετώ� ν  με�χρι  την  λη� ξη  της  μεταβατικη� ς  περιο� δου  ισχυ� ος  του  π.δ.  71/2019
συ� μφώνα με το α� ρθρο 39 αυτου�  και απο�  την πλη� ρη ε�ναρξη ισχυ� ος του τελευται�ου, βεβαι�ώση
εγγραφη� ς  στο  Τμη� μα  Ι  του  Μητρώ� ου  Μελετητικώ� ν  Επιχειρη� σεών  Δημοσι�ών  Έργών
(ΜΉ.Μ.Ε.Δ.Ε.)104 για τις αντι�στοιχες κατηγορι�ες μελετώ� ν, ώς εξη� ς: 

o στην κατηγορι�α Αρχιτεκτονικώ� ν Μελετώ� ν Κτιριακώ� ν Έργών (6)
o στην κατηγορι�α Μηχανολογικε�ς, Ήλεκτρολογικε�ς και Ήλεκτρονικώ� ν Μελετώ� ν (9)
o στην κατηγορι�α Ενεργειακώ� ν Μελετώ� ν (14)
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(β) Οι προσφε�ροντες που ει�ναι εγκατεστημε�νοι  σε λοιπα�  κρα� τη με�λη της Ευρώπαι̂κη� ς Ένώσης
υποβα� λλουν  τις  δηλώ� σεις  και  πιστοποιητικα�  που  περιγρα� φονται  στο  Παρα� ρτημα  XI  του
Προσαρτη� ματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφε�ροντες που ει�ναι εγκατεστημε�νοι σε κρα� τος με�λος του Ευρώπαι̂κου�  Οικονομικου�
Χώ� ρου (Ε.Ο.Χ) η�  σε τρι�τες χώ� ρες που ε�χουν υπογρα� ψει και κυρώ� σει τη ΣΔΣ, στο βαθμο�  που η υπο�
ανα� θεση  δημο� σια  συ� μβαση  καλυ� πτεται  απο�  τα  Παραρτη� ματα  1,  2,  4,  5,  6  και  7  και  τις  γενικε�ς
σημειώ� σεις του σχετικου�  με την Ένώση Προσαρτη� ματος I της ώς α� νώ Συμφώνι�ας, η�  σε τρι�τες χώ� ρες
που  δεν  εμπι�πτουν  στην  προηγου� μενη  περι�πτώση  και  ε�χουν  συνα� ψει  διμερει�ς  η�  πολυμερει�ς
συμφώνι�ες  με  την  Ένώση  σε  θε�ματα  διαδικασιώ� ν  ανα� θεσης  δημοσι�ών  συμβα� σεών,  υποβα� λλουν
πιστοποιητικο�  αντι�στοιχου επαγγελματικου�  η�  εμπορικου�  μητρώ� ου. Στην περι�πτώση που χώ� ρα δεν
τηρει�  τε�τοιο  μητρώ� ο,  το  ε�γγραφο  η�  το  πιστοποιητικο�  μπορει�  να  αντικαθι�σταται  απο�  ε�νορκη
βεβαι�ώση η� , στα κρα� τη - με�λη η�  στις χώ� ρες ο� που δεν προβλε�πεται ε�νορκη βεβαι�ώση, απο�  υπευ� θυνη
δη� λώση του ενδιαφερομε�νου ενώ� πιον αρμο� διας δικαστικη� ς η�  διοικητικη� ς αρχη� ς, συμβολαιογρα� φου η�
αρμο� διου επαγγελματικου�  η�  εμπορικου�  οργανισμου�  της χώ� ρας καταγώγη� ς η�  της χώ� ρας ο� που ει�ναι
εγκατεστημε�νος  ο  οικονομικο� ς  φορε�ας  ο� τι  δεν  τηρει�ται  τε�τοιο  μητρώ� ο  και  ο� τι  ασκει�  τη
δραστηριο� τητα του α� ρθρου 17.1 της παρου� σας.

Τα ώς α� νώ δικαιολογητικα�  υπο�  α), β) και γ) γι�νονται αποδεκτα� , εφο� σον ε�χουν εκδοθει�  ε�ώς τρια� ντα
(30) εργα� σιμες ημε�ρες πριν απο�  την υποβολη�  τους, εκτο� ς αν συ� μφώνα με τις ειδικο� τερες διατα� ξεις
αυτώ� ν φε�ρουν συγκεκριμε�νο χρο� νο ισχυ� ος105.

22.2.2  Ή Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνυ� εται ώς ακολου� θώς 106: 
Με ε�να απο�  τα δικαιολογητικα�  α), β) και γ) του Με�ρους Ι του Παραρτη� ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα�  με�σα
για  τα  κριτη� ρια  επιλογη� ς)  του  Προσαρτη� ματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  σε  συνδυασμο�  με  τα
αναγραφο� μενα στο α� ρθρο 19.2..
Πιο  συγκεκριμε�να,  η  οικονομικη�  και  χρηματοοικονομικη�  επα� ρκεια  του  οικονομικου�  φορε�α  ει�ναι
δυνατο� ν, κατα�  κανο� να, να αποδεικνυ� εται με ε�να η�  περισσο� τερα απο�  τα ακο� λουθα δικαιολογητικα� :
α)  κατα� λληλες  τραπεζικε�ς  βεβαιώ� σεις  η� ,  ο� που ενδει�κνυται,  πιστοποιητικο�  ασφαλιστικη� ς  κα� λυψης
επαγγελματικώ� ν  κινδυ� νών·
β)  οικονομικε�ς  καταστα� σεις  η�  αποσπα� σματα  οικονομικώ� ν  καταστα� σεών,  στην  περι�πτώση  που  η
δημοσι�ευση  τών  οικονομικώ� ν  καταστα� σεών  απαιτει�ται  απο�  τη  νομοθεσι�α  της  χώ� ρας  ο� που  ει�ναι
εγκατεστημε�νος  ο  οικονομικο� ς  φορε�ας·
γ) δη� λώση περι�  του ολικου�  υ� ψους του κυ� κλου εργασιώ� ν και, κατα�  περι�πτώση του κυ� κλου εργασιώ� ν
στον τομε�α  δραστηριοτη� τών που αποτελει�  το αντικει�μενο της συ� μβασης,  για τις  τρεις τελευται�ες
οικονομικε�ς  χρη� σεις  κατ'  ανώ� τατο ο� ριο,  συναρτη� σει  της  ημερομηνι�ας  συ� στασης του  οικονομικου�
φορε�α η�  ε�ναρξης τών δραστηριοτη� τών του, εφο� σον ει�ναι διαθε�σιμες οι πληροφορι�ες για τον εν λο�γώ
κυ� κλο εργασιώ� ν.

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

Οι αλλοδαποι� οικονομικοι� φορει�ς που δεν ει�ναι εγγεγραμμε�νοι σε επι�σημους καταλο�γους η�  διαθε�τουν
πιστοποιητικο�  απο�  οργανισμου� ς  πιστοποι�ησης κατα�  τα ανώτε�ρώ,  υποβα� λλουν ώς δικαιολογητικα�
ε�να η�  περισσο� τερα απο�  τα αποδεικτικα�  με�σα που προβλε�πονται στο Με�ρος ΙΙ του Παραρτη� ματος ΧΙΙ
του ν. 4412/2016.
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Εα� ν ο οικονομικο� ς φορε�ας, για βα� σιμο λο�γο, δεν ει�ναι σε θε�ση να υποβα� λλει τα δικαιολογητικα�  που
ζητει�  η  αναθε�τουσα  αρχη� ,  μπορει�  να  αποδεικνυ� ει  την  οικονομικη�  και  χρηματοοικονομικη�  του
επα� ρκεια με οποιοδη� ποτε α� λλο ε�γγραφο, το οποι�ο η αναθε�τουσα αρχη�  κρι�νει κατα� λληλο. 

22.2.3 Ή τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνυ� εται ώς ακολου� θώς107:
 Για την περι�πτώση του α� ρθρου 19.3.Α, οι μεν προσφε�ροντες που ει�ναι εγκατεστημε�νοι στην 

Ελλα� δα, με την υποβολη�  τών Πτυχι�ών Μελετητη�  η�  Γραφει�ών Μελετώ� ν με�χρι την λη� ξη της 
μεταβατικη� ς περιο� δου ισχυ� ος του Π.Δ. 71/2019 συ� μφώνα με το α� ρθρο 39 αυτου� , και απο�  την 
πλη� ρη ε�ναρξη ισχυ� ος του τελευται�ου, με την υποβολη�  βεβαι�ώσης εγγραφη� ς στο Τμη� μα Ι του 
Μητρώ� ου Μελετητικώ� ν Επιχειρη� σεών Δημοσι�ών Έργών (ΜΉ.Μ.Ε.Δ.Ε.), στις κατηγορι�ες 
μελετώ� ν του α� ρθρου 19.3.Α της παρου� σας.
Για τους προσφε�ροντες που ει�ναι εγκατεστημε�νοι σε λοιπα�  κρα� τη με�λη της Ευρώπαι̂κη� ς 
Ένώσης η τεχνικη�  και επαγγελματικη�  ικανο� τητα αποδεικνυ� εται με πιστοποιητικο�  εγγραφη� ς  
σε αντι�στοιχα Μητρώ� α του Παραρτη� ματος XI του Προσαρτη� ματος Α΄ του ν. 4412/2016.

 Για την περι�πτώση του α� ρθρου 19.3.Βi και 19.3.Βii, με την υποβολη� , για κα� θε με�λος-
οικονομικο�  φορε�α, 
(i) Καταλόγου των κυριότερων συμβάσεων συναφών έργων που έχουν υλοποιηθεί, ο οποίος
θα περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία εμπειρίας: α. Τίτλος της σύμβασης – Τοποθεσία, β. 
Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή Κοινοπραξία) της σύμβασης, γ. Εργοδότης
(αποδέκτης), ε. Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί), 
διάρκεια της σύμβασης, στ. αξία της σύμβασης., θ. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου 
της σύμβασης από την οποία θα προκύπτει ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης. [βλ. 
Υπόδειγμα IV](ii) Τα ανωτέρω θα επιβεβαιώνονται, από σχετικές εγκριτικές αποφάσεις ή 
βεβαιώσεις/πιστοποιητικά ή συμβάσεις ή εντάλματα πληρωμής κ.α. του Φορέα Ανάθεσης 
περί της έντεχνης, επιτυχούς και αποτελεσματικής εκπόνησης των μελετών ή/και των 
υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση από τα προσκομισθέντα στοιχεία θα πρέπει να προκύπτουν 
τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ώστε να αποδεικνύεται η κάλυψη της ειδικής 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας. 

 Για την περι�πτώση του α� ρθρου 19.3.Βiii, με την υποβολη�  αποδεικτικώ� ν τι�τλών σπουδώ� ν και  
επαγγελματικώ� ν προσο� ντών.

Οι  οικονομικοι�  φορει�ς  που  ει�ναι  εγγεγραμμε�νοι  σε  επίσημους  καταλόγους  η�  διαθε�τουν
πιστοποιητικο�  απο�  οργανισμου� ς  πιστοποι�ησης  που  συμμορφώ� νονται  με  τα  ευρώπαι̂κα�  προ� τυπα
πιστοποι�ησης,  κατα�  την ε�ννοια  του Παραρτη� ματος  VII του Προσαρτη� ματος  Α΄  του ν.  4412/2016,
μπορου� ν  να  προσκομι�ζουν  στις  αναθε�τουσες  αρχε�ς  πιστοποιητικο�  εγγραφη� ς  εκδιδο� μενο  απο�  την
αρμο� δια αρχη�  η�  το πιστοποιητικο�  που εκδι�δεται απο�  τον αρμο� διο οργανισμο�  πιστοποι�ησης, κατα�  τα
οριζο� μενα στο α� ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παρα� γραφο 22.2.5 του παρο� ντος α� ρθρου.

