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ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο 
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                                                                                                 Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Θαηάξηηζε φξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ επηινγή 
αλαδφρνπ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Δθπφλεζε 
κειέηεο γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ Άιζνπο Γήκνπ Λέαο-
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο» (Α.Κ. 98/2021)» 
 
 

  Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα 
ζηηο 13 ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ε Νηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 29758/40/9-
12-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ 
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επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ 
ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ 
 
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο, 2) Θνπηζάθεο Κηραήι 3) Ράθαο Ζιίαο 4) 
Θνπεινχζνο Σξήζηνο 5) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 6) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 7) 
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, 8) Ιέθθαο Αζαλάζηνο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, σο Αληηδήκαξρνο, θαη 9) 
Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ». 
 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο θαη 2) Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη 
λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά. 

 
 Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Θ.Ρνκπνχινγινπ απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηελ έλαξμε 

απηήο θαη πξηλ ηε ζπδήηεζε επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ηελ 
επαλεηιεκκέλε θαζπζηέξεζε απνζηνιήο εηζεγήζεσλ ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ. ζηα κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο. 

 
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγνχκελνο 
ην 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :  
 
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 29693/8-12-2022 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο εμήο : 
 

  

 
Θέκα : 

Θαηάξηηζε φξσλ Γεκνπξάηεζεο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: 

«Δθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ Άιζνπο Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο 

Σαιθεδφλαο», Α.Κ.: 98/2021, πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 256.072,60 € (κε Φ.Ξ.Α.) 

 

  
ρεη. :  Ζ ππ‟ αξηζκ 11969/29-06-2022 Απφθαζε έληαμεο έξγνπ ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ (ΑΓΑ:ΤΛΔ646ΚΡΙ6-Ξ7Τ) 

 
Θχξηε Ξξφεδξε, 
 

Ξαξαθαινχκε ζε πξψηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα εηζάγεηε ην ζέκα γηα 

ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. 
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Γηα ελεκέξσζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζαο γλσξίδνπκε φηη: 

Πηφρνο ηεο κειέηεο είλαη ε εθπφλεζε ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ 

δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο, έηζη ψζηε έλαο ηφζν ζεκαληηθφο ρψξνο γηα ηελ πνηφηεηα δσήο 

ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ δεκνηψλ, φπσο είλαη ην Άιζνο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο 

Σαιθεδφλαο, λα κπνξέζεη λα αλαβαζκηζηεί θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηνπο. 

Αθφκε, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε εηζαγσγή λέσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαη δξάζεσλ πνπ ζα ην 

πξνζδηνξίδνπλ ζαλ ζεκείν αλαθνξάο γηα φιν ην ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο.  

Βαζηθνί άμνλεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο είλαη ε βειηίσζε ησλ θαηλνκέλσλ εγθαηάιεηςεο θαη 

παιαηφηεηαο πνπ εληνπίδνληαη, ε αμηνπνίεζε ησλ εγθαηαιεηκκέλσλ ρψξσλ κε πνηθίιεο δξάζεηο, 

φπσο αλάπιαζε ηνπ ρψξνπ ηεο πξψελ ΔΚ ζε θέληξν πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο, αιιά θαη ε 

έληαμε πνιηηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο ην αλνηθηφ ζέαηξν. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ην Άιζνο 

ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο, εθηφο απφ ζεκαληηθήο έθηαζεο πλεχκνλαο πξαζίλνπ γηα ην 

ππθλνδνκεκέλν αζηηθφ ηνπίν, ζα απνηειεί θαη θνηηίδα ςπραγσγίαο θαη πνιηηηζκνχ γηα ηνπο 

δεκφηεο, αιιά θαη γηα ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην.  

Ρέινο ην ζχλνιν ηνπ πάξθνπ ζα εθζπγρξνληζηεί κε ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο 

εμσηεξηθψλ ρψξσλ, βησζηκφηεηαο θαη πξνζβαζηκφηεηαο γηα φινπο. 

Δπίζεο ιακβάλνληαο ππφςε: 

Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ 87/Α΄/7-6-2010) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο». 

Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4555/19.07.2018 (ΦΔΘ 133/Α/ 19-07-2018) «Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο – 

Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Ρ.Α. [Ξξφγξακκα «Θιεηζζέλεο» Η] - 

Οπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΝΓΠΑ - Οπζκίζεηο 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ 

απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

Ρν Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α΄/08-08-2016) «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη. 

Ρελ ππ‟ αξ. ΓΛΠγ/32129/ΦΛ466/2017 απφθαζε πνπξγνχ ΚΔ (ΦΔΘ 2519/Β΄/20-07-2017) 

«Έγθξηζε Θαλνληζκνχ Ξξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ 
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ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 8 δ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 

4412/2016 (Α΄ 147)». 

Ρν Ξ.Γ. 696/1974 (ΦΔΘ ) «Ξεξί ακνηβψλ κεραληθψλ δηα ζχληαμηλ κειεηψλ, επίβιεςηλ, παξαιαβήλ 

θιπ. Ππγθνηλσληαθψλ, δξαπιηθψλ θαη Θηηξηαθψλ Έξγσλ, σο θαη Ρνπνγξαθηθψλ, Θηεκαηνγξαθηθψλ 

θαη Σαξηνγξαθηθψλ Δξγαζηψλ θαη ζρεηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κειεηψλ» φπσο ηζρχεη. 

Ρν Λ.4281/2014 (ΦΔΘ 160/Α΄/08-08-2014) «Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη 

ζήκεξα.  

Ρν Λ.4278/2014 (ΦΔΘ 157/Α/04-08-2014) «Φάξνη, ζηξαηνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη 

ζήκεξα.  

Ρν Λ.4250/2014 (ΦΔΘ 74/Α/26-03-2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο 

Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 

318/1992 (Α' 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

Ρελ ππ‟ αξηζκ 11969/29-06-2022 Απφθαζε επηρνξήγεζεο ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

(ΑΓΑ: ΤΛΔ646ΚΡΙ6-Ξ7Τ) ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ην πνέξγν 1:«Δθπφλεζε κειέηεο γηα 

ηελ αλάπιαζε ηνπ Άιζνπο Λέαο Φηιαδέιθεηαο - Λέαο Σαιθεδφλαο» πξνυπνινγηζκνχ 256.072,60 €. 

Ρελ ππ‟ αξ. 58/2022 Α.Γ.Π. (Α.Γ.Α.:92146ΚΥ0Η –6Γ), απνδνρήο επηρνξήγεζεο Ξ.ΔΠ. θαη 

έγθξηζεο 2εο ηξνπνπνίεζεο Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε κειέηε εληάρζεθε 

ζην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ηνπ Γήκνπ έηνπο 2022. 

Ρελ ππ‟ αξ. 59/2022 Α.Γ.Π. (Α.Γ.Α.:9ΦΙ446ΚΥ0Η-ΟΜ0), έγθξηζεο 4εο ηξνπνπνίεζεο 

Ξξνυπνινγηζκνχ, βάζεη ηεο αξηζκ. 167/2022 απφθαζεο – εηζήγεζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε κειέηε εληάρζεθε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2022. 

Ρα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηεο κειέηεο φπσο ζπληάρζεθαλ θαη ζεσξήζεθαλ αξκνδίσο. Ρα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ θείκελε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη πξνδηαγξαθέο. 

Ρν ππ‟ αξηζκ. 22REQ011701828 2022-11-30 πξσηνγελέο αίηεκα. 

Ρελ ππ‟ αξηζκ. 656/2022Α.Α.. 
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Ρν γεγνλφο φηη ν δηαγσληζκφο πιεξνί ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Λ. 4412/2016 επνκέλσο 

κπνξεί λα δηεμαρζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ «πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά» βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο γηα ηελ 

επηινγή αλαδφρνπ. 

Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ δεηείηαη : 

Ζ θαηάξηηζε φξσλ δεκνπξάηεζεο ηεο ελ ζέκαηη κειέηεο, κε Α.Κ:98/2021, κε «αλνηθηή δηαδηθαζία» 

ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ «πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά» βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο, γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ 

ηεο κειέηεο. Ζ δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξνθήξπμεο ζε εζληθφ επίπεδν ζα γίλεη 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 38 & 66 ηνπ Λ. 4412/2016. 

Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Ν.Δ., θαηά 
ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 44/2022 Ξξαθηηθφ ηεο 
Δπηηξνπήο. Θαηφπηλ απηνχ ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
 

 Ρα κέιε ηεο Ν.Δ. θ.θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο, Ξ.Γξεηδειηάο, θαη Η.Νπζηακπαζίδεο απείραλ απφ ηελ 
δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, ιφγσ ηεο πξφζθαηεο απφθαζεο ηνπ Π.η.Δ. κε ηελ νπνία θξίζεθαλ 
αληηζπληαγκαηηθέο νη δηαηάμεηο ησλ Λ. 4623/19 θαη 4625/19 γηα ηελ ζχλζεζε ησλ 
Δπηηξνπψλ θαη ηελ εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ απφ ην Γ.Π. πξνο απηέο, επηθπιαζζφκελνη λα 
θαζνξίζνπλ πεξαηηέξσ ηε ζηάζε ηνπο επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ. 

 
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 

ηνπ Λ.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 4623/19 θαη 

εθ λένπ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, απηέο  ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Λ. 4412/16, 

ηελ ππ‟ αξηζκφλ 98/2021 κειέηε ηνπ έξγνπ, ηελ ππ‟ αξηζκ 11969/29-06-2022 Απφθαζε έληαμεο 

έξγνπ ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (ΑΓΑ:ΤΛΔ646ΚΡΙ6-Ξ7Τ), θαζψο θαη φια ηα ινηπά 

ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο: 

 
Α π ν θ α ζ ί δ ε η   νκόθσλα 

 
 Ρελ  θαηάξηηζε ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ εθπφλεζεο ηεο 
κειέηεο κε ηίηιν: «Δθπόλεζε κειέηεο γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ Άιζνπο Γήκνπ Νέαο 
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο» (Α.Κ.: 98/2021), πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 256.072,60 € 
(κε Φ.Ξ.Α.), κε «αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο 
ηελ «πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά» βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-
ηηκήο, γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηεο κειέηεο. Ζ δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξνθήξπμεο ζε 
εζληθφ επίπεδν ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 38 & 66 ηνπ Λ. 4412/2016. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  281/2022 

Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  
 
 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΗ 
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 

                                                                                                 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο                                    
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ  
 
Ιεβαληή Δκκαλνιία 

 
 
 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή : 
 

1. Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Ρερληθψλ πεξεζηψλ 
4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
5. Γ/λζε Νηθ. πεξεζηψλ 
6. Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ 
7. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 

8. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ  
 
 

πλεκκέλνη : Όξνη δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β' 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΜΕΛΕΣΨΝ 

ΚΑΣΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ1 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  

ΒΑΕΙ ΒΕΛΣΙΣΗ ΦΕΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ - ΣΙΜΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
iiΔΗΜΟ ΝΕΑ ΥΙΛΑΔΕΛΥΕΙΑ –  
ΝΕΑ ΦΑΛΚΗΔΟΝΑ  

ΜΕΛΕΣΗ: 
 

 

«Εκπόνηςη μελέτησ για την 
ανάπλαςη του Ωλςουσ Δήμου 
Νέασ Υιλαδέλφειασ – Νέασ 
Φαλκηδόνασ», Α.Μ. 98/2021 

ΦΡΗΜ/ΣΗΗiii

: 

 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξησ και 
Αλληλεγγύησ για την Σοπική 
Αυτοδιοίκηςη «ΑΝΣΨΝΗ 
ΣΡΙΣΗ» 
   CPV: 71320000-7 (Τπηρεςίεσ εκπόνηςησ 
τεχνικών μελετών) 

 
  

  

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΤΤ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΣΣ ΗΗ    ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ  ΙΙ ΑΑ    

ΜΜ ΕΕ  ΨΨ   ΣΣ ΟΟ ΤΤ   ΕΕ ΘΘ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΤΤ    ΤΤ  ΣΣ ΗΗ ΜΜ ΑΑ ΣΣ ΟΟ      

ΗΗ ΛΛ ΕΕ ΚΚ ΣΣ ΡΡ ΟΟ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΨΨ ΝΝ   ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΟΟ  ΙΙ ΨΨ ΝΝ    ΤΤ ΜΜ ΒΒ ΑΑ  ΕΕ ΨΨ ΝΝ     

(( ΕΕ ..  .. ΗΗ .. ΔΔ ΗΗ ..  .. ))  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΣΣ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΦΦ ΟΟ ΤΤ   ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΟΟ ΝΝ ΗΗ  ΗΗ    ΜΜ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΣΣ ΗΗ   

 

 
 

ivΟ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΆΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ ςς ςς εε ιι  
 

ανοικτή διαδικαςία  
για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηςη τησ μελέτησ: 

 
«Εκπόνηςη μελέτησ για την ανάπλαςη του Ωλςουσ Δήμου Νέασ Υιλαδέλφειασ – Νέασ Φαλκηδόνασ» 

 
 

Εκτιμώμενησ αξίασ 206.510,16 Ευρώ (πλέον Υ.Π.Α. 24%) 
 

που θα διεξαχθεί ςύμφωνα με:  
α) τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τησ παρούςασ  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
 

Άξζξν 1: Κύξηνο ηνπ Έξγνπ – Αλαζέηνπζα Αξρή - ηνηρεία επηθνηλσλίαο  
 
1.1  Αλαζέηνπζα αξρή       :    ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – ΛΔΆΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ  

Νδφο                                               : Ιεσθφξνο Γεθειείαο 97 
Ραρ.Θσδ. : 14341 
Ρει. : 213 2049000 - 210 2589917 
E-mail            : 

: 
dnsi_ty@dimosfx.gr 
 

Α.Φ.Κ.   
Θσδηθφο ειεθηξνληθήο 
ηηκνιφγεζεοv          
Γεληθή Γηεχζπλζε ζην 
δηαδίθηπν  (URL) 
 
Ξιεξνθνξίεο 

: 
 
: 
 
: 
 
: 
: 

997588219 
 
1007.Δ84508.0001 
 
www.dimosfx.gr.  
 
Δ. ΠΓΝΟΑΘΖ   

 
1.2 Θχξηνο ηνπ Έξγνπ :          ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ. 
 
1.3 Δξγνδφηεο:                                   ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 
 
1.4 Ξξντζηάκελε Αξρή :                     ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΖΚΝ 
 
1.5 Γηεπζχλνπζα πεξεζία :          ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ 
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 
 

1.6 Αξκφδην Ρερληθφ Ππκβνχιην : ΡΔΣΛΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΈΟΓΥΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ 
ΑΡΡΗΘΖΠ 

 
1.7 Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο κεηαζηεγαζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ή 
εθηέιεζεο ηεο κειέηεο, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα ηα λέα ηνπο ζηνηρεία ζηνπο πξνζθέξνληεο ή 
ζηνλ αλάδνρν. 
 
Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο ή/θαη ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηαξγεζνχλ, 
ζπγρσλεπηνχλ ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ή 
εθηέιεζεο ηεο κειέηεο, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα ζηνπο πξνζθέξνληεοvi ή ζηνλ αλάδνρν ηα 
ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ή απνθαηλφκελσλ νξγάλσλ, ηα νπνία θαηά ηνλ λφκν απνηεινχλ θαζνιηθφ 
δηάδνρν ησλ ελ ιφγσ νξγάλσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπο. 
 
Άξζξν 2: Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαη ηεύρε 
 
2.1 Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 
4412/2016, γηα ηνλ παξφληα ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ, είλαη ηα αθφινπζα: 

α) ε παξνχζα δηαθήξπμε, 
β) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ) vii,  
γ) ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, φπσο παξάγεηαη απφ ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο, 
δ) ην Ρεχρνο Ρερληθψλ Γεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ κε ηα ηπρφλ Ξαξαξηήκαηά ηνπ, ην πξφγξακκα ησλ 
απαηηνχκελσλ κειεηψλ  θαη ε ηεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ. 
ε) ην ηεχρνο ηεο Ππγγξαθήο πνρξεψζεσλ (Π..) κε ηα ηπρφλ Ξαξαξηήκαηά ηνπ,  
ζη) ην ηεχρνο πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ, 
δ) ηα ππνδείγκαηα ηεο παξνχζαο viii 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 

ε) ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή  επί φισλ ησλ αλσηέξσ, 
ζ) …ix 

 
2.2 Ξξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεοx ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr. Πηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (https://dimosfx.gr/ ) αλαξηάηαη 
ζρεηηθή ελεκέξσζε κε αλαθνξά ζηνλ ζπζηεκηθφ αξηζκφ δηαγσληζκνχ θαη  δηαζχλδεζε ζηνλ αλσηέξσ 
ςεθηαθφ ρψξν ηνπ ΔΠΖΓΖΠ  Γεκφζηα Έξγα.  
 
Θάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΝΞΠ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π 
 
........................................................................................xi xii. 
 
2.3 Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 11ε Ηαλνπαξίνπ 2023xiii, ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε 
φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ην αξγφηεξν έσο ηελ 13ε Ηαλνπαξίνπ 2023xiv.  
 
Απαληήζεηο ζε ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο πνπ δεηεζνχλ, αλαξηψληαη ζηνλ δεκφζηα πξνζβάζηκν ειεθηξνληθφ 
ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ πξναλαθεξφκελε πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ-Γεκφζηα Έξγα 
καδί κε ηα ππφινηπα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πξνο ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 
νη νπνίνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ελεκεξψλνληαη κε δηθή ηνπο επζχλε κέζα απφ ηνλ ππφςε ειεθηξνληθφ 
ρψξν. 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 
ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα 
ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα 
ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, 
β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.  
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ 
αιιαγψλ. 
 
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία 
θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 
2.4 Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (πρ αιιαγή/κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαζψο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν), δεκνζηεχνληαη ζην ΘΖΚΓΖΠxv.  
 
Άξζξν 2Α: Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο  
 
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 
απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ 
ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο 
θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνποxvi  
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://dimosfx.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
 
Άξζξν 3: Ηιεθηξνληθή ππνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο 
 
3.1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 
νξίδεηαη ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο 
«ΔΠΖΓΖΠ- Γεκφζηα  Έξγα»  θαη ππνγξάθνληαη, ηνπιάρηζηνλ,  κε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, 
ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ αλαγλσξηζκέλν (εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016xvii. 
 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο αθνινπζνχλ ηε 
δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1.2 έσο 1.4 ηεο Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο κε αξ.  «Οπζκίζεηο 
ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο 
ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ  κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη 
δηαδηθαζηψλ  ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)» (ζην εμήο ΘΑ 
ΔΠΖΓΖΠ- Γεκφζηα Έξγα). 
 
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνρξεσηηθά ππνγξάθεηαη 
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε 
απφ εθπξφζσπφ ηνπο, λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά, πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην 
είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο 
κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ ζπληνληζηήο απηήο. Ζ ελ ιφγσ δήισζε πεξηιακβάλεηαη είηε 
ζην ΔΔΔΠ (Κέξνο ΗΗ. Δλφηεηα Α) είηε ζηε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε πνπ δχλαηαη λα 
ππνβάιινπλ ηα κέιε ηεο έλσζεο. 
 
3.2 Πηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν πξνζθνξάο πεξηέρνληαη: 
 
(α) έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο». 
 
(β)  έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Ρερληθή Ξξνζθνξά». 
 
(γ) έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε  «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά». 
 
3.3 Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη, κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ππνζπζηήκαηνο, θαηά ηελ 
ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο, ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/2016.  
Πηελ πεξίπησζε απηή, ν πξνζθέξσλ ππνβάιιεη ζηνλ νηθείν  (ππν)θάθειν ζρεηηθή αηηηνιφγεζε κε ηε 
κνξθή ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ αξρείνπ pdf, αλαθέξνληαο ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή 
δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο, σο ζπλεκκέλν 
ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ πξνζθνξάο. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 
ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά.   
 
3.4 Πηελ πεξίπησζε ηεο ππνβνιήο ζηνηρείσλ κε ρξήζε κνξθφηππνπ θαθέινπ ζπκπηεζκέλσλ 
ειεθηξνληθψλ αξρείσλ (π.ρ. ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθή ZIP), εθείλα ηα νπνία επηζπκεί ν πξνζθέξσλ λα 
ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθά, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, ζα πξέπεη λα ηα ππνβάιιεη σο 
ρσξηζηά ειεθηξνληθά αξρεία κε κνξθή Portable Document Format (PDF) ή σο ρσξηζηφ ειεθηξνληθφ 
αξρείν κνξθφηππνπ θαθέινπ ζπκπηεζκέλσλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ πνπ λα πεξηιακβάλεη απηά. 
 
3.5 Ν ρξήζηεο – νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ: 
 
α) Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε 
«Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο»  είλαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20.2, ηα δε ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Ρερληθή Ξξνζθνξά» είλαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
20.3 ηεο παξνχζαο. 
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Ρα ζηνηρεία ακθφηεξσλ ησλ (ππν)θαθέισλ ππνβάιινληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ειεθηξνληθά ζε 
κνξθή αξρείνπ Portable Document Format (PDF) θαη γίλνληαη απνδεθηά, αλά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηελ 
παξ. β ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο. 
 
β) Ρν αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζην  άξζξν 14 
ηεο παξνχζαο, πξνζθνκίδνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρήxviii κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, νη 
πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ζε έληππε κνξθή, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, 
άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Νη αλσηέξσ πξσηφηππεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο 
ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδνληαη ζε θιεηζηφ θάθειν ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ηνπιάρηζηνλ ν απνζηνιέαο, ηα 
ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο (π.ρ. 
εγγπήζεηο ηνπ Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ.).  
 
Ζ πξνζθφκηζε ησλ πξσηφηππσλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε θαηάζεζε ηνπ σο άλσ 
θαθέινπ ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο είηε κε ηελ απνζηνιή ηνπ ηαρπδξνκηθψο, 
επί απνδείμεη. Ρν βάξνο απφδεημεο ηεο έγθαηξεο πξνζθφκηζεο θέξεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Ρν εκπξφζεζκν 
απνδεηθλχεηαη κε  ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ είηε κε ηελ επίθιεζε ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ απνζηνιήο, 
αλά πεξίπησζε. 
Πηελ πεξίπησζε πνπ  επηιεγεί ε απνζηνιή ηνπ θαθέινπ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηαρπδξνκηθψο, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαξηά, εθφζνλ δελ δηαζέηεη αξηζκφ έγθαηξεο εηζαγσγήο ηνπ θαθέινπ ηνπ ζην 
πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην αξγφηεξν έσο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «επηθνηλσλία», ηα ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πξνζθφκηζεο 
(απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ζε ππεξεζίεο ηαρπδξνκείνπ - ηαρπκεηαθνξψλ),  πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή πεξί ηεο ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ (εκπξφζεζκε) πξνζθφκηζε ηεο 
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. 
 
γ) Νη πξνζθέξνληεο ζπληάζζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή 
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 
 
δ) Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά αλαγξάθεηαη ε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά θαηεγνξία κειέηεο θαη ε ζπλνιηθή 
ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληίζεηαη γηα θάζε επί κέξνπο θαηεγνξία 
κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ' ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/2016. 
Ξεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηηο ακνηβέο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ, ηηο ακνηβέο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, 
ηελ επίβιεςε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαγθαίσλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πάζεο θχζεσο, θαζψο επίζεο θαη 
ησλ εξγαζηψλ /κειεηψλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ 
λ. 4412/2016, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ. 3 ηνπ λφκνπ απηνχ.  Ζ ζπλνιηθή 
πξνζθεξφκελε ηηκή ηξέπεηαη ζε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο, κε 
ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. 
 