Οι αλλοδαποι� οικονομικοι� φορει�ς που δεν ει�ναι εγγεγραμμε�νοι σε επι�σημους καταλο�γους η�  διαθε�τουν
πιστοποιητικο�  απο�  οργανισμου� ς  πιστοποι�ησης κατα�  τα ανώτε�ρώ,  υποβα� λλουν ώς δικαιολογητικα�
ε�να η�  περισσο� τερα απο�  τα αποδεικτικα�  με�σα που προβλε�πονται στο Με�ρος ΙΙ του Παραρτη� ματος ΧΙΙ
του ν. 4412/2016.

22.2.4  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας108

Οι  οικονομικοι�  φορει�ς  αποδεικνυ� ουν  τη  συμμο� ρφώση  με  τα  απαιτου� μενα  προ� τυπα  διασφα� λισης
ποιο� τητας με  υποβολη�  τών αντι�στοιχών εν ισχυ�  πιστοποιητικώ� ν  που βασι�ζονται στη σχετικη�  σειρα�
ευρώπαι̂κώ� ν προτυ� πών και ε�χουν πιστοποιηθει� απο�  διαπιστευμε�νους οργανισμου� ς.

Ή αναθε�τουσα αρχη�  αναγνώρι�ζει ισοδυ� ναμα πιστοποιητικα�  που ε�χουν εκδοθει� απο�  φορει�ς διαπιστευ-
με�νους απο�  ισοδυ� ναμους Οργανισμου� ς διαπι�στευσης, εδρευ� οντες και σε α� λλα κρα� τη - με�λη. Επι�σης,
κα� νει δεκτα�  α� λλα αποδεικτικα�  στοιχει�α για ισοδυ� ναμα με�τρα διασφα� λισης ποιο� τητας, εφο� σον ο εν-
διαφερο� μενος οικονομικο� ς φορε�ας δεν ει�χε τη δυνατο� τητα να αποκτη� σει τα εν λο� γώ πιστοποιητικα�
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εντο� ς τών σχετικώ� ν προθεσμιώ� ν για λο� γους για τους οποι�ους δεν ευθυ� νεται ο ι�διος, υπο�  την προ-
υ̂πο� θεση ο� τι ο οικονομικο� ς φορε�ας αποδεικνυ� ει ο� τι τα προτεινο� μενα με�τρα διασφα� λισης ποιο� τητας
πληρου� ν τα απαιτου� μενα προ� τυπα διασφα� λισης ποιο� τητας.

22.2.5 Οι  οικονομικοι�  φορει�ς  που  ει�ναι  εγγεγραμμε�νοι  σε  επι�σημους  καταλο�γους  η�  διαθε�τουν
πιστοποιητικο�  απο�  οργανισμου� ς  πιστοποι�ησης  που  συμμορφώ� νονται  με  τα  ευρώπαι̂κα�  προ� τυπα
πιστοποι�ησης,  κατα�  την ε�ννοια  του  Παραρτη� ματος  VII  του  Προσαρτη� ματος  Α'  του  ν.  4412/2016,
μπορου� ν,  για  την  εκα� στοτε  συ� μβαση,  να  υποβα� λλουν  στις  αναθε�τουσες  αρχε�ς  πιστοποιητικο�
εγγραφη� ς  εκδιδο� μενο απο�  την αρμο� δια  αρχη�  η�  το πιστοποιητικο�  που εκδι�δεται  απο�  τον αρμο� διο
οργανισμο�  πιστοποι�ησης.
Στα πιστοποιητικα�  αυτα�  αναφε�ρονται τα δικαιολογητικα�  βα� σει τών οποι�ών ε�γινε η εγγραφη�  τών εν
λο�γώ οικονομικώ� ν φορε�ών στον επι�σημο κατα� λογο η�  η πιστοποι�ηση και η κατα� ταξη στον εν λο�γώ
κατα� λογο. 
Ή πιστοποιου� μενη εγγραφη�  στους επι�σημους καταλο� γους απο�  τους αρμο� διους οργανισμου� ς η�  το
πιστοποιητικο� ,  που  εκδι�δεται  απο�  τον  οργανισμο�  πιστοποι�ησης,  συνιστα�  τεκμη� ριο
καταλληλο� τητας ο� σον αφορα�  τις απαιτη� σεις ποιοτικη� ς επιλογη� ς, τις οποι�ες καλυ� πτει ο επι�σημος
κατα� λογος η�  το πιστοποιητικο� .
Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους
απαλλάσσονται  από  την  υποχρέωση υποβολής  των δικαιολογητικών  που αναφέρονται
στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Από την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικό του Τμήματος ΙΙ του
ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποτελεί πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσημο κατάλογο  και απαλλα� σσει τους
εγγεγραμμε�νους  οικονομικου� ς  φορει�ς  απο�  την  προσκο� μιση  τών  αποδεικτικώ� ν  με�σών  που
προβλε�πονται στο εν λο� γώ πιστοποιητικο� .

22.2.6 Οικονομικοι�  φορει�ς που αποδεικνυ� ουν ο� τι εκπληρώ� νουν τα κριτη� ρια επιλογη� ς του α� ρθρου
19.2 και 19.3, της παρου� σας, συμμετε�χουν στην παρου� σα διαδικασι�α ανα� θεσης, ανεξαρτη� τώς της
εγγραφη� ς και της κατα� ταξη� ς τους σε συγκεκριμε�νες τα� ξεις τών οικει�ών μητρώ� ών. 

22.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου:
Σε περι�πτώση νομικου�  προσώ� που, υποβα� λλονται ηλεκτρονικα� , με�σώ της λειτουργικο� τητας 
«Επικοινώνι�α», με θε�μα: “Δικαιολογητικα�  Προσώρινου�  Αναδο�χου- Κατακυ� ρώση’’, τα νομιμοποιητικα�  
ε�γγραφα απο�  τα οποι�α προκυ� πτει η εξουσι�α υπογραφη� ς του νο� μιμου εκπροσώ� που και τα οποι�α 
πρε�πει να ε�χουν εκδοθει� ε�ώς τρια� ντα (30) εργα� σιμες ημε�ρες πριν απο�  την υποβολη�  τους, εκτο� ς αν 
συ� μφώνα με τις ειδικο� τερες διατα� ξεις αυτώ� ν φε�ρουν συγκεκριμε�νο χρο� νο ισχυ� ος.

Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομι�ζονται:
i) στις περιπτώ� σεις που ο οικονομικο� ς φορε�ας ει�ναι νομικό πρόσωπο και υποχρεου� ται, κατα�  την 
κει�μενη νομοθεσι�α, να δηλώ� νει την εκπροσώ� πηση και τις μεταβολε�ς της στο ΓΕΜΗ109

- για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του110.  
 
-  για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, αρκει� η 
υποβολη�  Γενικού Πιστοποιητικού Μεταβολών, εφο� σον ε�χει εκδοθει� ε�ώς τρεις (3) μη� νες πριν απο�  
την υποβολη�  του

ii) Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατα�  περι�πτώση νομιμοποιητικα�  ε�γγραφα συ� στασης και νο� μιμης 
εκπροσώ� πησης (ο� πώς καταστατικα� , πιστοποιητικα�  μεταβολώ� ν, αντι�στοιχα ΦΕΚ, αποφα� σεις 
συγκρο� τησης οργα� νών διοι�κησης σε σώ� μα, κλπ., ανα� λογα με τη νομικη�  μορφη�  του οικονομικου�  
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φορε�α), συνοδευο� μενα απο�  υπευ� θυνη δη� λώση του νο� μιμου εκπροσώ� που ο� τι εξακολουθου� ν να 
ισχυ� ουν κατα�  την υποβολη�  τους.

Σε περι�πτώση που για τη διενε�ργεια της παρου� σας διαδικασι�ας ανα� θεσης ε�χουν χορηγηθει� εξουσι�ες 
σε προ� σώπο πλε�ον αυτώ� ν που αναφε�ρονται στα παραπα� νώ ε�γγραφα τών περιπτώ� σεών i και ii, 
προσκομι�ζεται επιπλε�ον απο� φαση- πρακτικο�  του αρμοδι�ου καταστατικου�  οργα� νου διοι�κησης του 
νομικου�  προσώ� που ο� τι χορηγη� θηκαν οι σχετικε�ς εξουσι�ες. 

Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομι�ζουν τα προβλεπο� μενα, κατα�  τη νομοθεσι�α της χώ� ρας
εγκατα� στασης, αποδεικτικα�  ε�γγραφα, και εφο� σον δεν προβλε�πονται, υπευ� θυνη δη� λώση  του νο� μιμου 
εκπροσώ� που, απο�  την οποι�α αποδεικνυ� ονται τα ανώτε�ρώ ώς προς τη νο� μιμη συ� σταση, μεταβολε�ς και 
εκπροσώ� πηση του οικονομικου�  φορε�α.
Οι ώς α� νώ υπευ� θυνες δηλώ� σεις γι�νονται αποδεκτε�ς, εφο� σον ε�χουν συνταχθει� μετα�  την κοινοποι�ηση 
της προ� σκλησης για την υποβολη�  τών δικαιολογητικώ� ν.
Απο�  τα ανώτε�ρώ ε�γγραφα πρε�πει να προκυ� πτουν η νο� μιμη συ� σταση  του οικονομικου�  φορε�α, ο� λες οι 
σχετικε�ς τροποποιη� σεις τών καταστατικώ� ν, το/τα προ� σώπο/α που δεσμευ� ει/ουν νο� μιμα την εταιρι�α 
κατα�  την ημερομηνι�α διενε�ργειας του διαγώνισμου�  (νο� μιμος εκπρο� σώπος, δικαι�ώμα υπογραφη� ς 
κλπ.), τυχο� ν τρι�τοι, στους οποι�ους ε�χει χορηγηθει� εξουσι�α εκπροσώ� πησης, καθώ� ς και η θητει�α 
του/τών η� /και τών μελώ� ν του οργα� νου διοι�κησης/ νο� μιμου εκπροσώ� που.

Γ. Οι ενώ� σεις οικονομικώ� ν φορε�ών που υποβα� λλουν κοινη�  προσφορα� , υποβα� λλουν τα παραπα� νώ, 
κατα�  περι�πτώση δικαιολογητικα� , για κα� θε οικονομικο�  φορε�α που συμμετε�χει στην ε�νώση, συ� μφώνα 
με τα ειδικο� τερα προβλεπο� μενα στο α� ρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Δ. Σε περι�πτώση που ο οικονομικο� ς φορε�ας ει�ναι φυσικο�  προ� σώπο / ατομικη�  επιχει�ρηση, εφο� σον 
ε�χουν χορηγηθει� εξουσι�ες σε τρι�τα προ� σώπα, προσκομι�ζεται εξουσιοδο� τηση του οικονομικου�  φορε�α.

22.4  Επισημαι�νεται ο� τι γι�νονται αποδεκτε�ς:
• οι ε�νορκες βεβαιώ� σεις που αναφε�ρονται στην παρου� σα Διακη� ρυξη, εφο� σον ε�χουν συνταχθει� 

ε�ώς τρεις (3) μη� νες πριν απο�  την υποβολη�  τους, 
• οι υπευ� θυνες δηλώ� σεις, εφο� σον ε�χουν συνταχθει� μετα�  την κοινοποι�ηση της προ� σκλησης για την

υποβολη�  τών δικαιολογητικώ� ν111 Σημειώ� νεται ο� τι δεν απαιτει�ται θεώ� ρηση του γνησι�ου της 
υπογραφη� ς τους.

Άρθρο 23: Υπεργολαβία

23.1 Ο προσφε�ρών αναφε�ρει στην προσφορα�  του το τμη� μα της συ� μβασης που προτι�θεται να ανα-
θε�σει υπο�  μορφη�  υπεργολαβι�ας σε τρι�τους, καθώ� ς και τους υπεργολα� βους που προτει�νει. 

23.2 Ή τη� ρηση τών υποχρεώ� σεών της παρ. 2 του α� ρθρου 18 του ν. 4412/2016 απο�  υπεργολα� βους δεν
αι�ρει την ευθυ� νη του κυρι�ου αναδο� χου.