ε) Πηε ζπλέρεηα, νη πξνζθέξνληεο παξάγνπλ απφ ην ππνζχζηεκα ηα ειεθηξνληθά αξρεία [«εθηππψζεηο» 
ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο, ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ηνπο ζε 
κνξθή αξρείνπ Portable Document Format (PDF)]. Ρα αξρεία απηά γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ θέξνπλ, 
ηνπιάρηζηνλ  πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ αλαγλσξηζκέλν 
(εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφxix θαη επηζπλάπηνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο (ππν)θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο. 
Θαηά ηελ ζπζηεκηθή ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ην ππνζχζηεκα πξαγκαηνπνηεί απηνκαηνπνηεκέλνπο 
ειέγρνπο επηβεβαίσζεο ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζε ζρέζε κε ηα παξαρζέληα ειεθηξνληθά αξρεία 
(Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο, Ρερληθή Ξξνζθνξά θαη Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά) θαη εθφζνλ νη έιεγρνη απηνί  
απνβνχλ επηηπρείο, ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη  ζην ππνζχζηεκα. Γηαθνξεηηθά, ε πξνζθνξά δελ 
ππνβάιιεηαη θαη ην ππνζχζηεκα ελεκεξψλεη ηνπο πξνζθέξνληεο κε ζρεηηθφ κήλπκα ζθάικαηνο ζηε 
δηεπαθή ηνπ ρξήζηε ησλ πξνζθεξφλησλ, πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα πξνβνχλ ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο 
δηφξζσζεο. 
 
ζη) Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο 
ηνπ ππνζπζηήκαηνο, νη πξνζθέξνληεο επηζπλάπηνπλ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά 
αξρεία, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ νξηδφκελα ζηελ πεξ. (ε)xx. 
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δ) Απφ ην ππνζχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε νπνία απνζηέιιεηαη ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά 
ππνβάιινληαη δεκφζηα ή θαη ηδησηηθά έγγξαθα, είηε έρνπλ παξαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα είηε 
απφ ηξίηνπο, απηά γίλνληαη απνδεθηά αλά πεξίπησζε, ζχκθσλα  κε ηελ παξ.1.2.1 ηνπ άξζξνπ 12 ηεο 
ΘΑ ΔΠΖΓΖΠ – Γεκφζηα Έξγα. θαζψο θαη κε ηελ αληίζηνηρε παξ. β ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο. 
 
ε) Έσο ηελ εκέξα θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν 
απνζηνιέαο θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ηπρφλ ζηνηρεία ηεο 
ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηνπ, ήηνη ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο», «Ρερληθή 
Ξξνζθνξά» θαη «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππα ή αθξηβή 
αληίγξαθαxxi. 
Ρέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά είλαη : 
i) ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηή εθδίδεηαη ειεθηξνληθά, 
άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 4γii) 
ηεο παξνχζαο, 
ii) απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999 (ελδεηθηηθά 
ζπκβνιαηνγξαθηθέο έλνξθεο βεβαηψζεηο ή ινηπά ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα), 
iii) ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο 
θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 ή δελ ζπλνδεχνληαη απφ 
ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζψο θαη 
iv) αιινδαπά δεκφζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο Σάγεο (Apostille), ή πξνμεληθή 
ζεψξεζε θαη δελ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.  
 
Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα σο άλσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 
ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή, πιελ ηεο πξσηφηππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, δχλαηαη λα 
ζπκπιεξψλνληαη θαη λα ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
3.6  Απόζπξζε πξνζθνξάο 
Νη πξνζθέξνληεο δχλαληαη λα δεηήζνπλ ηελ απφζπξζε ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, κε έγγξαθν αίηεκα ηνπο πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε κνξθή 
ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ πεξ. ii ή 
iv ηνπ άξζξνπ 5β ηεο παξνχζαο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνοxxii. 
Ξηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε ηεο ηειεπηαίαο, πξνβαίλεη 
ζηελ απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην ππνζχζηεκα πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Θαηφπηλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα ππνβάιεη εθ λένπ πξνζθνξά κέζσ 
ηνπ ππνζπζηήκαηνο έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο  ησλ πξνζθνξψλ. 
 
 
Άξζξν 4: Γηαδηθαζία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ/ 

έγθξηζε πξαθηηθνύxxiii  
 
α) Κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο, 
θαη πξηλ απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηαβηβάδεη 
ηελ αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζε πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ.   
 
β) Ζ  Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχxxiv, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο, 
πξνβαίλεη ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» θαη ηνπ 
(ππν)θαθέινπ “Ρερληθή Ξξνζθνξά”,  ρσξίο λα παξέρεη ζηνπο πξνζθέξνληεο πξφζβαζε ζηα ππνβιεζέληα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ή ζηηο ππνβιεζείζεο ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ ινηπψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.  
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαβηβάδεη ζηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπο θιεηζηνχο  θαθέινπο  κε 
ηηο πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ πξνζθνκηζηεί πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη, νκνίσο, ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο. 
 
γ) Πηε ζπλέρεηα,  κεηά ηελ σο άλσ απνζθξάγηζε, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο 
ελέξγεηεο: 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 

(i)  αλαξηά ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «Ππλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ», ηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν 
πξνζθεξφλησλ, φπσο απηφο παξάγεηαη απφ ην ππνζχζηεκα, κε δηθαίσκα πξφζβαζεο κφλνλ ζηνπο 
πξνζθέξνληεο . 

(ii)  ειέγρεη εάλ πξνζθνκίζηεθαλ νη απαηηνχκελεο πξσηφηππεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5β ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο.  Ζ πξνζθνξά νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ 
παξέιεηςε είηε λα πξνζθνκίζεη ηελ απαηηνχκελε πξσηφηππε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζε πεξίπησζε 
ππνβνιήο έγραξηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, είηε λα ππνβάιεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε 
ειεθηξνληθήο έθδνζεο ζηνλ νηθείν ειεθηξνληθφ ππνθάθειν κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, 
ε νπνία ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ αλσηέξσ ειέγρνπ 
θαη ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, σο “εζσηεξηθφ”, κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγίαο “επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο, πξνο έγθξηζε γηα ηε ιήςε απφθαζεο απφξξηςεο ηεο 
πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016. 
Κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνχ γηα ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 
Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άιιεο 
απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο. 

(iii)  ειέγρεη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, θαη πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη 
βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21.1 θαη 21.2, ελψ 
παξάιιεια επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ππνβιεζείζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο 
ζπκκεηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Αλ δηαπηζησζεί πιαζηφηεηα 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεηαη κελπηήξηα 
αλαθνξά ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα. Αθνινχζσο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην 
νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ αλσηέξσ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο, θαη ππνβάιιεη 
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, σο “εζσηεξηθφ”, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο 
“επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο, πξνο έγθξηζε, κεηαβηβάδνληαο παξάιιεια μαλά ηελ αξκνδηφηεηα 
δηαρείξηζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζηνλ αξκφδην πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο.    

 
δ) Κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνχ, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ 
απφθαζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο εθηφο απφ εθείλνπο νη νπνίνη απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά, ιφγσ κε 
ππνβνιήο ή πξνζθφκηζεο ηεο πξσηφηππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε (γii) ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη παξέρεη πξφζβαζε ζηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ζηηο 
ππνβιεζείζεο ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ ινηπψλ πξνζθεξφλησλ.  
Πηε ζπλέρεηα ν πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηαβηβάδεη εθ λένπ ηελ αξκνδηφηεηα 
δηαρείξηζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζε πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 
 
ε) Κεηέπεηηα, ζε δηαθξηηφ ζηάδην, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ρσξίο λα παξέρεη ζηνπο πξνζθέξνληεο πξφζβαζε ζηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία 
ησλ ινηπψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Δλ ζπλερεία ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη 
βαζκνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε νξηδφκελα ζην άξζξν 21.3 θαη ζπληάζζεη 
πξαθηηθφ, κε ην νπνίν εηζεγείηαη εθαξκφδνληαο ην θξηηήξην αλάζεζεο ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο, ηελ 
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά (ή ηε 
καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο). Ρν ελ ιφγσ πξαθηηθφ ππνβάιιεηαη, σο “εζσηεξηθφ”, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο 
“επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνο έγθξηζε. 
 
ζη) Κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ε αλαζέηνπζα 
αξρή θνηλνπνηεί ηελ σο άλσ απφθαζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ππέβαιαλ απνδεθηή πξνζθνξά 
θαη παξέρεη πξφζβαζε ζε απηνχο ζηηο ππνβιεζείζεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ινηπψλ πξνζθεξφλησλ.  
 
δ) Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή βαζκνινγία  
(ηζνδχλακεο), ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 21.4 ηεο παξνχζαο.  
 
ε) Θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, 
θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6. 
 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 

Άξζξν 5: Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ/ Καηαθύξσζε/ 
Πξόζθιεζε γηα ππνγξαθή ζύκβαζεο 

 
α) Κεηά απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 
ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλxxv  απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξνβιεπφκελα  ζην άξζξν 22 ηεο παξνχζαο απνδεηθηηθά 
κέζα (δηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο. Ν πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα, εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα 
παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο, ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα πεξί αίηεζεο ρνξήγεζεο 
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ 
πξνζεζκία ππνβνιήο απηψλ, γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 
αξρέο. 
 
β) Ρα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ειεθηξνληθά, 
κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ζηελ αλαζέηνπζα αξρή. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ απαηηείηαη 
λα πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε έληππε κνξθή θαη γίλνληαη απνδεθηά θαηά πεξίπησζε, εθφζνλ ππνβάιινληαη 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο:  
 

i) είηε ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ λ. 4727/2020 πεξί ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ πνπ 
θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα, θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπά δεκφζηα 
ειεθηξνληθά έγγξαθα, εάλ θέξνπλ επηζεκείσζε e-Apostille  
 
ii) είηε ησλ άξζξσλ 15 θαη 27xxvi ηνπ λ. 4727/2020 πεξί ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 
θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα 
 
iii) είηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999, φπσο ηζρχεη πεξί βεβαίσζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο- 
επηθχξσζεο ησλ αληηγξάθσλ 
 
iv) είηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37xxvii ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζε 
ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,   
 
v) είηε ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016, πεξί ζπλππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ 
πεξίπησζε απιήο θσηνηππίαο ηδησηηθψλ εγγξάθσλxxviii. 

 
Δπηπιένλ δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ηα ΦΔΘ θαη ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια 
έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, 
φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα. 
 
Ρα σο άλσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά θαηαρσξίδνληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε 
κνξθφηππν PDF. 
 
[Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα νξίδεη επίζεο φηη ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο δχλαηαη λα θαηαρσξίδεη 
ειεθηξνληθά αξρεία άιισλ κνξθφηππσλ, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη ή θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ θαιχηεξε 
απνηχπσζε,  αμηνιφγεζε ή αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ απηφ πεξηέρεη (ελδεηθηηθά:  
ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο έξγνπ ζε κνξθφηππν MPP/MPX, ππνινγηζηηθά θχιια ζε κνξθφηππν XLS/XLSX, 
βίληεν ζε κνξθφηππν MPG/AVI/MP4 θ.α.]. xxix  
 
β1) Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην αξγφηεξν έσο ηελ ηξίηε 
εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπο, πξνζθνκίδνληαη κε 
επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ 
νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή 
(σο πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα). 
Ρέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά είλαη : 
 

i) απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999 (Α΄45), φπσο 
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ηζρχεη (ελδεηθηηθά ζπκβνιαηνγξαθηθέο έλνξθεο βεβαηψζεηο ή ινηπά ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα),  
ii) ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ θέξνπλ ζεψξεζε απφ 
ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 ή δελ 
ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο,  
θαζψο θαη  
iii) ηα αιινδαπά δεκφζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο Σάγεο (Apostille) ή 
πξνμεληθή ζεψξεζε θαη δελ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.  

 
Πεκεηψλεηαη φηη ζηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο 
ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188), εθφζνλ ζπληάζζνληαη ζε θξάηε πνπ έρνπλ 
πξνζρσξήζεη ζηελ σο άλσ Ππλζήθε, άιισο θέξνπλ πξνμεληθή ζεψξεζε. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ 
απαίηεζε επηθχξσζεο (κε Apostille ή Ξξνμεληθή Θεψξεζε) αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα φηαλ θαιχπηνληαη 
απφ δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Διιάδα (ελδεηθηηθά «Πχκβαζε λνκηθήο 
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη Θχπξνπ – 05.03.1984» (θπξσηηθφο λ.1548/1985, «Πχκβαζε πεξί 
απαιιαγήο απφ ηελ επηθχξσζε νξηζκέλσλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ – 15.09.1977» (θπξσηηθφο 
λ.4231/2014)). Δπίζεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο ή παξφκνηαο δηαηχπσζεο δεκφζηα 
έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξρέο θξάηνπο κέινπο πνπ ππάγνληαη ζηνλ Θαλ ΔΔ 2016/1191 γηα ηελ 
απινχζηεπζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ππνβνιή νξηζκέλσλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ ζηελ ΔΔ, φπσο, 
ελδεηθηηθά,  ην ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζρεηηθά κε ην γεγνλφο απηφ δεκφζηα έγγξαθα 
εθδίδνληαη γηα πνιίηε ηεο Έλσζεο απφ ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο ηζαγέλεηάο ηνπ. Δπίζεο, γίλνληαη 
ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη 
έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 
2690/1999 “Θψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο”, φπσο αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ 
λ.4250/2014. 
 
γ) Αλ δελ ππνβιεζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππoβιήζεθαλ, 
ειεθηξνληθά ή ζε έληππε κνξθή, εθφζνλ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε αλαζέηνπζα αξρή θαιεί 
ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο "Δπηθνηλσλία" λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα 
δηθαηνινγεηηθά ή λα ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα, ή λα παξάζρεη δηεπθξηλίζεηο κε ηελ έλλνηα ηνπ 
άξζξνπ 102 λ. 4412/2016, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζε 
απηφλ.   
 
Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη αίηεκα πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο, 
ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο γηα φζν ρξφλν απαηηείηαη γηα ηε 
ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο.   
 
Ρν παξφλ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη πξηλ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, 
θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79 παξάγξαθνο 5 εδάθην α΄ ηνπ λ. 4412/2016, ηεξνπκέλσλ 
ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαοxxx. 
 
δ) Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, δηαπηζησζεί φηη: 
i) ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), είλαη εθ πξνζέζεσο 
απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρείαxxxi ή 
ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, 
ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή 
iii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβιήζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη 
νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 17, 18, 19 θαη 22 ηεο παξνχζαοxxxii, 
απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, 
ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 
 
Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 
πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 
Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ) φηη πιεξνί θαη νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_5
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κέρξη ηελ  ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15.1 ηεο παξνχζαο. 
 
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ή αλ 
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη ζην πξφζσπφ ηνπ δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη 
απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 18 θαη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 19, ε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ηεο ζχκβαζεο καηαηψλεηαη. 
 
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα νξηδφκελα 
ππφ (α) θαη (γ) αλσηέξσxxxiii. Ζ Δπηηξνπή, ζηε ζπλέρεηα, ην θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο «ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο είηε 
καηαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο, αλά πεξίπησζε. 
 
Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ επηθπξψλνληαη κε ηελ 
απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 λ. 4412/2016, ήηνη κε ηελ απφθαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, 
ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα 
κε ηα άξζξα 360 έσο 372 ηνπ ηδίνπ λφκνπ.xxxiv 
 
ε) Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ, 
ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ δελ έρεη απνθιεηζηεί νξηζηηθά θαη ηδίσο, φζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72xxxv θαη ηεο αληίζηνηρεο πεξ. γii ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο, κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», θαη επηπιένλ αλαξηά ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 
ζηνλ ρψξν «Ππλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ». 
 
Άξζξν 6: Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή δηθαζηηθή πξνζηαζία 
 
Α. Θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο επξσπατθήο ελσζηαθήο ή εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έρεη δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ 
(ΑΔΞΞ), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 345 επ. Λ. 4412/2016 θαη 1 επ. Ξ.Γ. 39/2017, 
ζηξεθφκελνο κε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 
πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπxxxvi. 
 
Πε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαηxxxvii: 
(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 
θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή  
(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   
(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα 
ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά 
δηαθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε 
δεκνζίεπζε ζην ΘΖΚΓΖΠ. 
 
Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο πνπ απνδίδεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο 
πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεοxxxviii. 
 
Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 
Ξαξαξηήκαηνο Η ηνπ π.δ/ηνο 39/2017 θαη θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή πεξηνρή ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο πξνο ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, επηιέγνληαο ηελ έλδεημε «Ξξνδηθαζηηθή Ξξνζθπγή» ζχκθσλα κε άξζξν 15 ηεο Θ..Α. 
ΔΠΖΓΖΠ – Γεκφζηα Έξγα. 
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Νη πξνζεζκίεο σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ αξρίδνπλ ηελ 
επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο ή γλψζεο θαη ιήγνπλ φηαλ 
πεξάζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαία εκέξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηή είλαη εμαηξεηέα ή Πάββαην, φηαλ 
πεξάζεη νιφθιεξε ε επνκέλε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα 23:59:59.xxxix 
 
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 
πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 363 Λ. 4412/2016. 
Ζ επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ ζηνλ πξνζθεχγνληα γίλεηαη: α) ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο 
ηεο πξνζθπγήο ηνπ, β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ 
νθεηιφκελε ελέξγεηα πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ επί ηεο πξνζθπγήο, γ) ζε πεξίπησζε 
παξαίηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληα απφ ηελ πξνζθπγή ηνπ έσο θαη δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο 
πξνζθπγήο.  
 
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ κεηά απφ άζθεζε 
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη 20 Ξ.Γ. 39/2017. Όκσο, 
κφλε ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ 
ηελ επηθχιαμε ρνξήγεζεο απφ ην Θιηκάθην πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 366 παξ. 1-2 
Λ. 4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 Ξ.Γ. 39/2017xl.  
 
Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεί κφλν κία (1) πξνζθνξάxli. 
 
Κεηά ηελ, θαηά ηα σο άλσ, ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ε αλαζέηνπζα αξρή, 
κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ¨Δπηθνηλσλία» :  
 α) Θνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή 
ηεο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην, ν νπνίνο κπνξεί λα ζίγεηαη απφ ηελ απνδνρή ηεο πξνζθπγήο, 
πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην, πξνβιεπφκελν απφ ηα άξζξα 362 παξ. 3 θαη 7 Ξ.Γ. 39/2017, δηθαίσκα 
παξέκβαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, πξνζθνκίδνληαο φια ηα θξίζηκα έγγξαθα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 
 β) Γηαβηβάδεη ζηελ ΑΔΞΞ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο, 
ηνλ πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθά θνηλνπνίεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο αιιά θαη 
ηελ Έθζεζε Απφςεψλ ηεο επί ηεο πξνζθπγήο. Πηελ Έθζεζε Απφςεσλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 
παξαζέζεη αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ 
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή πξάμεο. 

γ) Θνηλνπνηεί ζε φια ηα κέξε ηελ Έθζεζε Απφςεσλ, ηηο Ξαξεκβάζεηο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ 
ηπρφλ ηε ζπλνδεχνπλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε 
εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο. 
 δ)Ππκπιεξσκαηηθά ππνκλήκαηα θαηαηίζεληαη απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε κέζσ ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απφςεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήοxlii. 
 
Ζ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ 
ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 Λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ 
πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήοxliii. 
 

Β. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη, κε ην ίδην δηθφγξαθν εθαξκνδφκελσλ αλαινγηθά ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 18/1989, ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ θαη ηελ αθχξσζή ηεο 
ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήοxliv. Ρν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε 
ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απφ ηελ Α.Δ.Ξ.Ξ. Γηθαίσκα άζθεζεο ηνπ σο άλσ 
έλδηθνπ βνεζήκαηνο έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή, αλ ε Α.Δ.Ξ.Ξ. θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, 
αιιά θαη απηφο ηνπ νπνίνπ έρεη γίλεη ελ κέξεη δεθηή ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. 

Κε ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ αλσηέξσ 
απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί 
αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο σο άλσ αίηεζεο ζην Γηθαζηήξην. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαη αθχξσζεο πεξηιακβάλεη κφλν αηηηάζεηο πνπ είραλ πξνηαζεί κε ηελ πξνδηθαζηηθή 
πξνζθπγή ή αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. ή ην πεξηερφκελν ησλ απνθάζεψλ ηεο. Ζ 
αλαζέηνπζα αξρή, εθφζνλ αζθήζεη ηελ αίηεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, κπνξεί λα 
πξνβάιεη θαη νςηγελείο ηζρπξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηνπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νη 
νπνίνη θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ άκεζε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.xlv 

Ζ σο άλσ αίηεζε θαηαηίζεηαη ζην σο αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ  
θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο ή απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ έθδνζε ηεο 
απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ελψ ε δηθάζηκνο γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο 
δελ πξέπεη λα απέρεη πέξαλ ησλ εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ δηθνγξάθνπ.xlvi 

Αληίγξαθν ηεο αίηεζεο κε θιήζε θνηλνπνηείηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ αηηνχληνο πξνο ηελ Α.Δ.Ξ.Ξ., ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, αλ δελ έρεη αζθήζεη απηή ηελ αίηεζε, θαη πξνο θάζε ηξίην ελδηαθεξφκελν, ηελ 
θιήηεπζε ηνπ νπνίνπ δηαηάζζεη κε πξάμε ηνπ ν Ξξφεδξνο ή ν πξνεδξεχσλ ηνπ αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ ή 
Ρκήκαηνο έσο ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο. Ν αηηψλ ππνρξενχηαη επί πνηλή 
απαξαδέθηνπ ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο λα πξνβεί ζηηο παξαπάλσ θνηλνπνηήζεηο εληφο απνθιεηζηηθήο 
πξνζεζκίαο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο σο άλσ πξάμεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 
Δληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ σο άλσ θνηλνπνίεζε ηεο αίηεζεο θαηαηίζεηαη 
ε παξέκβαζε θαη δηαβηβάδνληαη ν θάθεινο θαη νη απφςεηο ησλ παζεηηθψο λνκηκνπνηνχκελσλ. Δληφο ηεο 
ίδηαο πξνζεζκίαο θαηαηίζεληαη ζην Γηθαζηήξην θαη ηα ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ 
δηαδίθσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ε παξέκβαζε θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηνπ παξεκβαίλνληνο ζηα ινηπά κέξε ηεο δίθεο 
εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο, αιιηψο ινγίδεηαη σο απαξάδεθηε. Ρν δηαηαθηηθφ ηεο 
δηθαζηηθήο απφθαζεο εθδίδεηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ή απφ ηελ 
πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ππνκλεκάησλ. 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ θσιχνπλ ηε 
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο, εθηφο εάλ κε πξνζσξηλή 
δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Δπίζεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζή 
ηεο αίηεζεο θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ 
απφ ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί 
δηαθνξεηηθάxlvii. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 5 ηνπ Λ. 4412/2016.   

Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ αηηήζεθε ή αηηήζεθε αλεπηηπρψο ηελ αλαζηνιή θαη ε ζχκβαζε ππνγξάθεθε θαη 
ε εθηέιεζή ηεο νινθιεξψζεθε πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο, εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 32 ηνπ π.δ. 18/1989.  