23.3 
23.4 Αν το(α) τμη� μα(τα) της συ� μβασης, το(α) οποι�ο(α) ο προσφε�ρών προτι�θεται να αναθε�σει υπο�
μορφη�  υπεργολαβι�ας σε τρι�τους, υπερβαι�νει το ποσοστο�  του τρια� ντα τοις εκατο�  (30%)112  της συνολι-
κη� ς αξι�ας της συ� μβασης, η αναθε�τουσα αρχη� :

α) επαληθευ� ει υποχρεώτικα�  τη συνδρομη�  τών λο� γών αποκλεισμου�  του α� ρθρου 18 της παρου� -
σας για τους υπεργολα� βους με το Ε.Ε.Ε.Σ.,

β) απαιτει� υποχρεώτικα�  απο�  τον προσφε�ροντα να αντικαταστη� σει ε�ναν υπεργολα� βο, ο� ταν απο�
την ώς α� νώ επαλη� θευση προκυ� πτει ο� τι συντρε�χουν λο� γοι αποκλεισμου�  του. 
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Άρθρο 24: Διάφορα

24.1 Οι προσφε�ροντες, με την υποβολη�  της προσφορα� ς τους, αποδε�χονται ανεπιφυ� λακτα τους ο� ρους
της παρου� σας Διακη� ρυξης.

24.2 Ή  Αναθε�τουσα  Αρχη�  ενημερώ� νει  το  φυσικο�  προ� σώπο  που  υπογρα� φει  την  προσφορα�  ώς
Προσφε�ρών η�  ώς Νο� μιμος Εκπρο� σώπος Προσφε�ροντος, ο� τι η ι�δια η�  και τρι�τοι, κατ’ εντολη�  και για
λογαριασμο�  του,  θα  επεξεργα� ζονται  προσώπικα�  δεδομε�να  που  περιε�χονται  στους  φακε�λους  της
προσφορα� ς και τα αποδεικτικα�  με�σα τα οποι�α υποβα� λλονται σε αυτη� ν, στο πλαι�σιο του παρο� ντος
Διαγώνισμου� ,  για  το  σκοπο�  της  αξιολο� γησης  τών  προσφορώ� ν  και  της  ενημε�ρώσης  ε�τερών
συμμετεχο� ντών σε αυτο� ν, λαμβα� νοντας κα� θε ευ� λογο με�τρο για τη διασφα� λιση του απο� ρρητου και της
ασφα� λειας της επεξεργασι�ας  τών δεδομε�νών και της προστασι�ας  τους απο�  κα� θε  μορφη� ς  αθε�μιτη
επεξεργασι�α,  συ� μφώνα  με  τις  διατα� ξεις  της  κει�μενης  νομοθεσι�ας  περι�  προστασι�ας  προσώπικώ� ν
δεδομε�νών. 

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

 24.3 Για  την  διεξαγώγη�  του  διαγώνισμου�  ε�χουν  εκδοθει�  οι  πιο  κα� τώ  γνώμοδοτη� σεις   και
αποφα� σεις113:

 Ή υπ’ αρ.. 5300/12-07-2022 ειση� γηση (πρώτογενε�ς αι�τημα).
 Ή υπ’ αρ.  14/14-07-2022 Απο� φαση Συγκλη� του 219η Συνεδρι�αση .(εγκεκριμε�νο αι�τημα)

 Ή  με  αριθ.  πρώτ.  6212/17-06-2021  Απο� φαση  του  Ειδικου�  Γραμματε�α  Διαχει�ρισης
Προγραμμα� τών ΕΤΠΑ και ΤΣ περι�  Ένταξης της Πρα� ξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΉ ΤΟΎ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΎ  ΚΤΉΡΙΟΎ  ΣΤΟΝ  ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟ  -  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΤΟΎ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΎ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΎ» με Κώδικο�  ΟΠΣ 5070601 στο Επιχειρησιακο�  Προ� γραμμα «Ύποδομε�ς
Μεταφορώ� ν, Περιβα� λλον και Αειφο� ρος Ανα� πτυξη 2014-2020»” και οι ειδικοι� ο� ροι αυτη� ς

 Ή υπ’ αρ. 14/14-07-2022 Απο� φαση Συγκλη� του 219η (ΑΔΑ ΨΞ9Ε469Β7Δ-ΛΉ2)  απο� φαση
ε�γκρισης ο� ρών Διακη� ρυξης απο�  τη Συ� γκλητο του Πανεπιστημι�ου Πελοποννη� σου.

24.4 Για την παρου� σα διαδικασι�α ε�χει εκδοθει� η με αρ. πρώτ. οικ. 6212/17-06-2021 (ΑΔΑ: 
ΨΩΡΕ46ΜΤΛΡ-ΩΎΎ) Απο� φαση ε�νταξης  για την ε�γκριση δε�σμευσης πρου̂πολογισμου�  ποσου�  
294.474,85€ (συμπεριλαμβανομε�νου του ΦΠΑ) σε βα� ρος του ενα� ριθμου 2021ΣΕ27510041 της ΣΑ. 
Ε2751 (του Ύπουργει�ου Περιβα� λλοντος και Ενε�ργειας), του Π.Δ.Ε. και η υπ. αρ. πρ. 
73972/02/07/2021 (ΑΔΑ: 6ΟΔΟ46ΜΤΛΡ-ΙΦΤ) Απο� φαση του Ύφυπουργου�  Ανα� πτυξης & Επενδυ� σεών 
με την οποι�α εγκρι�θηκε στο ΠΔΕ το ενα� ριθμο του ε�ργου.
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Με την με αρ.  πρώτ.  οικ.1740/18-02-2022(ΑΔΑ: Ψ8ΧΒ46ΜΤΛΡ-ΖΉΟ) Τροποποι�ηση της Απο� φασης
ε�νταξης  τροποποιη� θηκε  ο  Π/Ύ  ΠΔΕ  του  εναρι�θμου  της  πρα� ξης  σε  194.657,77  €
(συμπεριλαμβανομε�νου του ΦΠΑ) και με την με αρ. πρώτ 23900/04-03-2022(ΑΔΑ: 6ΤΦ946ΜΤΛΡ-
2Ι7) Απο� φαση Ύφυπουργου�  Οικονομι�ας & Ανα� πτυξης εγκρι�θηκε στο ΠΔΕ το ενα� ριθμο του ε�ργου.

Τρίπολη  05/08/2022

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Αθ. Κατσής
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Υπόδειγμα I: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
(στην περίπτωση που αυτή δεν εκδοθεί ηλεκτρονικά)

Εκδο� της  (Πλη� ρης  επώνυμι�α  Πιστώτικου�  Ιδρυ� ματος  …………………………….  ΤΑΜΕΙΟ ΜΉΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΛΉΠΤΩΝ ΔΉΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ..Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ήμερομηνι�α ε�κδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλη� ρης επώνυμι�α Αναθε�τοντος φορε�α/Αναθε�τοντος Φορε�α1).............................
(Διευ� θυνση Αναθε�τοντος φορε�α/Αναθε�τοντος Φορε�α2) .........................................

Εγγυ� ηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσου�  ………………….……. ευρώ� 3.

Έχουμε  την  τιμη�  να  σας  γνώρι�σουμε  ο� τι  εγγυο� μαστε  με  την  παρου� σα  επιστολη�  ανε�κκλητα  και
ανεπιφυ� λακτα παραιτου� μενοι του δικαιώ� ματος της διαιρε�σεώς και διζη� σεώς 
με�χρι του ποσου�  τών ευρώ�   …………………………4 υπε�ρ του 
(i) [σε περι�πτώση φυσικου�  προσώ� που]: (ονοματεπώ� νυμο, πατρώ� νυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................
(διευ� θυνση) .......................………………………………….., η�
(ii)  [σε  περι�πτώση  νομικου�  προσώ� που]:  (πλη� ρη  επώνυμι�α)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................
(διευ� θυνση) .......................………………………………….. η�
(iii) [σε περι�πτώση ε�νώσης η�  κοινοπραξι�ας:] τών φυσικώ� ν / νομικώ� ν προσώ� πών
α) (πλη� ρη επώνυμι�α) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διευ� θυνση) .......................…………………………………..
β) (πλη� ρη επώνυμι�α) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διευ� θυνση) .......................…………………………………..
γ) (πλη� ρη επώνυμι�α) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διευ� θυνση) .......................…………………………………..5 

ατομικα�  και για κα� θε μι�α απο�  αυτε�ς και ώς αλληλε�γγυα και εις ολο� κληρο υπο�χρεών μεταξυ�  τους, εκ
της ιδιο� τητα� ς τους ώς μελώ� ν της ε�νώσης η�  κοινοπραξι�ας, 
για  τη  συμμετοχη�  του/της/τους  συ� μφώνα  με  την  (αριθμο� /ημερομηνι�α)  .....................
Διακη� ρυξη/Προ� σκληση/ Προ� σκληση Εκδη� λώσης Ενδιαφε�ροντος .....................................................6 της/του
(Αναθε�τοντος  φορε�α  /  Αναθε�τοντος  φορε�α),  για  την  ανα� δειξη  αναδο�χου  για  την  ανα� θεση  της
συ� μβασης: “(τι�τλος συ� μβασης)”/ για το/α τμη� μα/τα ...............7 

Ή παρου� σα εγγυ� ηση καλυ� πτει μο� νο τις απο�  τη συμμετοχη�  στην ανώτε�ρώ απορρε�ουσες υποχρεώ� σεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ ο� λο τον χρο� νο ισχυ� ος της.

Το παραπα� νώ ποσο�  τηρει�ται στη δια� θεση�  σας και θα καταβληθει�  ολικα�  η�  μερικα�  χώρι�ς καμι�α απο�
με�ρους μας αντι�ρρηση, αμφισβη� τηση η�  ε�νσταση και χώρι�ς να ερευνηθει� το βα� σιμο η�  μη της απαι�τησης
σας με�σα σε ....................ημε�ρες 8 απο�  την απλη�  ε�γγραφη ειδοποι�ηση�  σας.

Ή παρου� σα ισχυ� ει με�χρι και την ………………………………………………….. 9. 
η�
Ή παρου� σα ισχυ� ει με�χρις ο� του αυτη�  μας επιστραφει� η�  με�χρις ο� του λα� βουμε ε�γγραφη δη� λώση�  σας ο� τι
μπορου� με να θεώρη� σουμε την Τρα� πεζα μας απαλλαγμε�νη απο�  κα� θε σχετικη�  υποχρε�ώση εγγυοδοσι�ας

1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί

να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν
υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).

4   ο.π. υποσ. 3.
5  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
7 Εφόσον  η  εγγυητική  επιστολή  αφορά  σε  προσφορά  τμήματος/τμημάτων  της  Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης  Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων
για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 

8  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9  ΣΗΜΕΙΩΣΗ     ΓΙΑ     ΤΗΝ     ΤΡΑΠΕΖΑ  : Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος

της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 
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μας. 

Σε περι�πτώση κατα� πτώσης της εγγυ� ησης, το ποσο�  της κατα� πτώσης υπο� κειται στο εκα� στοτε ισχυ� ον
πα� γιο τε�λος χαρτοση� μου.

Αποδεχο� μαστε να παρατει�νομε την ισχυ�  της εγγυ� ησης υ� στερα απο�  ε�γγραφο της Ύπηρεσι�ας σας, στο
οποι�ο επισυνα� πτεται η συναι�νεση του υπε�ρ ου για την παρα� ταση της προσφορα� ς, συ� μφώνα με το
α� ρθρο ... της Διακη� ρυξης/Προ� σκλησης/Προ� σκλησης Εκδη� λώσης Ενδιαφε�ροντος,  με την πρου̂πο� θεση
ο� τι το σχετικο�  αι�τημα�  σας θα μας υποβληθει� πριν απο�  την ημερομηνι�α λη� ξης της10. 

Βεβαιώ� νουμε υπευ� θυνα ο� τι το ποσο�  τών εγγυητικώ� ν επιστολώ� ν που ε�χουν δοθει�, συνυπολογι�ζοντας
και  το  ποσο�  της  παρου� σας,  δεν  υπερβαι�νει  το  ο� ριο  τών εγγυη� σεών  που  ε�χουμε  το  δικαι�ώμα  να
εκδι�δουμε11.