Αλ ην δηθαζηήξην αθπξψζεη πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, 
ην θχξνο ηεο ηειεπηαίαο δελ ζίγεηαη, εθηφο αλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε απηήο είρε αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε δελ είλαη άθπξε, ν ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη 
λα αμηψζεη απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 373 ηνπ λ. 4412/2016. 

Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016, γηα ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 18/1989. 
 
Άξζξν 7: πκπιήξσζε – απνζαθήληζε πιεξνθνξηώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ  
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρήxlviii  ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηά απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη 
είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην ΔΔΔΠ, ή φηαλ ιείπνπλ 
ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο 
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο φρη κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη 
κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο 
πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  102 θαη 103  ηνπ λ. 
4412/2016. 
 
Ζ ζπκπιήξσζε ή ε απνζαθήληζε δεηείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 
ηξνπνπνηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη φηη αθνξά ζε ζηνηρεία ή δεδνκέλα, ησλ νπνίσλ 
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είλαη αληηθεηκεληθά εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελέζηεξνο ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο 
παξαιαβήο ππνβνιήο παξαιαβήο πξνζθνξψλ. Ρα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγίαλ θαη γηα ηπρφλ 
ειιείπνπζεο δειψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα.xlix 
 
Άξζξν 8: ύλαςε ζύκβαζεοl 
 
8.1 Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
α) ε απφθαζε θαηαθχξσζεο έρεη θνηλνπνηεζεί, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξίπησζε (ε) ηνπ 
άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο θαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/2016  
β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο, παξέιζεη 
άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ θαη ζε πεξίπησζε 
άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ, εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ 
επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 372, πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ζην πεδίν πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεο,  
θαη 
γ) ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη ππνβάιιεη έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κέζσ 
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο “Δπηθνηλσλίαο” ηνπ ππνζπζηήκαηνο, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη 
ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 79 Α λ. 4412/2016, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη 
ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη κφλνλ ζηελ 
πεξίπησζε ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε 
δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη κλεκνλεχεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. Δθφζνλ δεισζνχλ 
νςηγελείο κεηαβνιέο, ε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία εηζεγείηαη πξνο ην 
αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 
 
8.2 Κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν, 
κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο “Δπηθνηλσλίαο” ηνπ ππνζπζηήκαηνο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 
εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο.  
 
8.3 Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ πξφζθιεζεο ζηνλ αλάδνρν.   
 
8.4 Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 
ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θαη κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο, 
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ 
άξζξνπ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο. Αλ θαλέλαο απφ 
ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β‟ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 106 λ. 4412/2016. Ζ αλαζέηνπζα αξρή 
κπνξεί, ζηελ πεξίπησζε απηήλ, λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε, πέξα απφ ηελ θαηαπίπηνπζα εγγπεηηθή 
επηζηνιή, ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 Α.Θ.  
 
8.5 Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απεπζχλεη ηελ πξφζθιεζε ηεο παξ. 8.2 εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 
εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο 
επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ή αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη 
λα απέρεη απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ρσξίο λα εθπέζεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, θαζψο θαη 
λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 Α.Θ. 
 
Άξζξν 9:  Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο/ εηξά ηζρύνο 
 
Πρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 4-8 άξζξνπ 105 θαη 
182 ηνπ λ. 4412/2016. 
Ρα  έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε ζχκβαζε είλαη ηα αλαθεξφκελα 
παξαθάησ. Πε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη  
σο θαησηέξσ: 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 

1. Ρν Ππκθσλεηηθφ. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαζρεζεηζψλ εμεγήζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 88 θαη 89 ηνπ λ. 4412/2016, ηδίσο σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ νηθνλνκηθψλ 
κεγεζψλ, κε ηηο νπνίεο ν αλάδνρνο δηακφξθσζε ηελ πξνζθνξά ηνπ, 
2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε.  
3. Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 
4. Ζ Ρερληθή Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 
5. Ρν ηεχρνο ηεο Ππγγξαθήο πνρξεψζεσλ (Π..) κε ηα ηπρφλ Ξαξαξηήκαηά ηνπ. 
6.  Ρν Ρεχρνο Ρερληθψλ Γεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ κε ηα ηπρφλ Ξαξαξηήκαηά ηνπ, ην πξφγξακκα ησλ 
απαηηνχκελσλ κειεηψλ  θαη ε ηεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ.  
7. Ρν ηεχρνο πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ.  
 

Ρα αλσηέξσ έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ, φπσο δηακνξθψζεθαλ, κε ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο 
πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή επί φισλ ησλ αλσηέξσ. 
 
Άξζξν 10: Γιώζζα Γηαδηθαζίαο 
 
10.1 Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζαli.  
Ρπρφλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
 
10.2 Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 
ζρεηηθά κε ηε κε χπαξμε ιφγνπ απνθιεηζκνχ θαη ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, 
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα. 
 
10.3 Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 
5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188)  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 (β1) ηεο 
παξνχζαο. Ρα αιινδαπά δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα επηθπξσκέλε, είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο  λνκνζεζίαο, είηε απφ 
πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξα ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθνlii. 
 
10.4   Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ 
πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο 
κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα δηαβαζηνχλ ζε θάζε γιψζζα θαη δελ 
είλαη απαξαίηεηε ε κεηάθξαζή ηνπο,  κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη 
απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθήliii.  
 
10.5 Ζ επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ γίλνληαη 
ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
 
10.6 liv. Γηαγξάθεηαη [ε παξνχζα παξάγξαθνο 10.6  ηίζεηαη, θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, άιισο δηαγξάθεηαη] 
 
Άξζξν 11: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 
 
Γηα ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, έρνπλ εθαξκνγή, ηδίσο, νη θαησηέξσ 
δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ: 
 
1. Ν λ. 4912/2022 (Α' 59/17-03-2022) «Δληαία Αξρή Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο ηνπ 

πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο» 
2. Ν λ. 4782/2021 (Α' 36)/09.03.2021 «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε  ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο 
ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» 

3. Ν λ. 4412/2016 “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ” (Α' 147) . 

4. Ν λ. 4727/2020 (Α‟ 184) «Τεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία ηεο 
Νδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο 
(Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 

5. Ν λ. 4700/2020 (Α‟ 127) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, νινθιεξσκέλν 
λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην 
Διεγθηηθφ Ππλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο»  

6. Ν λ. 4640/2019(Α  190) «Γηακεζνιάβεζε ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο Ξεξαηηέξσ 
ελαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2008/52/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Καΐνπ 2008 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

7. Ν λ. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αξρή Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο 
ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο 
Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2016/680  ηνπ 
Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

8. Ν λ. 4622/2019 (ΦΔΘ 133/Α/07.08.2019) «Δπηηειηθφ Θξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα 
ηεο Θπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» θαη ηδίσο ην 
άξζξν 37. 

9. Ν λ. 4601/2019 (Α‟ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµφληζε ηνπ λνµνζεηηθνχ πιαηζίνπ µε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππµβνπιίνπ ηεο 16εο 
Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθψλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην δεµφζησλ ζπµβάζεσλ θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο» 

10. Ν λ. 4472/2017 (Α' 74) θαη ηδίσο ηα άξζξα 118 θαη 119 απηνχ. 
11. Ν λ. 4314/2014 (Α‟ 265) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2012/17 
ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) 
ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α‟ 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο”, ν λ. 3614/2007 
(Α‟ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή 
πεξίνδν 2007 -2013» lv. 

12. Ν λ. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 απηνχ «Άξζε πεξηνξηζκψλ ζπκκεηνρήο 
εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκφζηα έξγα». 

13. Ν λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (θαηά πεξίπησζε).  

14. Ν λ. 4014/2011(Α΄ 209) «Ξεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε 
απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο 
αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο». 

15. Ν λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Πχζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…».  

16. Ν λ. 3548/2007 “Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ 
Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο” (Α‟ 68).  

17. Ρα άξζξα 2Α, 11 παξ. 2, 39 θαη 40 ηνπ λ. 3316/2005 “Ξεξί αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ” (Α' 42)lvi. 

18. Ν λ. 2859/2000  “Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.)” (Α‟ 248). 
19. Ν λ. 2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηδίσο 

ηα άξζξα 1,2, 7, 11 θαη 13 έσο 15 (γηα ηνπο θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ) . 
20. Ν λ. 2121/1993 (Α' 25) “Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά Θέκαηα”. 
21. Ρν π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Κεηξψα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ, 

κειεηψλ, ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ (ΚΖ.ΡΔ.). 
22. Ρν π.δ. 39/2017 (Α‟ 64) «Θαλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ.» 
23. Ρν π.δ 80/2016 (Α 145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο”lvii.  
24.  Ρν π.δ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία”. 
25. Ρν π.δ. 138/2009 «Κεηξψν Κειεηεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Κειεηψλ»  (Α‟ 185) (φπσο κεηαβαηηθά ηζρχεη).  
26. Ρν π.δ. 696/1974 “Ξεξί ακνηβψλ κεραληθψλ δηα ζχληαμηλ κειεηψλ, επίβιεςηλ, παξαιαβήλ  θιπ  

Ππγθνηλσληαθψλ, δξαπιηθψλ θαη Θηηξηαθψλ Δξγσλ , σο θαη Ρνπνγξαθηθψλ, Θηεκαηνγξαθηθψλ     
θαη  Σαξηνγξαθηθψλ Δξγαζηψλ θαη ζρεηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κειεηψλ” (Α' 301), φπσο 
ηζρχεη, σο πξνο ην κέξνο Β΄ (Ξξνδηαγξαθέο) θαη σο ζπγθξηηηθφ ζηνηρείν γηα ηε πξνεθηίκεζε 
ακνηβψλ κειεηψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ ακνηβψλ. 

27. Ρν λ.δ. 2726/1953 „‟πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ απφ 
17.7/16.8.1923 Λ.Γ. πεξί ζρεδίσλ πφιεσλ, θσκψλ, θαη ζπλνηθηζκψλ ηνπ Θξάηνπο θαη νηθνδνκήο 
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απηψλ‟‟, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Λ. 3919/2011 (Α΄32). 
28. Ζ ππ‟ αξηζκ. 14900/4-2-2021 Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη 

Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγθξηζε ζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο Ξξάζηλεο 
Γεκφζηεο Ππκβάζεηο» (θαηά πεξίπησζε). 

29. Ζ κε αξηζ. ΓΛΠβ/1732/ΦΛ 466/29-03-2019 (ΦΔΘ1047Β‟/29-03-2019) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 
πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ «Δμεηδίθεπζε ηνπ είδνπο ησλ παξαδνηέσλ ζηνηρείσλ αλά ζηάδην θαη αλά 
θαηεγνξία κειέηεο ζε φηη αθνξά ηα ζπγθνηλσληαθά (νδηθά) έξγα, ηα πδξαπιηθά, ηα ιηκεληθά θαη ηα 
θηηξηαθά έξγα» 

30. Ζ κε αξ.  166278/25.6.2021  Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε (Β' 2813/30.06.2021) «Οπζκίζεηο ηερληθψλ 
δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ, θαη παξνρήο 
ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη 
δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)». 

31. Ζ κε αξ. 57654/2017 πνπξγηθή Απφθαζε (Β‟ 1781) «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 
δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ 
πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο», 

32. Ζ κε αξ. 56902/215/2017. πνπξγηθή Απφθαζε (Β‟ 1924/02-06-2017) «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 
(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)», 

33. Ζ κε αξηζκ. Γ.22/ 4193/2019  Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ (Β΄ 4607) 
Έγθξηζε εβδνκήληα (70) Διιεληθψλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ (ΔΡΔΞ), κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε 
φια ηα Γεκφζηα Έξγα θαη Κειέηεο,  

34. Ζ κε αξηζ. ΓΛΠβ/92783π.ε./ΦΛ 466/10-09-2018 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ πνδνκψλ θαη 
Κεηαθνξψλ «Θαζνξηζκφο θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ βαζηθψλ κειεηεηψλ σο Ρερληθψλ 
Ππκβνχισλ - Κειεηεηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ 
ππνγξάθεηαη κε ηελ Ξξντζηακέλε Αξρή ηνπ έξγνπ, ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ησλ ππεξεζηψλ θαη θάζε 
άιιν ζπλαθέο κε ηα αλσηέξσ ζέκα» (Β 4203). 

35. Ζ κε αξηζ. YA ΓΛΠ/61034/ΦΛ 466/29-12-2017 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ 
«Θαηάξηηζε, ηήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κεηξψνπ κειψλ επηηξνπψλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ 
(Κε.Κ.Δ.Γ.) ηεο παξ. 8 (ε) ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016» (Β 4841), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ηελ φκνηα απφθαζε Α ΓΛΠ/νηθ.21137/ΦΛ 466/2-5-2018 (Β 1511). 

36. Ζ κε αξ. ΓΛΠγ/32129/ΦΛ 466/2017 πνπξγηθή Απφθαζε (Β‟ 2519) «Έγθξηζε Θαλνληζκνχ 
Ξξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ 
ππεξεζηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 8 δ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/2016», 

37. Ζ Δγθχθιηνο 11/2011 ηεο ΓΓΓΔ/η. .ΚΔ.ΓΗ. «Δθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ Λ.3919/2011 πνπ αθνξνχλ 
ηελ απειεπζέξσζε ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ». 

38. Ζ Δγθχθιηνο ππ‟ αξηζκ. 11/2018 ηνπ πνπξγείνπ πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ (ΑΓΑ: 6ΓΛ465ΣΘΜ-
9ΝΒ) κε ζέκα «Νδεγφο εθπφλεζεο κειεηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ λ. 4412/2016 (Βηβιίν 1)». 

39. Ζ Θνηλή Γηαπηζησηηθή Ξξάμε ησλ πνπξγψλ πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ θαη Τεθηαθήο 
Γηαθπβέξλεζεο  κε α.π. Γ11/Νηθ.627/18-5-2020 ζέκα Κεηεγθαηάζηαζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο 
ΔΠΖΓΖΠ Γεκφζηα Έξγα ζηε Γεληθή Γξακκαηεία πνδνκψλ ΑΓΑ ΥΛΙ5465ΣΘΜ-ΤΔ4 

40. Νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηοlviii, θαζψο θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα  ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
παξνχζαο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 
πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (λφκνπ, π.δ., .Α, θ.ι.π.) θαη 
εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ 
δελ αλαθέξνληαη ξεηά.  

41. Νη ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο αλαηηζέκελεο θαηεγνξίεο κειεηψλ. 
42. Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ όζσλ ήδε 

πξνβιέπνληαη ξεηώο ζην θείκελν ηεο πξόηππεο δηαθήξπμεο) κπνξνύλ λα πξνζηίζεληαη 
θαη λα πεξηιακβάλνληαη, κόλν εθόζνλ είλαη απόιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρύνπζα θάζε 
θνξά λνκνζεζία. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άξζξν 12: Δθηηκώκελε αμία – Υξεκαηνδόηεζε – Πξνζεζκίεο ηεο ζύκβαζεο 
 
12.1 Ζ  εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε 206.510,16 € (ρσξίο ΦΞΑ) θαη  πεξηιακβάλεηlix  ηηο  
πξνεθηηκψκελεο ακνηβέο ησλ παξαθάησ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ κειεηψλlx:  
 

 37.947,84 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 6 -Αξρηηεθηνληθέο κειέηεο 
 97.625,15 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 7 -Δηδηθέο Αξρηηεθηνληθέο κειέηεο 
 22.721,95 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 8- Πηαηηθέο Κειέηεο 
 9.066,47 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 9-ΖΚ Κειέηεο 
 12.212,64 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 25 – Φπηνηερληθέο Κειέηεο 
 
θαη 26.936,11  € γηα απξφβιεπηεο δαπάλεο.lxi 
 
Γηθαίσκα πξναίξεζεο δελ πξνβιέπεηαη.lxii 
Ξξνβιέπεηαη πνζφ γηα ηελ πξφζζεηε θαηαβνιή (πξηκ) ηνπ άξζξνπ 15 Α ηεο παξνχζαο (ν όξνο 
ηίζεηαη ζε δηαθεξύμεηο πνπ ζα δεκνζηεπηνύλ κεηά ηελ 1/9/2021) 
 
CPV: 71320000-7 Τπεξεζίεο εθπόλεζεο ηερληθώλ κειεηώλ 
Θχξηνο ηφπνο ή ηνπνζεζία ησλ έξγσλ, ηφπνο παξάδνζεο ή παξνρήο: EL303 – Αηηηθή 
Κεληξηθόο Σνκέαο 

 
Ζ κειέηε έρεη εληαρζεί ζην Ξξφγξακκα «ΑΛΡΥΛΖΠ ΡΟΗΡΠΖΠ» ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο «Ξνηφηεηα 
δσήο θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πφιεσλ, ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ νηθηζκψλ» (ΑΓΑ: ΤΛΔ646ΚΡΙ6-Ξ7Τ) 
θαη ε ζχκβαζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί κέζσ επελδπηηθνχ δαλείνπ πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Ρακείν 
Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ζπλνκνινγείηαη κε δαλεηαθή ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Θχξηνπ ηνπ Έξγνπ θαη 
ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη απνπιεξψλεηαη απφ πφξνπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ (ΞΓΔ) ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ-lxiii θαη ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηοlxiv, 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,1 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αξρήο 
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, θαζψο θαη ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 
Ν.Ξ.Π. Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π., ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016 [ε ηειεπηαία θξάηεζε 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο]. 
Ζ παξνχζα ζχκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα θαη αλαηίζεηαη σο εληαίν ζχλνιν γηα ηνπο αθφινπζνπο 
ιφγνπο : 
Ζ ζχκβαζε αθνξά ζε εληαίν θπζηθφ αληηθείκελν ην νπνίν απνηειείηαη απφ θχξηεο θαηεγνξίεο κειεηψλ, γηα 
ηελ πιήξε σξίκαλζε ηνπ έξγνπ. Νπνηαδήπνηε δηαίξεζε ζε ηκήκαηα ελέρεη ην θίλδπλν ηεο θαηάηκεζεο 
(άξζξν 6 παξ. 3 ηνπ Λ. 4412/2016). 
lxv  
 
12.2 Νη κνλάδεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηα πνζνηηθά ζηνηρεία απφ ην Ρεχρνο Ρερληθψλ Γεδνκέλσλ θαη νη 
ηηκέο κνλάδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ άλσ πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ, 
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ.  
 
Νη  νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ, γηα ηελ ππνβνιή ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, λα 
κειεηήζνπλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ε δε νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά πεξηιακβάλεη ηε  ζπλνιηθή 
ακνηβή ηνπο γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνο κειέηε αληηθεηκέλνπ, φπσο απηφ πξνδηαγξάθεηαη ζην Φάθειν 
δεκφζηαο ζχκβαζεο. Ρεθκαίξεηαη ζρεηηθά φηη ν αλάδνρνο έιαβε ππφςε, θαηά ηε κειέηε ηνπ Φαθέινπ 
δεκφζηαο ζχκβαζεο, ηελ πηζαλφηεηα λα κελ αληηζηνηρνχλ νη πνζφηεηεο κνλάδσλ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, 
πνπ αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο, ζηηο ηειηθέο πνζφηεηεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα 
ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο θαη δηακφξθσζε αλάινγα ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. Δθφζνλ πξνθχςνπλ 
δηαθνξέο, εθαξκφδεηαη ην άξζξν 186 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
12.3 Υο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ Αλαδφρνπ νξίδεηαη ε εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 
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Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκίαlxvi  γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο απφ 
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.  
:lxvii 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίζεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ  ζπκθσλεηηθνχ, 
κεηαγελέζηεξν ρξφλν έλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο ζχκβαζεο.  
 
12.4 [ζπκπιεξψλεηαη, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο] Πηνλ αλάδνρν ρνξεγείηαη 
πξνθαηαβνιή θαηά ηνπο φξνπο  ησλ άξζξσλ 72 θαη 187 παξ. 2 πεξ. α) ηνπ λ. 4412/2016. 
 
12.5 Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 188 παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά ηελ 
έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν εθπνλείηαη ε παξνχζα κειέηε, ζηνπο βαζηθνχο κειεηεηέο 
αλαηίζεηαη ζχκβαζε πξνθεηκέλνπ λα κεηέρνπλ ππνρξεσηηθά σο Ρερληθνί Πχκβνπινη - Κειεηεηέο ζηελ 
εθηέιεζε απηνχ ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ ππ‟ αξηζ. ΓΛΠβ/92783π.ε./ΦΛ 466/10.09.2018 
Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ κε ηίηιν «Θαζνξηζκφο θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ 
ησλ βαζηθψλ κειεηεηψλ σο Ρερληθψλ Ππκβνχισλ - Κειεηεηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην 
πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνγξάθεηαη κε ηελ Ξξντζηακέλε Αξρή ηνπ έξγνπ, ηνλ ηξφπν πιεξσκήο 
ησλ ππεξεζηψλ θαη θάζε άιιν ζπλαθέο κε ηα αλσηέξσ ζέκα» (ΦΔΘ Β‟ 4203). 
 
Άξζξν 13: Γηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο - Όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
 
13.1 Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 
 
13.2 Ζ ηερληθή πξνζθνξά ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 ηεο 
παξνχζαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94 παξ. 2 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016. Ζ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 ηεο 
παξνχζαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 95 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016 . 
 
13.3 Eλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. lxviii.  
 
13.4 Θάζε πξνζθέξσλ κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξάlxix.  
 
13.5 Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο.  
 
13.6 Νη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα δεθαπέληε (15) .lxx κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ επνκέλνπ άξζξνπ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ 
πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθήlxxi. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε 
ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ ηε δηάξθεηα ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, θαη‟ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην 
πξνβιεπφκελν ζην πξψην εδάθην θαη ην άξζξν 15.1 ηεο παξνχζαο Κεηά απφ ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ 
αλψηαηνπ ρξνληθνχ νξίνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε 
ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ απφ 
ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία αλάζεζεο 
ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο.  
Αλ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή 
δχλαηαη, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην 
ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη, εθ ησλ πζηέξσλ, απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία, 
λα παξαηείλνπλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαζψο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, νπφηε ε 
δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, νη νπνίνη πξνέβεζαλ ζηηο αλσηέξσ ελέξγεηεοlxxii. 
 
Άξζξν 14: Ηκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ - 

απνζθξάγηζεο 
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Χο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλlxxiii νξίδεηαη ε 
18ε Ιαλνπαξίνπ 2023, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 23:59 κ.κ. 
 
Χο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 23ε 
Ιαλνπαξίνπ 2023, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11:00 π.κ.  
 
Άξζξν 15: Δγγπήζεηο  
 
15.1  Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, πνζνχ 4.130,20 € 
(ηέζζεξηο ρηιηάδεο εθαηφλ ηξηάληα επξψ θαη είθνζη ιεπηά) (ζπκπιεξώλεηαη αξηζκεηηθώο θαη 
νινγξάθσο) €lxxiv.  
 
Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε 
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 
 
Νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 72 παξ. 12 ηνπ λ. 4412/2016:  
  α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  
  β) ηνλ εθδφηε,  
  γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (ή ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ),  
  δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  
  ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε.  
  ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ 

εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο, αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο 
ηεο έλσζεο),  

  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 
παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε 
θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
(Ζ ππνπεξ. αα΄ δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ 
Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ) 

  ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ,  
  ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  
  η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο 

νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ 
νπνίν απεπζχλεηαη.  