(Εξουσιοδοτημε�νη Ύπογραφη� )

10  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
11  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με

την  υπ'αριθ.  2028691/4534/03.08.1995  (ΦΕΚ  Β'  740/28.08.1995)  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών,  με  την  οποία  και  κατέστη
υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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Υπόδειγμα II: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
(στην περίπτωση που αυτή δεν εκδοθεί ηλεκτρονικά)

Εκδο� της  (Πλη� ρης  επώνυμι�α  Πιστώτικου�  Ιδρυ� ματος  …………………………….  /  ΕΝΙΑΙΟ  ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΉΤΑ  ΑΠΑΣΧΟΛΟΎΜΕΝΩΝ  -  ΤΟΜΕΑΣ  ΣΎΝΤΑΞΉΣ  ΜΉΧΑΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΕΡΓΟΛΉΠΤΩΝ
ΔΉΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ήμερομηνι�α ε�κδοσης    ……………………………..
Προς: (Πλη� ρης επώνυμι�α Αναθε�τοντος φορε�α/Αναθε�τοντος Φορε�α1).................................
(Διευ� θυνση Αναθε�τοντος φορε�α/Αναθε�τοντος Φορε�α)2................................

Εγγυ� ηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσου�  ………………….……. ευρώ� 3.

Έχουμε  την  τιμη�  να  σας  γνώρι�σουμε  ο� τι  εγγυο� μαστε  με  την  παρου� σα  επιστολη�  ανε�κκλητα  και
ανεπιφυ� λακτα παραιτου� μενοι του δικαιώ� ματος της διαιρε�σεώς και διζη� σεώς με�χρι του ποσου�  τών
ευρώ� ………………………………………………………………………..4

υπε�ρ του: 
(i) [σε περι�πτώση φυσικου�  προσώ� που]: (ονοματεπώ� νυμο, πατρώ� νυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................
(διευ� θυνση) .......................………………………………….., η�
(ii)  [σε  περι�πτώση  νομικου�  προσώ� που]:  (πλη� ρη  επώνυμι�α)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................
(διευ� θυνση) .......................………………………………….. η�
(iii) [σε περι�πτώση ε�νώσης η�  κοινοπραξι�ας:] τών φυσικώ� ν / νομικώ� ν προσώ� πών
α) (πλη� ρη επώνυμι�α) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διευ� θυνση) ...................
β) (πλη� ρη επώνυμι�α) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διευ� θυνση) ...................
γ) (πλη� ρη επώνυμι�α) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διευ� θυνση) .................. (συμπληρώ� νεται με ο� λα τα
με�λη της ε�νώσης / κοινοπραξι�ας)
ατομικα�  και για κα� θε μι�α απο�  αυτε�ς και ώς αλληλε�γγυα και εις ολο� κληρο υπο�χρεών μεταξυ�  τους, εκ
της ιδιο� τητα� ς τους ώς μελώ� ν της ε�νώσης η�  κοινοπραξι�ας,
για την καλη�  εκτε�λεση του/ών τμη� ματος/τών ..5/ της υπ αριθ .....  συ� μβασης “(τίτλος σύμβασης)”,
συ� μφώνα με την (αριθμο� /ημερομηνι�α) ........................ Διακη� ρυξη / Προ� σκληση / Προ� σκληση Εκδη� λώσης
Ενδιαφε�ροντος 6 ........................... της/του (Αναθε�τοντος φορε�α/Αναθε�τοντος φορε�α).

Το παραπα� νώ ποσο�  τηρει�ται στη δια� θεση�  σας και θα καταβληθει�  ολικα�  η�  μερικα�  χώρι�ς καμι�α απο�
με�ρους μας αντι�ρρηση, αμφισβη� τηση η�  ε�νσταση και χώρι�ς να ερευνηθει� το βα� σιμο η�  μη της απαι�τησης
σας με�σα σε ....….    ημε�ρες7 απο�  την απλη�  ε�γγραφη ειδοποι�ηση�  σας.

Ή  παρου� σα  ισχυ� ει  με�χρι  και  την  ...............  (αν  προβλε�πεται  ορισμε�νος  χρο� νος  στα  ε�γγραφα  της
συ� μβασης8)
η�  
με�χρις  ο� του αυτη�  μας  επιστραφει�  η�  με�χρις  ο� του λα� βουμε ε�γγραφη δη� λώση�  σας  ο� τι  μπορου� με  να
θεώρη� σουμε την Τρα� πεζα μας απαλλαγμε�νη απο�  κα� θε σχετικη�  υποχρε�ώση εγγυοδοσι�ας μας. 

Σε περι�πτώση κατα� πτώσης της εγγυ� ησης, το ποσο�  της κατα� πτώσης υπο� κειται στο εκα� στοτε ισχυ� ον

1 11 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2 22 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3 33 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4 44 Όπως υποσημείωση 3.
5 55 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
6 66 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.
7 77 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
8 88 Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από

τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά
πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη. 
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πα� γιο τε�λος χαρτοση� μου.

Βεβαιώ� νουμε υπευ� θυνα ο� τι το ποσο�  τών εγγυητικώ� ν επιστολώ� ν που ε�χουν δοθει�, συνυπολογι�ζοντας
και  το  ποσο�  της  παρου� σας,  δεν  υπερβαι�νει  το  ο� ριο  τών εγγυη� σεών  που  ε�χουμε  το  δικαι�ώμα  να
εκδι�δουμε9.

(Εξουσιοδοτημε�νη Ύπογραφη� )

9 99 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με
την  υπ'αριθ.  2028691/4534/03.08.1995  (ΦΕΚ  Β'  740/28.08.1995)  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών,  με  την  οποία  και  κατέστη
υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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Υπόδειγμα ΙΙΙ : Πίνακας προτεινόμενου προσωπικού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

α/α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(Τόπος – Ημερομηνία)

Σφραγίδα – Υπογραφή
Νομίμου Εκπροσώπου
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Υπόδειγμα ΙV: Υπόδειγμα Καταλόγου Παρόμοιων Συμβάσεων (όπου αυτό απαιτείται)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝ
ΟΥ:

(Τίθεται η επωνυμία της Εταιρίας ή του Φυσικού προσώπου που αφορά ο
κατάλογος.  Σε  περίπτωση  ένωσης/Κξίας  υποβάλλεται  ξεχωριστός
κατάλογος για κάθε μέλος αυτής)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (  )

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της σύμβασης, όπως αναγράφεται σ’ αυτήν)
ΦΟΡΕΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

(Τίθεται  ο  πλήρης  τίτλος  του  φορέα,  Κύριος  του  έργου,  Προϊστάμενη
Αρχή, Δ/νουσα Υπηρεσία)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: (Αναγράφεται  ο  πλήρης  τίτλος  του  Αναδόχου  σχήματος.  Σε  περίπτωση
Σύμπραξης αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής.  περίπτωση Κ/Ξ ο τίτλος
της Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής)

ΕΝΑΡΞΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

(Τίθεται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

(Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου,
κατά τρόπο που να προκύπτει σαφώς το αντικείμενο και να είναι δυνατόν η
Επιτροπή  να  το  αξιολογήσει  εάν  καλύπτει  ή  όχι  τις  απαιτήσεις  της
διακήρυξης.

ΑΜΟΙΒΗ: (Αναγράφεται η τελική αμοιβή της σύμβασης)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

(Αναγράφεται  το  είδος  του  πιστοποιητικού  που  υποβάλλεται:  π.χ.
Αντίγραφο  σύμβασης,  Βεβαίωση  Εργοδότη,  Εγκριτική  απόφαση,  Υ.Δ.
υποψηφίου κ.λπ., σύμφωνα με τη διακήρυξη)

                                     (Τόπος – Ημερομηνία)
                                                                                            

                                                                                                Σφραγίδα – Υπογραφή

                                                   Νομίμου Εκπροσώπου

Παρατηρήσεις:
● Είναι δυνατόν να αναγράφονται και ολοκληρωμένες φάσεις εκπονουμένων συμβάσεων.
● Ο κατάλογος μπορεί να υποβληθεί και υπό μορφή πίνακα, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα ως 

άνω στοιχεία.

 (Τόπος – Ημερομηνία)

Σφραγίδα – Υπογραφή
Νομίμου Εκπροσώπου

(*) Επισυνα� πτεται πιστοποιητικο�  (απλο�  φώτοαντι�γραφο) που μπορει�  να ει�ναι: Βεβαι�ώση Εργοδο� τη, Εγκριτικη�  απο� φαση,
Ύ.Δ. υποψηφι�ου κ.λπ.
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Υπόδειγμα V: Κατάλογος Στελεχών των υπεύθυνων για την εκτέλεση της σύμβασης και
ατόμων ομάδας παροχής υπηρεσίας 

(για την τεχνική και  επαγγελματική ικανότητα)

ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Τι�θεται ο τι�τλος της Εταιρει�ας η�  του Φυσικου�  προσώ� που που αφορα�  ο
πι�νακας. Σε περι�πτώση συ� μπραξης αναγρα� φονται ο� λα τα με�λη αυτη� ς.)

α/
α

Ονοματεπώνυμ
ο

Τίτλος σπουδών
(Διπλ/χος ΑΕΙ,

κ.λπ. –
Ειδικότητα)

Θέση στον
οικονομικό φορέα

Επαγγελματική
Εμπειρία

Θέση στο
διαγωνισμό

1 2 3 4 5 6

Σημειώ� σεις:

1. Ή αυ� ξουσα σειρα�  συνι�σταται να ει�ναι σε αντιστοι�χιση με τα απαιτου� μενα στην §19.3 (α) της παρου� σας

2. Συμπληρώ� νεται το ονοματεπώ� νυμο του με�λους με πατρώ� νυμο

3. Συμπληρώ� νονται οι τι�τλοι σπουδώ� ν (δι�πλώμα ανώτα� της σχολη� ς, ειδικο� τητα ο� που απαιτει�ται)

4. Δηλώ� νεται η θε�ση του με�λους στον οικονομικο�  φορε�α (με�τοχος, υπα� λληλος, δα� νεια εμπειρι�α κ.λπ.)

5. Δηλώ� νεται η επαγγελματικη�  εμπειρι�α. Ο χρο� νος εμπειρι�ας αποδεικνυ� εται απο�  το χρο� νο απο� κτησης του
διπλώ� ματος.

6. Συμπληρώ� νεται  ευκρινώ� ς  η  θε�ση  του  με�λους  σε  αντιστοι�χιση  με  το  απαιτου� μενο  προσώπικο�  της
παρ.19.3(α) της παρου� σας.

(Τόπος – Ημερομηνία)

Σφραγίδα – Υπογραφή

Νομίμου Εκπροσώπου
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Υπόδειγμα VΙ: Αναλυτικό  Βιογραφικό  Σημείωμα 
(για την ειδική  τεχνική και  επαγγελματική ικανότητα)

1. Επώνυμο : 

2. Όνομα :  

3. Ημερομηνία και τόπος γέννησης :  

4. Εκπαίδευση : 

Ίδρυμα:  

Ημερομηνία: 
Από (μήνες/έτη) 
(Μήνες/έτη)  

 

Πτυχίο: 

(Σε  περι�πτώση  σπουδώ� ν  σε  περισσο� τερα  του  ενο� ς  Ιδρυ� ματα  η�  περισσο� τερα  του  ενο� ς  πτυχι�α  ο
πι�νακας τροποποιει�ται κατα� λληλα).

5. Γλώσσες : 
(Βαθμοί 1 έως 5 για την ικανότητα, όπου  5 είναι το άριστα) 

Γλώσσα  Αντίληψη
Προφορικός
λόγος

Γραπτός λόγος

Ελληνικα�    

   

(Προστι�θενται η�  αφαιρου� νται σειρε�ς ανα� λογα).

6. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών : 

7. Παρούσα θέση :  (Αναγρα� φεται η σημερινη�  απασχο� ληση - θε�ση σε Επιχει�ρηση, Οργανισμο�
Δημοσι�ου η�  Ιδιώτικου�  τομε�α, ελευ� θερος επαγγελματι�ας κλπ).

8. Κύρια  προσόντα  :  (Αναγρα� φονται  τα  κυ� ρια  προσο� ντα  και  ικανο� τητες  του  ατο� μου  που
προκυ� πτουν απο�  την με�χρι ση� μερα επαγγελματικη�  και α� λλη εμπειρι�α του).

9. Εμπειρία σχετική με την υπό ανάθεση υπηρεσία :
(Αναγρα� φεται η απασχο� ληση του σε ο� λες τις με�χρι ση� μερα Επιχειρη� σεις η�  Ύπηρεσι�ες ξεκινώ� ντας απο�
την σημερινη�  θε�ση απασχο� λησης σε σχε�ση πα� ντα με το εξειδικευμε�νο αντικει�μενο του τομε�α  της
υπηρεσι�ας που ζητου� νται στην §19.3 (α) της παρου� σας. Δι�δονται στοιχει�α ο� πώς η χρονικη�  δια� ρκεια
παραμονη� ς  σε  κα� θε  διαφορετικη�  Επιχει�ρηση  η�  Ύπηρεσι�α  η�  ενδεχομε�νώς  διαφορετικη�  θε�ση,  οι
αρμοδιο� τητες  και  ευθυ� νες  που  ει�χε  σε  κα� θε  θε�ση.  Ή αναγραφη�  ξεκινα�  απο�  τις  πλε�ον  προ� σφατες
υπηρεσι�ες. Ή εμπειρι�α αναφε�ρεται πα� ντα στο εξειδικευμε�νο αντικει�μενο του τομε�α της υπηρεσι�ας και
πρε�πει να ει�ναι συνεχη� ς τουλα� χιστον για το χρονικο�  δια� στημα που ζητει�ται για κα� θε στε�λεχος).

- 52 -





Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

ΧΩΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Από (μήνας/έτος)
Έως (μήνας/έτος)

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
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1  Συμπληρώ� νεται  ο  κώδικο� ς  που  αφορα�  στην  ηλεκτρονικη�  τιμολο� γηση  ο� πώς  αυτο� ς
προσδιορι�ζεται στον επι�σημο ιστο� τοπο της Γ.Γ. Πληροφοριακώ� ν Συστημα� τών του Ύπουργει�ου
Ψηφιακη� ς Διακυβε�ρνησης (παρ. 2α α� ρθρου 53 ν. 4412/2016)

2 Με�σώ της λειτουργικο� τητας “Επικοινώνι�α” του υποσυστη� ματος.
3  Το  ΕΕΕΣ  καταρτι�ζεται  βα� σει  του  τυποποιημε�νου  εντυ� που  του  Παραρτη� ματος  2  του

Εκτελεστικου�  Κανονισμου�  (ΕΕ)  2016/7  της  Επιτροπη� ς  της  5ης Ιανουαρι�ου  2016  για  την
καθιε�ρώση  του  τυποποιημε�νου  εντυ� που  για  το  Ευρώπαι̂κο�  Έγγραφο  Προμη� θειας  (L 3)  και
παρε�χεται αποκλειστικα�  σε ηλεκτρονικη�  μορφη� . 
Το  ΕΕΕΣ  φε�ρει  υπογραφη�  με  ημερομηνι�α  εντο� ς  του  χρονικου�  διαστη� ματος  κατα�  το  οποι�ο
μπορου� ν να υποβα� λονται προσφορε�ς η�  αιτη� σεις συμμετοχη� ς.
Ο οικονομικο� ς φορε�ας δυ� ναται να διευκρινι�ζει τις δηλώ� σεις και πληροφορι�ες που παρε�χει στο
ΕΕΕΣ με συνοδευτικη�  υπευ� θυνη δη� λώση, την οποι�α υποβα� λλει μαζι� με το ΕΕΕΣ. Aπο�  τις 2-5-2019,
παρε�χεται  η  νε�α  ηλεκτρονικη�  υπηρεσι�α Promitheus
ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)  που  προσφε�ρει  τη  δυνατο� τητα  ηλεκτρονικη� ς
συ� νταξης και διαχει�ρισης του Ευρώπαι̂κου�  Ενιαι�ου  Εγγρα� φου Συ� μβασης (ΕΕΕΣ).  Μπορει�τε να
δει�τε τη σχετικη�  ανακοι�νώση στη Διαδικτυακη�  Πυ� λη του ΕΣΉΔΉΣ www  .  promitheus  .  gov  .  gr   Πρβλ
και το Διορθώτικο�  (Επι�σημη Εφημερι�δα της Ευρώπαι̂κη� ς Ένώσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρι�ου
2018) στον Εκτελεστικο�  Κανονισμο�  (ΕΕ) 2016/7 για την καθιε�ρώση του τυποποιημε�νου εντυ� που
για το Ευρώπαι̂κο�  Ενιαι�ο Έγγραφο Προμη� θειας , με το οποι�ο επιλυ� θηκαν τα σχετικα�  ζητη� ματα
ορολογι�ας που υπη� ρχαν στο αρχικο�  επι�σημο ελληνικο�   κει�μενο του Εκτελεστικου�  Κανονισμου� ,
Μπορει�τε  να  δει�τε  το  σχετικο�  Διορθώτικο�  στην  ακο� λουθη  διαδρομη�
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL

4 Πρβ. α� ρθρο 67 του ν. 4412/2016.
5 Συμπληρώ� νεται απο�  την αναθε�τουσα αρχη�  με  σαφη� νεια συγκεκριμε�νη ημερομηνι�α  (“εγκαίρως,

ήτοι έως την ....”), προς αποφυγη�  οιασδη� ποτε συ� γχυσης και αμφιβολι�ας. 
6 Συμπληρώ� νεται η τε�ταρτη ημε�ρα πριν απο�  τη λη� ξη της προθεσμι�ας του α� ρθρου 14 της παρου� σας..
7  Πρβλ ε�γγραφο ΕΑΑΔΉΣΎ με α.π.  4121/30-07-2020 « Διευκρινι�σεις ώς προς την τη� ρηση τών

διατυπώ� σεών δημοσιο� τητας στη διαγώνιστικη�  διαδικασι�α  σε  περι�πτώση τροποποι�ησης  ο� ρών
της διακη� ρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΉ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

8  Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
9  Πρβλ. α� ρθρο 12 παρ. 1.2 ΚΎΑ ΕΣΉΔΉΣ-Δημο� σια Έργα
10  Αν  η  διευ� θυνση  της  υπηρεσι�α  που  τηρει�  το  πρώτο� κολλο  της  Αναθε�τουσας  Αρχη� ς  ει�ναι

διαφορετικη�  απο�  την  αναφερο� μενη  στο  α� ρθρο  1,  αναγρα� φεται  στο  παρο� ν  σημει�ο  η  σχετικη�
διευ� θυνση

11  α� ρθρο 12 παρ. 1.2.4. ΚΎΑ ΕΣΉΔΉΣ-Δημο� σια Έργα
12  Άρθρο 12 παρ. 1.2.6. ΚΎΑ ΕΣΉΔΉΣ-Δημο� σια Έργα
13  Άρθρο 12 παρ. 1.2.2. ΚΎΑ ΕΣΉΔΉΣ-Δημο� σια Έργα 
14  Πρβλ. α� ρθρο 12 παρ. 2 ΚΎΑ ΕΣΉΔΉΣ-Δημο� σια Έργα 
15  Άρθρο 13 ΚΎΑ ΕΣΉΔΉΣ-Δημο� σια Έργα 
16  Επισημαι�νεται ο� τι, ώς προς τις προθεσμι�ες  για την ολοκλη� ρώση τών ενεργειώ� ν της Επιτροπη� ς

Διενε�ργειας Διαγώνισμου�  ισχυ� ουν τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 221Α του ν. 4412/2016. 
17 Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
18  Βλ.  σχετικα�  με  την   ηλεκτρονικη�  υπευ� θυνη  δη� λώση  το   α� ρθρο  εικοστο�  ε�βδομο  της  απο�

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

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%979%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-2%CE%A7%CE%96?inline=true#_blank
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank




ηλεκτρονικής  υπεύθυνης  δήλωσης.  Εφόσον  τηρούνται  οι  όροι  του  προηγούμενου  εδαφίου,  η
ηλεκτρονική  υπεύθυνη  δήλωση,  τόσο  ως  ηλεκτρονικό  όσο  και  ως  έντυπο  έγγραφο,  συνιστά
έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".

19  Για τους φορει�ς του Βιβλι�ου ΙΙ της παρ. 2 του α� ρθρου 259 του ν.4412/2016
20  Ομοι�ώς προβλε�πεται και στην περι�πτώση υποβολη� ς προσφορώ� ν συ� μφώνα με το α� ρθρο 92

παρ. 8 του ν.4412/201
21  Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
22  πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.
23 Με την επιφυ� λαξη τών παρ. 7 και 8 του α� ρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λη� ψη επανορθώτικώ� ν

με�σών).
24  Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
25  Πρβλ. α� ρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.
26  Πρβλ. α� ρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
27  Βλ. α� ρθρο 360 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 Π.Δ. 39/2017. 

28  Πρβλ α� ρθρο 361 ν. 4412/2016.
29  Βλ. α� ρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 Π.Δ. 39/2017.
30  Άρθρο 15 ΚΎΑ ΕΣΉΔΉΣ Δημο� σια Έργα
31  Βλ. α� ρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 Π.Δ. 39/2017.
32  Πρβ. α� ρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
33  Βλ. παρ. 1 του α� ρθρου 365 του Ν. 4412/2016.
34  Βλ.  α� ρθρα 360 παρ. 2 Ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 Π.Δ. 39/2017, πρβλ. α� ρθρο 367 παρ. 4 Ν.

4412/2016.
35    Πρβλ. α� ρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016 
36    Πρβλ. α� ρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
37   Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
38    Πρβλ α� ρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
39 Ή/και η Επιτροπη�  Διαγώνισμου� , κατα�  περι�πτώση (πρβλ. α� ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της  Κ.Ύ.Α.

ΕΣΉΔΉΣ-Δημο� σια Έργα ).
40  Άρθρο  102,  όπως  αντικαταστάθηκε  με   το  άρθρο  42  του  ν.  4782/2021.  Πρβλ  και   έκθεση

συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021 
41  Πρβλ. α� ρθρο 105 ν. 4412/2016. 
42 Πρβλ. α� ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016. 
43  Άρθρο 92 παρ. 4 ν. 4412/2016
44 Τι�θεται μο� νο εφο� σον προ� κειται για συγχρηματοδοτου� μενο ε�ργο απο�  πο� ρους της Ευρώπαι̂κη� ς

Ένώσης.
45 Επισημαι�νεται ο� τι με το  α� ρθρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλε�πεται 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".

46 Απο�  1-1-2017 τε�θηκε σε ισχυ�  το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), με το α� ρθρο 13 του οποι�ου καταργη� θηκε
το π.δ 113/2010.

47 Νο� μοι, ΠΔ και υπουργικε�ς αποφα� σεις που εκδι�δονται μετα�  την ε�ναρξη της διαδικασι�ας συ� ναψης
της  συ� μβασης  συ� μφώνα  με  το  α� ρθρο  61  του  ν.  4412/2016,  δεν  αποτελου� ν  με�ρος  του
εφαρμοστε�ου θεσμικου�  πλαισι�ου της.

48 Σημείωση για  συμβάσεις  που  θα  προκηρυχθούν  μετά  την 1/9/2021  Σημειώτε�ον  ο� τι  η
συνολικη�  προθεσμι�α  για  την  περαι�ώση  του  αντικειμε�νου  της  συ� μβασης  περιλαμβα� νει  το
συνολικο�  χρονικο�  δια� στημα  για  την  εκπο� νηση  του  αμιγώ� ς  μελετητικου�  αντικειμε�νου  της
συ� μβασης, καθώ� ς και κα� θε ει�δους υποστηρικτικώ� ν μελετώ� ν που περιλαμβα� νονται στη συ� μβαση,
απο�  τη χορη� γηση της σχετικη� ς εντολη� ς για την εκπο� νηση σταδι�ου μελε�της με�χρι την υποβολη�
του, ενώ�  αν ο ανα� δοχος υποχρεώθει�  να επανυποβα� λει προς ε�γκριση μελε�τη, επειδη�  η Ύπηρεσι�α
ε�κρινε ο� τι η υποβληθει�σα χρεια� ζεται διορθώ� σεις, ο χρο� νος καθυστε�ρησης βαρυ� νει τον ανα� δοχο





και  δεν  δικαιολογει�  παρα� ταση  της  προθεσμι�ας  ου� τε  οδηγει�  σε  αναστολη�  της  συνολικη� ς
προθεσμι�ας  εκπο� νησης  της  μελε�της  (πρβλ.  διατα� ξεις  του  α� ρθρου  184  παρ.  1  και  4  του  ν.
4412/2016 ώς αντικαταστα� θηκαν και  ισχυ� ουν με τις  οικει�ες  διατα� ξεις  του α� ρθρου 91 του ν.
4782/2021, οι οποι�ες καταλαμβα� νουν διαγώνισμου� ς που θα προκηρυχθου� ν μετα�  την 1.9.2021). 

49 Πρβ. α� ρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Σημειώτε�ον ο� τι ο εν λο� γώ περιορισμο� ς κατα�  την
υποβολη�  προσφορώ� ν ισχυ� ει υπο�  τους ο� ρους του α� ρθρου 73 παρ. 4 περ. (γ) του ν. 4412/2016
το� σο στην περι�πτώση ενώ� σεών οικονομικώ� ν  φορε�ών με κοινα�  με�λη ο� σο και στην περι�πτώση
οικονομικώ� ν φορε�ών που συμμετε�χουν ει�τε αυτοτελώ� ς ει�τε ώς με�λη ενώ� σεών. 

50  Γενικα�  για ζητη� ματα χρο� νου ισχυ� ος τών προσφορώ� ν πρβλ. α� ρθρο 97 ν. 4412/2016.
51  Πρβλ. α� ρθρο 97 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
52 Ή  προθεσμι�α  παραλαβη� ς  τών  προσφορώ� ν  καθορι�ζεται  συ� μφώνα  με  το  α� ρθρο  121  του  ν.

4412/2016.
53  Πρβλ. α� ρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016.
54  Με απο� φαση του Ύπουργου�  Ύποδομώ� ν και Μεταφορώ� ν μπορει� να καθορι�ζεται ο� ριο ποσοστου�

ε�κπτώσης, πα� νώ απο�  το οποι�ο  ο ανα� δοχος ει�ναι υποχρεώμε�νος να προσκομι�ζει,  επιπλε�ον της
εγγυ� ησης  καλη� ς  εκτε�λεσης,  προ� σθετη  εγγυ� ηση,  κλιμακώτα�  αυξανο� μενη  βα� σει  του  ποσοστου�
ε�κπτώσης (α� ρθρο 72 παρ. 4 τελευται�ο εδα� φιο ν. 4412/2016)

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

56  Ειδικα�  για τον ε�λεγχο τών εγγυητικώ� ν επιστολώ� ν συμμετοχη� ς πρβλ. α� ρθρο 4 της παρου� σας.
57  Άρθρο 72 παρ. 17 ν. 4412/2016. 
58 Συ� μφώνα με τις περ. 35 και 40 της παρ. 1 και την παρ. 3 του α� ρθρου 377 του ν. 4412/2016,

εξακολουθει� η υποχρε�ώση δημοσι�ευσης περι�ληψης της προκη� ρυξης στον τοπικο�  η�  περιφερειακο�
τυ� πο,  κατα�  περι�πτώση,  συ� μφώνα με τα οριζο� μενα στο ν.  3548/2007,   με�χρι  την 31-12-2023.
(πρβ. παρ. 12 του α� ρθρου 379 του ν. 4412/2016).

59 Συ� μφώνα με την παρ. 3 του α� ρθρου 4 του ν. 3548/2007, που εξακολουθει�  να ισχυ� ει ε�ώς και την
31.12.2023 (πρβ.  α� ρθρο 379 παρ.  12 του ν.  4412/2016).  Για τους φορει�ς  που εμπι�πτουν στο
πεδι�ο εφαρμογη� ς του α� ρθρου 77 ν  4270/2015 πρβλ παρ. 5 αυτου� .

60  Για την κατανο� ηση πρακτικώ� ν διαδικασιώ� ν, ιδι�ώς κατα�  την εξε�ταση της συμμετοχη� ς τρι�τών
χώρώ� ν σε διαγώνισμου� ς, βλ. τις «Κατευθυντη� ριες γραμμε�ς για τη συμμετοχη�  τρι�τών χώρώ� ν στην
αγορα�  δημοσι�ών συμβα� σεών της ΕΕ», Βρυξε�λλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final. 

61  Συ� μφώνα  με  το  ισχυ� ον  κει�μενο  της  ΣΔΣ
https  ://  wto  .  org  /  english  /  tratop  _  e  /  gproc  _  e  /  gp  _  gpa  _  e  .  htm   

62  Για το ε�λεγχο τών χώρώ� ν που ε�χουν συνα� ψει συμφώνι�ες με την Ένώση δες την ιστοσελι�δα της
Επιτροπη� ς https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en 

63 Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του α� ρθρου 91 του ν. 4412/2016.
64 Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, ο� πώς τροποποιη� θηκε με το α� ρθρο 107 περ. 6 του

ν. 4497/2017. Επισημαι�νεται ο� τι, στο ΕΕΕΣ, η αναφορα�  σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”
νοει�ται,  δεδομε�νης  της  ώς  α� νώ  νομοθετικη� ς  μεταβολη� ς,  ώς  “αμετάκλητη  καταδικαστική
απόφαση”, η δε σχετικη�  δη� λώση του οικονομικου�  φορε�α στο Με�ρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορα�  μο� νο
σε αμετα� κλητες καταδικαστικε�ς αποφα� σεις.

65 Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 1 τελευται�α δυ� ο εδα� φια του ν. 4412/2016.
66  Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016.
67  Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 2Α τελευται�ο εδα� φιο του ν. 4412/2016. 
68 Οι λο� γοι  της παραγρα� φου 18.1.5 αποτελου� ν  δυνητικου� ς λο� γους αποκλεισμου�  συ� μφώνα με το

α� ρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα�  συνε�πεια, η αναθε�τουσα αρχη�  δυ� ναται να επιλε�ξει ε�ναν,
περισσο� τερους, ο� λους η�  ενδεχομε�νώς και κανε�ναν απο�  τους λο� γους αποκλεισμου�  της παρ. 18.1.5,
συνεκτιμώ� ντας  τα  ιδιαι�τερα  χαρακτηριστικα�  της  υπο�  ανα� θεση  συ� μβασης  (εκτιμώ� μενη  αξι�α
αυτη� ς,  ειδικε�ς  περιστα� σεις  κλπ),  με  σχετικη�  προ� βλεψη  στο  παρο� ν  σημει�ο  της  διακη� ρυξης.

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm




Επισημαι�νεται  ο� τι  η  επιλογη�  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς  για  τους  λο� γους  αποκλεισμου�  της
παραγρα� φου  18.1.5  διαμορφώ� νει  αντιστοι�χώς  το  Ευρώπαι̂κο�  Ενιαι�ο  Έγγραφο  Συ� μβασης
(Ε.Ε.Ε.Σ.)  και  τα  αποδεικτικα�  με�σα  του  α� ρθρου  22  της  παρου� σας.  Σε  περι�πτώση  που  η
αναθε�τουσα  αρχη�  δεν  επιλε�ξει  κα� ποιον  απο�  τους  λο� γους  αποκλεισμου�  της  παρ.  18.1.5,
διαγρα� φεται  το  περιεχο� μενο  τών  σχετικώ� ν  λο� γών  αποκλεισμου�  της  παραγρα� φου  και  δεν
συμπληρώ� νεται αντι�στοιχα το ΕΕΕΣ και τα αποδεικτικα�  με�σα.

69  Σχετικη�  δη� λώση του προσφε�ροντος οικονομικου�  φορε�α περιλαμβα� νεται στο ΕΕΕΣ
70 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016. Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της

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

71  Άρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016
72 Ή αναφορα�  στην παρ.  18.1.5  τι�θεται  εφο� σον  η  αναθε�τουσα αρχη�  επιλε�ξει  κα� ποιον  απο�  τους

λο� γους αποκλεισμου�  της παραγρα� φου αυτη� ς.
73  Σχετικα�  με την προσκο� μιση αποδει�ξεών για τα επανορθώτικα�  με�τρα βλ.  την απο� φαση της

14ης Ιανουαρι�ου 2021 του ΔΕΕ στην υπο� θεση C-387/19
74  Πρβλ α� ρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016
75  Πρβλ. απο� φαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τευ� χος ΎΟΔΔ, 25-05-2020), η οποι�α

εξακολουθει�  να  ισχυ� ει  ε�ώς  την   ε�κδοση  της  απο� φασης  της  παρ.  9  του  α� ρθρου  73  του  ν.
4412/2016, ο� πώς τροποποιει�ται με το α� ρθρο 22 του ν. 4782/2021

76 Όλα  τα  κριτη� ρια  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), ει�ναι προαιρετικα�
για την αναθε�τουσα αρχη�  και πρε�πει να σχετι�ζονται και να ει�ναι ανα� λογα με το αντικει�μενο της
συ� μβασης (α� ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κα� θε περι�πτώση, πρε�πει να διαμορφώ� νονται
κατα�  τρο� πο,  ώ� στε  να  μην  περιορι�ζεται  δυσανα� λογα  η  συμμετοχη�  τών  ενδιαφερο� μενών
οικονομικώ� ν φορε�ών στους διαγώνισμου� ς.  Κατα�  το στα� διο του προσδιορισμου�  τών κριτηρι�ών
καταλληλο� τητας τών υποψηφι�ών, ει�ναι αναγκαι�ο να τηρου� νται απο�  τις αναθε�τουσες αρχε�ς,  οι
θεμελιώ� δεις  ενώσιακε�ς  αρχε�ς,  ιδι�ώς  η  αρχη�  της  ι�σης  μεταχει�ρισης  τών  συμμετεχο� ντών,  της
αποφυγη� ς τών διακρι�σεών, της διαφα� νειας και της ανα� πτυξης του ελευ� θερου ανταγώνισμου� . Τα
κριτήρια επιλογής του άρθρου 19.1 έως 19.4  εξετα� ζονται κατα�  τη διαδικασι�α ελε�γχου της
καταλληλο� τητας  του  προσφε�ροντος  να  εκτελε�σει  τη  συ� μβαση  (κριτη� ρια  “on/off”)  και  δεν
μπορούν  να  τίθενται  ως  κριτήρια  αξιολόγησης  της  προσφοράς  στο  άρθρο  21.1  της
παρου� σας και να βαθμολογου� νται,  πλην τών τι�τλών σπουδώ� ν και επαγγελματικώ� ν προσο� ντών,
υπο�  την πρου̂πο� θεση ο� τι δεν τι�θενται ώς κριτη� ριο επιλογη� ς και ειδικο� τερα τεχνικη� ς ικανο� τητας.

77 Επισημαι�νεται ο� τι οι αναθε�τουσες αρχε�ς δεν μπορου� ν να καλου� ν συγκεκριμε�νες τα� ξεις/ πτυχι�α
του Μητρώ� ου Μελετητώ� ν/ Γραφει�ών Μελετώ� ν η�  απο�  την ε�ναρξη ισχυ� ος του π.δ. 71/2019 του
Μητρώ� ου Μελετητικώ� ν Επιχειρη� σεών Δημοσι�ών Έργών (ΜΉ.Μ.Ε.ΔΕ.). Πρβλ. Άρθρο 77 παρ. 4 του
ν. 4412/2016..