 
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 13.6 ηεο παξνχζαο, ήηνη κέρξη 17-05-2024, άιισο ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 
λα παξαηείλνπλ, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 
 
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ: 

 απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο,  
 παξέρεη ελ γλψζεη ηνπ ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 17 έσο 19 

ηεο παξνχζαο,  

 δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22 ηεο παξνχζαο δηθαηνινγεηηθά  
 ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί πξφζθιεζεο γηα 

ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξν 5δ) ηεο παξνχζαο, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 
δειψζεθαλ ζην ΔΔΔΠ είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία, ή αλ, απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη 
εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 18 ή ε 
πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο 

 δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ  
 ππνβάιεη κε θαηάιιειε πξνζθνξά κε ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 46 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 λ. 

4412/2016  
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 δελ αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ 
άξζξνπ 21.3 ηεο παξνχζαο θαη δελ ππνβάιιεη εμεγήζεηο, ζε πεξίπησζε αζπλήζηζηα ρακειήο 
πξνζθνξάο.lxxv 

 
Νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο  επηζηξέθνληαη σο εμήο : 
α) ζηνλ αλάδνρν, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο,  
β) ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
15.2  Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ  5%  επί ηεο 
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ζε πεξίπησζε ππνδηαίξεζεο ζε 
ηκήκαηα), ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο (ρσξίο Φ.Ξ.Α.) θαη θαηαηίζεηαη 
κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ lxxvi. 
Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ λ. 4412/2016, ε νπνία 
ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη  κέρξη θαη 
ηελ ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε, ην χςνο ηεο νπνίαο 
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ΦΞΑ. 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 
φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 
έλαληη ηνπ αλαδφρνπ θαη πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 15.1 ηεο 
παξνχζαο, πιελ ηεο πεξίπησζεο (ε) θαη επηπξφζζεηα, ηνλ αξηζκφ (αλ είλαη γλσζηφο) θαη ηνλ ηίηιν 
ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρή ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο 
απφ ηνλ αλάδνρν  ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. Δηδηθά κεηά ηελ 
νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ λ. 
4412/2016, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ εξγνδφηε. 
 
15.3 Δγγύεζε πξνθαηαβνιήο 
 [ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ πξνβιέπεηαηlxxvii] 
Γηα ηελ ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 12.4 ηεο απαηηείηαη ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή 
πξνθαηαβνιήο πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 λ. 4412/2016. Ζ ρνξεγνχκελε 
πξνθαηαβνιή είλαη έληνθε απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο ζηνλ αλάδνρν, κε επηηφθην ίζν κε ην 
κηθξφηεξν επηηφθην ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ δσδεθάκελεο ή, αλ δελ εθδίδνληαη ηέηνηα, εμάκελεο 
δηάξθεηαο, πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 πνζνζηηαίεο κνλάδεο.  
Ζ απφζβεζε ηεο πξνθαηαβνιήο θαη ε επηζηξνθή ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο πξαγκαηνπνηνχληαη, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 παξ. 8 θαη 187 λ. 4412/2016. 
Ζ πξνθαηαβνιή θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ηκεκαηηθά. Ζ πξνθαηαβνιή 
απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δαπάλεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη, άκεζα ή έκκεζα, κε ην αληηθείκελν ηεο 
ζχκβαζε. 
 
15.4 Νη σο άλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή 
αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 
4364/ 2016 (Α΄13) πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε- κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ 
Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. 
Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ 
Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.lxxviii Αλ 
ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη 
Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε 
ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 
 
Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα/αλαδφρνπ απφ έλα ή 
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ. 
 
15.5 Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνποlxxix. 
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15.6 Νη εγγπεηηθέο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο θαηαπίπηνπλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ πξνεγνχκελε εηζήγεζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαοlxxx. 
 
15.7 Κε απφθαζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, 
απνδεζκεχεηαη κέξνο ησλ εγγπήζεσλ, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 187, πεξί θαηαβνιήο ηεο 
ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ, αλεξρφκελν ζε πνζνζηφ αλάινγν κε ηελ αμία ησλ εξγαζηψλ πεξαησζέληνο θαη 
εγθξηζέληνο ζηαδίνπ ηεο ζχκβαζεο.  
 
Άξζξν 15Α: Πξόζζεηε θαηαβνιή (πξηκ) (Από 1/9/2021)  
Γηα ηελ ηαρχηεξε, ζε ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή πξνζεζκία, εθπφλεζε πιήξνπο ή επηκέξνπο κειέηεο, 

πξνβιέπεηαη πξφζζεηε θαηαβνιή (πξηκ) πνζνζηνχ ίζνπ κε 0,1% ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ 
άξζξνπ 184 ηνπ λ. 4412/2016 lxxxi. 

 
Άξζξν 16: Γεκνζηόηεηα – Γαπάλεο δεκνζίεπζεο  
 
1. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε αλαξηήζεθε ζην ΘΖΚΓΖΠ. Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο θαηαρσξήζεθαλ ζην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ ρψξν ηνπ ΔΠΖΓΖΠ - Γεκφζηα Έξγα, ε νπνία 
έιαβε Ππζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ: 194444, θαη αλαξηήζεθαλ ζηε Γηαδηθηπαθή Ξχιε 
(www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ. 
 
2. Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν lxxxii, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
66 λ. 4412/2016, θαη αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα “Γηαχγεηα” diavgeia.gov.gr.  
 
3. Πηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (https://dimosfx.gr/), αλαξηάηαη ζρεηηθή ελεκέξσζε 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο.  
 
16.4 Νη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο ζηνλ ειιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ, ζε θάζε 
πεξίπησζε, ηνλ αλάδνρν θαη εηζπξάηηνληαη κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηεο ζχκβαζεο lxxxiii.  
 

https://dimosfx.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Ζ ζχκβαζε αλαηίζεηαη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο, ζε πξνζθέξνληα ν 
νπνίνο δελ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή βάζεη ηνπ άξζξνπ 18 θαη πιεξνί ηα θξηηήξηα 
επηινγήο ηνπ άξζξνπ 19. 

 
Άξζξν 17: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

 
17.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 
12.1 ηεο παξνχζαο lxxxiv θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:lxxxv 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),  
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7lxxxvi θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  
δ) ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

 
Πην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο ΠΓΠ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο 
νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο 
θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε 
εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο ηεο Έλσζεοlxxxvii. 
 
17.2 Νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεοlxxxviii. 
 
17.3 Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 
θαη ησλ πεξηπηψζεσλ γ) θαη δ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 4412/2016. Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ 
ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ έλσζε ησλ 
θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ κπνξεί λα αθνξά ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο κειεηψλ. 
 
Άξζξν 18: Λόγνη απνθιεηζκνύ  
 
18.1 Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ 
πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο απφ ηνπο 
ιφγνπο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ: 
 
18.1.1 πάξρεη εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηεlxxxix θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηα παξαθάησ 
εγθιήκαηα : 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο πιαίζην 
2008/841/ ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ. 42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα 
(εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 
δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 
Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο πιαίζην 
2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη, φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 
(δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 (εκπνξία 
επηξξνήο κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα, 
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γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 
θαη 4 ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 
2017 ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ 
πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ 
ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.), 374 (δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 
(απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ 
Ξνηληθνχ Θψδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Ρεισλεηαθνχ Θψδηθα (λ. 2960/2001, Α‟ 265), φηαλ 
απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ 
πξνζβνιή απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε 
ζρεηηθά κε ηνλ ΦΞΑ) θαη 24 (επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α‟ 103), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 15εο Καξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
απφθαζεο 2005/671/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 88/31.03.2017) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή 
απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 
187Α θαη 187Β ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α‟ 
103), 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 
φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
Ππκβνπιίνπ, ηεο 20εο Καΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ Ππκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
Ππκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο (EE L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 
άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α‟ 139), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 
Νδεγίαο 2011/36/ ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ 
πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο 
θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 
15.4.2011, ζ. 1) θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Ξνηληθνχ θψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ). 
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε  ακεηάθιεηε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 
αθνξά:  

i) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ 
(Η.Θ.Δ.), πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηέο.  

ii) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, ηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρεη 
αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο  

iii) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ή  
iv) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ,  ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπνxc. 

 
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη 
θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία 
ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απόθαζεxci.  
 
18.1.2 α) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο  έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ 
ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ 
εζληθή λνκνζεζία   
ή/θαη  

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
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Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ 
πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 
αζθάιηζε. 
 
Νη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α‟ θαη β‟ ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί 
ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη.  
 
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 
θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή 
ηνπο, ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ δεζκεπηηθνχ θαλνληζκνχxcii.  
 
18.1.3 Γηαγξάθεηαη.  
 
18.1.4  Γηαγξάθεηαη. 
 
18.1.5 Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηοxciii:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
18 ηνπ λ. 4412/2016 πεξί αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  Ζ αλαζέηνπζα αξρή 
κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη απνδείμεη φηη 
ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο (παξ. 5 άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) 

xciv , 
(γ) εάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 2011 πεξί 

πνηληθψλ θπξψζεσλ θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ 
ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν 
ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 
4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ 
πξνζθεξφλησλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 
θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο, 

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο εθ πξνζέζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε 
ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή  ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 22 Β 
ηεο παξνχζαο, 

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη κε απαηειφ ηξφπν παξαπιαλεηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ 
επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 

(ζ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα, φηη  έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 
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Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζ),  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 
ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πξάμεο 
πνπ βεβαηώλεη ην ζρεηηθό γεγνλόο.xcv 
 
18.1.6 Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη πξνζθέξνληα, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή 
παξαιείςεσλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 
παξαγξάθσλxcvi.  
 
18.1.7 Ξξνζθέξσλ πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 18.1.1, 
θαη 18.1.5xcvii εθηφο απφ ηελ πεξ. β‟ απηήο, κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρείαxcviii πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη 
φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο 
ιφγνο απνθιεηζκνχ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή έρεη 
δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδίθεκα ή ην 
παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ 
ζπλεξγαζίαο κε ηηο εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, θαζψο 
θαη κέηξα ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή 
παξαπησκάησλxcix.  
Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη 
ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, 
ν ελ ιφγσ πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ 
αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ πξνζθέξνληα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ 
έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ 
δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 
 
18.1.8 Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 
4412/2016.c 
 
18.1.9 Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή νξίδεη, απνθιείεηαη απφ ηελ 
παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
Άξζξν 19: Κξηηήξηα επηινγήοci 
 
19.1 Καηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 
Νη πξνζθέξνληεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην 
θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζηα Κεηξψα Κειεηεηψλ ή Γξαθείσλ Κειεηψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμαθνινπζνχλ 
λα ηζρχνπλ νη κεηαβαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ξ.Γ. 71/2019, ή ζην Κεηξψν Κειεηεηηθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΚΖ.Κ.Δ.Γ.Δ.) απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ηειεπηαίνπ, ζηελ θαηεγνξία/ 
θαηεγνξίεο κειεηψλ ηνπ άξζξνπ 12.1 ηεο παξνχζαοcii. Νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη  ζε 
ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα Κεηξψα ηνπ 
Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. 
 
19.2 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηαciii 
Θάζε πξνζθέξσλ πξέπεη λα δηαζέηεη:  
1) ζε ηζρχ αζθαιηζηήξην κε ειάρηζηα φξηα επζχλεο € 200.000 αλά αμίσζε, θαη  
2) λα έρεη ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο εθθαζαξηζκέλεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο κέζν θχθιν εξγαζηψλ απφ εθπφλεζε 
κειεηψλ θαη παξνρή ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ κεγαιχηεξν απφ 200.000 επξψ, 
 
Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη παξαπάλσ ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαιχπηνληαη αζξνηζηηθά 
απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο civ.  
 