78 Οι  αναθε�τουσες  αρχε�ς  μπορου� ν  να  επιβα� λλουν  απαιτη� σεις  που  να  διασφαλι�ζουν  ο� τι  οι
οικονομικοι�  φορει�ς διαθε�τουν την αναγκαι�α οικονομικη�  και χρηματοδοτικη�  ικανο� τητα για την
εκτε�λεση της συ� μβασης. Όλες οι απαιτη� σεις πρε�πει να σχετι�ζονται και να ει�ναι ανα� λογες με το
αντικει�μενο της συ� μβασης (πρβ.  α� ρθρο 75 παρ.  1  τελευται�ο  εδα� φιο  και αρ.  75 παρ.  3 του ν.
4412/2016). Οι εν λο� γώ απαιτη� σεις καθορι�ζονται περιγραφικα�  στο παρο� ν σημει�ο τηρουμε�νών
τών ειδικο� τερών ρυθμι�σεών του  α� ρθρου  77  του  ν.  4412/2016 αναφορικα�  με  τις  πε�ραν  τών
προβλεπο� μενών απαιτη� σεών για την εγγραφη�  και κατα� ταξη σε τα� ξη τών οικει�ών μητρώ� ών του
π.δ  71/2019  (Α΄  112),  αντι�στοιχου  πρου̂πολογισμου�  ανα�  κατηγορι�α  μελε�της. Περαιτε�ρώ
επισημαι�νεται η υποχρεώτικη�  απαι�τηση – για τη δια� θεση σε ισχυ�  ασφαλιστικη� ς κα� λυψης τών
οικονομικώ� ν φορε�ών ε�ναντι επαγγελματικου�  κινδυ� νου της περ θ) της παρ. 1 του α� ρθρου 77 του
ν. 4412/2016 μετά την έκδοση της προβλεπόμενης Υ.Α.   

79 Οι  αναθε�τουσες  αρχε�ς  μπορου� ν  να  επιβα� λλουν  απαιτη� σεις  που  να  διασφαλι�ζουν  ο� τι  οι
οικονομικοι�  φορει�ς  διαθε�τουν  την  αναγκαι�α  τεχνικη�  και  επαγγελματικη�  ικανο� τητα  για  την
εκτε�λεση της συ� μβασης. Όλες οι απαιτη� σεις πρε�πει να σχετι�ζονται και να ει�ναι ανα� λογες με το
αντικει�μενο της συ� μβασης (πρβ.  α� ρθρο 75 παρ.  1  τελευται�ο  εδα� φιο  και αρ.  75 παρ.  4 του ν.
4412/2016).  Τα ελα� χιστα επι�πεδα τεχνικη� ς  και επαγγελματικη� ς  ικανο� τητας καθορι�ζονται  ανα�
κατηγορι�α  μελε�της,  λαμβανομε�νών υπο� ψη τών προεκτιμώ� μενών αμοιβώ� ν  για το  συ� νολο τών





σταδι�ών της αντι�στοιχης κατηγορι�ας μελε�της. Πιο συγκεκριμε�να, η αναθε�τουσα αρχη�  περιγρα� φει,
στο παρο� ν σημει�ο, τις απαιτη� σεις τεχνικη� ς και επαγγελματικη� ς ικανο� τητας, ανα� λογα με την υπο�
ανα� θεση  μελε�τη,  τηρουμε�νών τών ειδικο� τερών ρυθμι�σεών του  α� ρθρου  77  του  ν.  4412/2016
αναφορικα�  με τις πε�ραν τών προβλεπο� μενών απαιτη� σεών για την εγγραφη�  και κατα� ταξη σε τα� ξη
τών οικει�ών μητρώ� ών του π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντι�στοιχου πρου̂πολογισμου�  ανα�  κατηγορι�α
μελε�της.  Ειδικα�  ώς  προς  την  απαι�τηση  στελε�χώσης  της  επιχει�ρησης,  η  αναθε�τουσα  αρχη�
αναφε�ρει περιγραφικα�  τα επαγγελματικα�  προσο� ντα (εμπειρι�α, πτυχι�α, κλπ) τών απαιτου� μενών
για τη συγκεκριμε�νη συ� μβαση μελετητώ� ν. Για τον τρο� πο απο� δειξης της στελε�χώσης, πρβλ. α� ρθρο
22.2.3 της παρου� σας.

80 Προαιρετικη�  επιλογη� . Ή παρ. 19.4 τι�θεται κατα�  διακριτικη�  ευχε�ρεια της αναθε�τουσας αρχη� ς και
συμπληρώ� νεται κατα�  περι�πτώση συ� μφώνα με το α� ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαι�νεται ο� τι
στο  α� ρθρο  82  προβλε�πεται  και  η  δυνατο� τητα  στην  αναθε�τουσα  αρχη�  να  απαιτει�  και
πιστοποιητικο�   συμμο� ρφώσης  με  συστη� ματα  η�  προ� τυπα  ο� σον  αφορα�  την  περιβαλλοντικη�
διαχει�ριση. Επαναλαμβα� νεται ο� τι ο� λες οι απαιτη� σεις πρε�πει να σχετι�ζονται και να ει�ναι ανα� λογες
με το αντικει�μενο της συ� μβασης (α� ρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).

81  Πρβ. α� ρθρο 79 παρ. 9 του  ν. 4412/2016. 
82 Το ο� ριο τών σελι�δών καθορι�ζεται κατα�  την εκτι�μηση της αναθε�τουσας αρχη� ς,  αναλο� γώς τών

απαιτη� σεών της μελε�της που προ� κειται να εκπονηθει�.
83  Επισημαι�νεται ο� τι ο συντελεστη� ς βαρυ� τητας της βαθμολογι�ας της τεχνικη� ς προσφορα� ς στη

συνολικη�  βαθμολογι�α της προσφορα� ς τι�θεται, κατα�  κανο� να, στο εβδομη� ντα τοις εκατο�  (70%),
δεδομε�νου  ο� τι  το  κριτη� ριο  της  τιμη� ς  τι�θεται,  κατα�  κανο� να,  με  βαρυ� τητα τρια� ντα τοις  εκατο�
(30%), πλην ο� μώς η αναθε�τουσα αρχη�  μπορει�, κατ΄ εξαι�ρεση, με αιτιολογημε�νη απο� φαση�  της, η
οποι�α εκδι�δεται κατο� πιν γνώ� μης του οικει�ου Τεχνικου�  Συμβουλι�ου, να ορι�ζει ποσοστο�  βαρυ� τητας
μικρο� τερο του 30% για το κριτη� ριο της τιμη� ς, συνεπώ� ς α� νώ του 70% ώς προς τα λοιπα�  κριτη� ρια
ανα� θεσης τα οποι�α σχετι�ζονται με τη βαθμολο� γηση της τεχνικη� ς προσφορα� ς (α� ρθρο 86 παρ. 10 ν.
4412/2016). Κα� θε κριτη� ριο ανα� θεσης βαθμολογει�ται αυτο� νομα με βα� ση τα στοιχει�α της τεχνικη� ς
προσφορα� ς.  Ή  βαθμολο� γηση  πρε�πει  να  ει�ναι  πλη� ρώς  και  ειδικα�  δικαιολογημε�νη  και  να
περιλαμβα� νει υποχρεώτικα� , εκτο� ς απο�  τη βαθμολογι�α, και τη λεκτικη�  διατυ� πώση της κρι�σης ανα�
κριτη� ριο (βλ. δια� ταξη του τελευται�ου εδαφι�ου του α� ρθρου 86 παρ. 11 του ν. 4412/2016).  

84 Αναφε�ρεται  μο� νο  αν  ε�χει  τεθει�  ελα� χιστα  αποδεκτη�  επιμε�ρους  βαθμολογι�α  σε  κα� θε  κριτη� ριο
(πρβλ. δια� ταξη του α� ρθρου 99  παρ. 1 περ. (β) υποπερ. (ββ) (ααα) τελευται�ου εδαφι�ου του ν.
4412/2016). 

85  Όπώς ανώτε�ρώ  υποσημει�ώση
86  Πρβλ και απο� φαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020
87  Πρβ. α� ρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
88 Επισημαι�νεται ο� τι η ανώτε�ρώ δυνατο� τητα εναπο� κειται στη διακριτικη�  ευχε�ρεια του οικονομικου�

φορε�α. Εξακολουθει�  να υφι�σταται η δυνατο� τητα να υπογρα� φεται το ΕΕΕΣ απο�  το συ� νολο τών
φυσικώ� ν προσώ� πών που αναφε�ρονται στα τελευται�α δυ� ο εδα� φια του α� ρθρου 73 παρ. 1 του  ν.
4412/2016. 

89 Πρβλ. α� ρθρο 79Α  ν. 4412/2016.
90  βλ. Δ.Ε.Ε. απο� φαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
91  Βλ. ενδεικτικα�  ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμη� μα)
92  Άρθρο 79 παρ. 8 σε συνδυασμο�   με α� ρθρο  73 παρ 2Α ν. 4412/2016
93 Εφιστα� ται  η  προσοχη�  τών  αναθετουσώ� ν  αρχώ� ν  στο  ο� τι  πρε�πει  να  ζητει�ται  η  προσκο� μιση

δικαιολογητικώ� ν προς απο� δειξη μο� νο τών λο� γών αποκλεισμου�  και τών κριτηρι�ών επιλογη� ς που
ε�χουν  τεθει�  στην  παρου� σα  διακη� ρυξη.  Επισημαι�νεται,  περαιτε�ρώ,  ο� τι,  η  αναθε�τουσα  αρχη�
δυ� ναται, κατα�  το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016,  να ζητει�  απο�  προσφε�ροντες, σε οποιοδη� ποτε
χρονικο�  σημει�ο  κατα�  τη  δια� ρκεια  της  διαδικασι�ας,  να  υποβα� λλουν  ο� λα  η�  ορισμε�να
δικαιολογητικα� , ο� ταν αυτο�  απαιτει�ται για την ορθη�  διεξαγώγη�  της διαδικασι�ας.

94  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
95  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016.
96  Οι  υπευ� θυνες  δηλώ� σεις  του  παρο� ντος  τευ� χους  υπογρα� φονται  και  γι�νονται  αποδεκτε�ς

συ� μφώνα με τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 5 Β) της παρου� σας 





97  Εφο� σον η αναθε�τουσα αρχη�  την επιλε�ξει ώς λο� γο αποκλεισμου� .
98  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016,.
99  Πρβλ  υπ’  αριθμ.  13535/29.03.2021  (ΑΔΑ  Ω1Α2Ω-41Τ)  εγκυκλι�ου  του  Ύπουργει�ου

Δικαιοσυ� νης συ� μφώνα με το απο�  8-4-21 ε�γγραφο Γεν. Γραμματε�ών Ψηφιακη� ς  Διακυβε�ρνησης
και  Δικαιοσυ� νης.  Με  το  Ενιαι�ο  Πιστοποιητικο�  Δικαστικη� ς  Φερεγγυο� τητας καταργου� νται  και
αντικαθι�στανται τα εξη� ς πιστοποιητικα� :
1. Πιστοποιητικο�  περι� μη κατα� θεσης αι�τησης για διορισμο�  η�  αντικατα� σταση εκκαθαριστη�
2. Πιστοποιητικο�  περι�  μη  λυ� σεώς  η�  λυ� σεώς  και  μη  πτώχευ� σεώς  η�  πτώχευ� σεώς  του

συνεταιρισμου�
3. Πιστοποιητικο�  περι� μη θε�σεώς εταιρι�ας σε εκκαθα� ριση
4. Πιστοποιητικο�  περι�  μη κατα� θεσης αι�τησης περι�  ενα� ρξεώς τών διαδικασιώ� ν που προβλε�πουν

οι  περιπτώ� σεις  τών  καταργημε�νών  η� δη  α� ρθρών  44  &  45  Ν.  1892/1990  (Επικυ� ρώση
Συμφώνι�ας Πιστώτώ� ν και εταιρι�ας και Διορισμο� ς  Επιτρο� που) και τών α� ρθρών 46 & 46α,
46β, και 46γ (θε�ση σε ειδικη�  εκκαθα� ριση) του ι�διου ώς α� νώ Ν. 1892/1990

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

6. Πιστοποιητικο�  περι� μη πτώ� χευσης
7. Πιστοποιητικο�  περι� μη κατα� θεσης αι�τησης πτώ� χευσης - πτώχευτικου�  συμβιβασμου�  - δη� λώση

παυ� σης πληρώμώ� ν
8. Πιστοποιητικο�  ο� τι δεν τελει� υπο�  πτώχευτικο�  συμβιβασμο�  η�  α� λλη ανα� λογη κατα� σταση
9. Πιστοποιητικο�  περι�  μη  κατα� θεσης αι�τησης για  συνδιαλλαγη�  -  εξυγι�ανση  κατ’  α� ρθρο 99  ν.

3588/2007
10.Πιστοποιητικο�  περι� μη κατα� θεσης σχεδι�ου αναδιοργα� νώσης (αφορα�  και ε�κδοση απο� φασης)
11.Πιστοποιητικο�  περι� μη εκκαθα� ρισης
12.Πιστοποιητικο�  περι� μη κατα� θεσης αι�τησης θε�σης σε εκκαθα� ριση
13.Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση (αφορά και

έκδοση απόφασης)
14.Πιστοποιητικο�  περι� μη διορισμου�  η�  αντικατα� στασης εκκαθαριστη�  η�  συνεκκαθαριστη�
15.Πιστοποιητικο�  περι� μη θε�σης σε αναγκαστικη�  διαχει�ριση
16.Πιστοποιητικο�  περι� μη κατα� θεσης αι�τησης για αναγκαστικη�  διαχει�ριση
17.Πιστοποιητικο�  περι�  μη  ε�κδοσης  απο� φασης  αναγκαστικη� ς  εκκαθα� ρισης  η�  αναγκαστικη� ς

διαχει�ρισης
18.Πιστοποιητικο�  περι� μη κατα� θεσης αι�τησης περι� λυ� σεώς εταιρι�ας (μο� νο ΑΕ)
19.Πιστοποιητικο�  περι� μη κατα� θεσης αι�τησης λυ� σης ΟΕ/ΕΕ
20.Πιστοποιητικο�  περι� μη κατα� θεσης αι�τησης λυ� σης σώματει�ών - συλλο� γών
21.Πιστοποιητικο�  περι� μη κατα� θεσης αι�τησης λυ� σης αστικώ� ν εταιριώ� ν
22.Πιστοποιητικο�  περι� μη υπαγώγη� ς σε ε�κτακτη διαδικασι�α ρυ� θμισης υποχρεώ� σεών εμπο� ρών
23.Πιστοποιητικο�  περι� μη υπαγώγη� ς στην ειδικη�  διαχει�ριση (ν. 4307/2014)
24.Πιστοποιητικο�  περι� λυ� σης η�  εκκαθα� ρισης αγροτικου�  η�  δασικου�  συνεταιρισμου�
25.Πιστοποιητικο�  περι� μη λυ� σης εταιρι�ας

100 Εφο� σον η αναθε�τουσα αρχη�  τις επιλε�ξει, ο� λες η�  κα� ποια/ες εξ αυτώ� ν, ώς λο� γους αποκλεισμου� .
101  Επισημαι�νεται ο� τι η αναθε�τουσα αρχη� , εφο� σον μπορε�σει να αποδει�ξει, με κατα� λληλα με�σα, ο� τι

συντρε�χει κα� ποια απο�  τις περιπτώ� σεις αυτε�ς, αποκλει�ει οποιονδη� ποτε οικονομικο�  φορε�α απο�  τη
συμμετοχη�  στη διαδικασι�α συ� ναψης της δημο� σιας συ� μβασης.

102 Εφο� σον η αναθε�τουσα αρχη�  την επιλε�ξει ώς λο� γο αποκλεισμου� .
103  Ή  πλατφο� ρμα  της  Ευρώπαι̂κη� ς  Επιτροπη� ς  eCertis για  την  αναζη� τηση  ισοδυ� ναμών

πιστοποιητικώ� ν  α� λλών  κρατώ� ν-μελώ� ν  της  Ε.Ε  ει�ναι  διαθε�σιμη,  χώρι�ς  κο� στος,  στη  διαδρομη� .
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search.  Επισημαι�νεται  ο� τι  η  ΕΑΑΔΉΣΎ  ει�ναι  ο  αρμο� διος
εθνικο� ς  φορε�ας  για την καταχώ� ρηση και  τη� ρηση τών στοιχει�ών  του  eCertis για την Ελλα� δα.
Πρβλ. το με αριθμ. πρώτ. 2282/25-4-2018 σχετικο�  ε�γγραφο της Αρχη� ς στον ακο� λουθο συ� νδεσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
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104  Επισημαι�νεται ο� τι τα πτυχι�α τών εγγεγραμμε�νών στο Μητρώ� ο Μελετητώ� ν και στο Μητρώ� ο

Γραφει�ών Μελετώ� ν, που ει�ναι σε ισχυ�  κατα�  την 3η Ιουλι�ου 2019 εξακολουθου� ν να ισχυ� ουν ε�ώς
την 1η Σεπτεμβρι�ου 2021, εφο� σον πληρου� νται οι πρου̂ποθε�σεις του νομοθετικου�  πλαισι�ου που
ι�σχυε ε�ώς και τις 2 Ιουλι�ου 2019 (συ� μφώνα με το α� ρθρο 39 παρ. 2 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ώς
αντικαταστα� θηκε με την παρ. 3 του α� ρθρου 144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256).

105  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016..
106 Συμπληρώ� νονται  τα απαιτου� μενα δικαιολογητικα�  (αποδεικτικα�  με�σα), κατα�  περι�πτώση, με βα� ση

το Με�ρος Ι του Παραρτη� ματος ΧΙΙ  του Προσαρτη� ματος Α’ του ν. 4412/2016.
107 Για την απο� δειξη της   τεχνικη� ς ικανο� τητας του προσφε�ροντος, ο� πώς αυτη�  προσδιορι�ζεται στο

α� ρθρο 19.3, η αναθε�τουσα αρχη�  αναγρα� φει ο� σα εκ τών αποδεικτικώ� ν με�σών που αναφε�ρονται
στα στοιχει�α 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  ώς  α� νώ  νο� μου).  Ειδικα�  η  στελέχωση τών  ημεδαπώ� ν
μελετητικώ� ν επιχειρη� σεών αποδεικνυ� εται με την προσκο� μιση της βεβαι�ώσης εγγραφη� ς (πτυχι�ο)
στο Μητρώ� ο Μελετητώ� ν/ Γραφει�ών Μελετώ� ν με�χρι τη λη� ξη της μεταβατικη� ς περιο� δου ισχυ� ος,
συ� μφώνα με το α� ρθρο 39 του π.δ. 71/2019, και απο�  την ε�ναρξη πλη� ρους ισχυ� ος του τελευται�ου,
βεβαι�ώση εγγραφη� ς στο Τμη� μα ΙΙ του Μητρώ� ου Εργοληπτικώ� ν Επιχειρη� σεών Δημοσι�ών Έργών
(ΜΉ.Ε.Ε.Δ.Ε.). 

108 Εφο� σον ε�χει αναφερθει�  σχετικη�  απαι�τηση στο α� ρθρο 19.4, συμπληρώ� νεται αναλο� γώς συ� μφώνα
με το α� ρθρο 82 του ν. 4412/2016.

109  Συ� μφώνα με το α� ρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΉ εγγρα� φονται υποχρεωτικά 
α. η Ανώ� νυμη Εταιρει�α που προβλε�πεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. η Εταιρει�α Περιορισμε�νης Ευθυ� νης που προβλε�πεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. η Ιδιώτικη�  Κεφαλαιουχικη�  Εταιρει�α που προβλε�πεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ.  η Ομο� ρρυθμη και Ετερο� ρρυθμη (απλη�  η�  κατα�  μετοχε�ς)  Εταιρει�α που προβλε�πονται  στον ν.
4072/2012 (Α` 86), καθώ� ς και οι ομο� ρρυθμοι εται�ροι αυτώ� ν,
ε.  ο  Αστικο� ς  Συνεταιρισμο� ς  του  ν.  1667/1986  (Α`  196)  (στον  οποι�ο  περιλαμβα� νονται  ο
αλληλασφαλιστικο� ς, ο πιστώτικο� ς και ο οικοδομικο� ς συνεταιρισμο� ς),
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστη� νεται κατα�  τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστη� νεται κατα�  τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
η. η Αστικη�  Εταιρει�α με οικονομικο�  σκοπο�  (α� ρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
θ.  ο  Ευρώπαι̂κο� ς  Όμιλος  Οικονομικου�  Σκοπου�  που  προβλε�πεται  απο�  τον  Κανονισμο�
2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθώτικο�  L. 247) και ε�χει την ε�δρα του στην ημεδαπη� ,
ι. η Ευρώπαι̂κη�  Εταιρει�α που προβλε�πεται στον Κανονισμο�  2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ε�χει
την ε�δρα της στην ημεδαπη� ,
ια.  η  Ευρώπαι̂κη�  Συνεταιριστικη�  Εταιρει�α  που  προβλε�πεται  στον  Κανονισμο�  1435/2003/ΕΚ
(ΕΕΕΚ L. 207) και ε�χει την ε�δρα της στην ημεδαπη� ,
ιβ. τα υποκαταστη� ματα η�  πρακτορει�α που διατηρου� ν στην ημεδαπη�  οι αλλοδαπε�ς εταιρει�ες που
αναφε�ρονται στο α� ρθρο 29 της Οδηγι�ας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ε�χουν ε�δρα σε
κρα� τος - με�λος της Ευρώπαι̂κη� ς Ένώσης (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστη� ματα η�  πρακτορει�α που διατηρου� ν στην ημεδαπη�  οι αλλοδαπε�ς εταιρει�ες που
ε�χουν ε�δρα σε τρι�τη χώ� ρα και νομικη�  μορφη�  ανα� λογη με εκει�νη τών αλλοδαπώ� ν εταιριώ� ν που
αναφε�ρεται στην περι�πτώση ιβ`,
ιδ.  τα  υποκαταστη� ματα  η�  πρακτορει�α,  με�σώ  τών  οποι�ών  ενεργου� ν  εμπορικε�ς  πρα� ξεις  στην
ημεδαπη�  τα φυσικα�  η�  νομικα�  προ� σώπα η�  ενώ� σεις προσώ� πών που ε�χουν την κυ� ρια εγκατα� σταση
η�  την ε�δρα τους στην αλλοδαπη�  και δεν εμπι�πτουν στις περιπτώ� σεις ιβ` και ιγ`,
ιε.  η  Κοινοπραξι�α  που  καταχώρι�ζεται  συ� μφώνα  με  το  α� ρθρο  293  παρα� γραφος  3  του  ν.
4072/2012

110  Το  πιστοποιητικο�  Ισχυ� ουσας  Εκπροσώ� πησης  (καταχώρι�σεις  μεταβολώ� ν  εκπροσώ� πησης)
παρουσια� ζει  τις  σχετικε�ς  με  τη  διοι�κηση  και  εκπροσώ� πηση  της  εταιρει�ας
καταχώρι�σεις/μεταβολε�ς στο Γενικο�  Εμπορικο�  Μητρώ� ο.

111  Πρβ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016.





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

113 Τι�θενται  οι  τυχο� ν  ληφθει�σες  γνώμοδοτη� σεις  και  αποφα� σεις,  π.χ.  αποφα� σεις  ανα� ληψης
υποχρε�ώσης,  δε�σμευσης  πι�στώσης,  ε�γκρισης  δημοπρα� τησης  της  μελε�της,   η  προηγου� μενη
συ� μφώνη  γνώ� μη  της  αρμο� διας  Διαχειριστικη� ς  Αρχη� ς  σε  περι�πτώση  συγχρηματοδοτου� μενης
συ� μβασης, τυχο� ν α� λλες εγκρι�σεις, ειδικοι� ο� ροι, κλπ.
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