19.3 Σερληθή  θαη Δπαγγεικαηηθή Ιθαλόηεηαcv 
Θάζε πξνζθέξσλ πξέπεη λα δηαζέηεη:  
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 Γηα ηελ θαηεγνξία 6 – Αξρηηεθηνληθέο Μειέηεο, έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ κειεηεηή 8εηνύο 
εκπεηξίαο 

 Γηα ηελ θαηεγνξία 7 – Δηδηθέο Αξρηηεθηνληθέο Μειέηεο, έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ κειεηεηή 
12εηνύο εκπεηξίαο 

 Γηα ηελ θαηεγνξία 8 – ηαηηθέο Μειέηεο, έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ κειεηεηή 8εηνύο 
εκπεηξίαο 

 Γηα ηελ θαηεγνξία 9 – ΗΜ Μειέηεο, έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ κειεηεηή 4εηνύο εκπεηξίαο 
 Γηα ηελ θαηεγνξία 25 – Φπηνηερληθέο Μειέηεο, έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ κειεηεηή 4εηνύο 

εκπεηξίαο 
 
Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη παξαπάλσ ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαιχπηνληαη απφ έλα 
ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο cvi. 
 
19.4 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαοcvii 
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζρεηηθφ 
πηζηνπνίεζε δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πηζηνπνίεζε πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα 
δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε ζηε δηαρείξηζε πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία θαη πηζηνπνίεζε ζηε δηαρείξηζε 
γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. 
 
Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη παξαπάλσ ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαιχπηνληαη απφ έλα 
ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο έλσζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Άξζξν 20: Πεξηερόκελν  θαθέισλ πξνζθνξάο 
 
20.1 Ζ πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ειεθηξνληθνχο ππνθαθέινπο:  
(α)  ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» 
(β) ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Ρερληθή Ξξνζθνξά» 
(γ)  ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», 
ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 
 
20.2 Ν ειεθηξνληθφο ππνθάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα 
πεξηέρεη ηα αθφινπζα ππφ α θαη β ζηνηρεία: 
α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ). Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη 

ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην ΔΔΔΠ κε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, ηελ 
νπνία ππνβάιιεη καδί κε ην ΔΔΔΠ.cviii 

β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο.  
 
 cix 
 
20.3 Ν ειεθηξνληθφο ππνθάθεινο “Ρερληθή Ξξνζθνξά” πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε ηερληθή πξνζθνξά θαηά ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 21.2 ηεο παξνχζαο: 
α) Ρερληθή Έθζεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ζηεξηδφκελε ζηα ππάξρνληα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ 
Γεκφζηαο Πχκβαζεο, κε επηζήκαλζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη εηζήγεζε ηνπ ηξφπνπ επίιπζήο ηνπο. Πηελ 
Ρερληθή Έθζεζε δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη πξνηάζεηο ηερληθψλ ιχζεσλ. 
β) Ξξφηαζε Κεζνδνινγίαο, πνπ πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο εθπφλεζεο ηεο 
κειέηεο, δειαδή ηηο απαηηνχκελεο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ αιιεινπρία ησλ ζηαδίσλ ή θάζεσλ ηεο 
θχξηαο θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ (φηαλ πξφθεηηαη γηα ζχλζεηε κειέηε) ηελ αιιεινηξνθνδφηεζε 
ησλ κειεηψλ κε δεδνκέλα, ηνλ θαζνξηζκφ ζεκείσλ ειέγρνπ θαη απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ 
γηα ηελ παξαγσγή ηεο κειέηεο.  
γ) ρξνλνδηάγξακκα, ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε ρξνληθή αιιεινπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πεξίπησζεο 
β΄, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
δ) νξγαλφγξακκα θαη έθζεζε ηεθκεξίσζεο θαζεθφλησλ θαη θαηαλνκήο εξγαζηψλ ηνπ ζπληνληζηή θαη ηεο 
νκάδαο κειέηεο, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή επζπλψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θαη ζηνηρεία γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο θάζε κέινπο ηεο νκάδαο κειέηεο ζε αληίζηνηρεο επζχλεο κε απηέο πνπ 
αλαιακβάλεη ζηελ νκάδα κειέηεο θαη ην βαζκφ επηηπρίαο ηεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ δηαηάμεσλ ησλ 
πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄, (Λα ζπκπιεξσζεί θαη ην Τπόδεηγκα III) 
ε) ζηνηρεία γηα ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο κειέηεο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα θαιήο 
ζπλεξγαζίαο γηα ηελ απξφζθνπηε θαη πνηνηηθά απνδεθηή εθπφλεζε ηεο κειέηεο. (Λα ζπκπιεξσζεί θαη ην 
Τπόδεηγκα IV) 
cx 
 
Ζ Ρερληθή Έθζεζε, ε Ξξφηαζε Κεζνδνινγίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ παξαξηεκάησλ απηψλ), 
θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα αλσηέξσ δ) θαη ε) ζεκεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ 
παξαξηεκάησλ θαη εμαηξνπκέλσλ ησλ ππεχζπλσλ δειψζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη ησλ ηπρφλ πηζηνπνηεηηθψλ 
κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία κεηαμχ κειψλ ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο κειέηεο), 
δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ έλα εχινγν κέγεζνο είθνζη (20) ζειίδσλcxi  θεηκέλνπ κεγέζνπο Α4 κέζεο 
γξακκαηνζεηξάο αλά ηεχρνο, εθηφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο νξγαλνγξάκκαηνο. 
 
Όηαλ ην πεξηερφκελν ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ ππεξβαίλεη ην εχινγν κέγεζνο, θαηά ηελ 
θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (ε νπνία δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ίζνπ κέηξνπ θξίζεο), ην 
ππεξβάιινλ πιηθφ δε ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε.  
Γηα ηα αλαθεξφκελα ζηνηρεία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κειέηεο, ε Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη 
πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 
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20.4 Ν ειεθηξνληθφο ππνθάθεινο «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» πεξηέρεη ην αξρείν pdf, ην νπνίν 
παξάγεηαη απφ ην ππνζχζηεκα, αθνχ ζπκπιεξσζνχλ θαηαιιήισο νη ζρεηηθέο θφξκεο  ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 3.5. γ‟ θαη δ‟ ηεο παξνχζαο.  θαη ππνγξάθεηαη, ηνπιάρηζηνλ κε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ αλαγλσξηζκέλν (εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ.  
 
20.5 Πηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη δεκφζηα ή θαη ηδησηηθά έγγξαθα, 
απηά γίλνληαη απνδεθηά ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5β ηεο παξνχζαο. 
 
20.6 Δπηζεκαίλεηαη φηη νηθνλνκηθφο θνξέαο παξάγεη, θαηά πεξίπησζε, απφ ην πνζχζηεκα ΔΠΖΓΖΠ-
Γεκφζηα Έξγα ηα ειεθηξνληθά αξρεία («εθηππψζεηο») ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο, Ρερληθήο 
Ξξνζθνξάο θαη ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ηα 
νπνία ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά, ππνγεγξακκέλα, ηνπιάρηζηνλ,  κε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ αλαγλσξηζκέλν (εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ θαη επηζπλάπηνληαη 
ζηνπο αληίζηνηρνπο ειεθηξνληθνχο (ππν)θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο. 

 
 

Άξζξν 21: Κξηηήξην αλάζεζεο θαη θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πξνζθνξάο 
 
21.1 Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε «πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά» 
βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο ηηκήο.   
Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο 
πνηφηεηαο – ηηκήο, ζα αμηνινγεζνχλ νη Ρερληθέο θαη Νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ κε βάζε 
ηα παξαθάησ θξηηήξηα , θαζψο θαη ηε ζρεηηθή ζηάζκηζή ηνπο.  
 

cxii. cxiii 
 
21.1.1 Κξηηήξην 1ν Σερληθήο πξνζθνξάο  
Αμηνινγείηαη ε πιεξφηεηα θαη αξηηφηεηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο, φπσο πξνθχπηεη 
απφ ηελ Ρερληθή Έθζεζε ηεο παξ. 20.3.(α) θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Ν βαζκφο πιεξφηεηαο ηεο εθηίκεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο κειέηεο. 
 Ν βαζκφο πιεξφηεηαο θαη νξζφηεηαο ηνπ ζρνιηαζκνχ ηνπο θαη ηδηαίηεξα ηεο επηζήκαλζεο ησλ 

ηπρφλ πξνβιεκάησλ. 
 Ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη  γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ηπρφλ πξνβιεκάησλ. 
Γελ αμηνινγνχληαη πξνηάζεηο ηερληθψλ ιχζεσλ. 
Ρν 1ν θξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ Θ1, πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ απφ 1 έσο 100. 
Ξξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηφ βαζκφ θάησ ηνπ 40 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Ζ βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 1 ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ νξίδεηαη ζε ζ1= 50%. 
 
21.1.2 Κξηηήξην 2ν  Σερληθήο πξνζθνξάο 
Αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνηαζείζαο θαηά ηελ παξ. 20.3.(β) Ξξφηαζεο Κεζνδνινγίαο.  
Αμηνινγνχληαη  ζπγθεθξηκέλα: 

 Ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη παξνπζηαδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο 
κειέηεο. 

 Ν βαζκφο επάξθεηαο ησλ πξνβιεπφκελσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο κειέηεο γηα ηελ 
έληερλε εθπφλεζή ηεο. 

 Ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη εζσηεξηθήο ζπκβαηφηεηαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο. 

Ρν 2ν θξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ Θ2 πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ απφ 1 έσο 100. 
Ξξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηφ βαζκφ θάησ ηνπ 40 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Ζ βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 2 ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ νξίδεηαη ζε ζ2= 25%. 
 
21.1.3 Κξηηήξην 3ν  Σερληθήο πξνζθνξάο 
Αμηνινγείηαη ε νξγαλσηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνηαζέλησλ θαηά ηηο παξ. 20.3.(δ) θαη 20.3.(ε) ηεο 
Ρερληθήο Ξξνζθνξάο.  
Αμηνινγνχληαη  ζπγθεθξηκέλα : 
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 Ν βαζκφο επάξθεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο γηα ηε θάιπςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ 
αλαθνξηθά κε ηελ ηεθκεξίσζε θαζεθφλησλ θαη θαηαλνκήο εξγαζηψλ ηνπ ζπληνληζηή θαη ηεο 
νκάδαο κειέηεο ζε ζπζρέηηζε κε ηελ έθζεζε κεζνδνινγίαο θαη κε ην ρξνλνδηάγξακκα. 

 Ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο δνκήο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο γηα ηελ εθπφλεζε 
ηεο κειέηεο. 

 Ν βαζκφο ζπλνρήο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο 
(κφληκεο ή πεξηζηαζηαθέο) ησλ ζηειερψλ ηεο νκάδαο κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη ηελ έθηαζε 
πξνεγνχκελσλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.  

 Ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο ζε ζρέζε κε ηα πξνβιεπφκελα γη‟ 
απηνχο θαζήθνληα θαη ζε ζρέζε κε παιαηφηεξεο ζπλεξγαζίεο ζε αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο κειεηψλ. 

Ρν 3ν θξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ Θ3 πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ απφ 1 έσο 100. 
Ξξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηφ βαζκφ θάησ ηνπ 40 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Ζ βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 3 ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ νξίδεηαη ζε ζ3= 25%. 
 
Γηα ιφγνπο αληηθεηκεληθφηεηαο πξέπεη λα ππάξρεη ινγηθή αληηζηνηρία αλάκεζα ζηελ αηηηνιφγεζε θαη ζηε 
βαζκνιφγεζε θάζε κηαο ηερληθήο πξνζθνξάο, αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο.  
Η αμηνιόγεζε θαη βαζκνιόγεζε ησλ Κξηηεξίσλ Κ1, Κ2, Κ3 ζα γίλεη κε ηαπηόρξνλε 
αληηζηνίρηζε ζε ιεθηηθό (επηζεηηθό) πξνζδηνξηζκό θαη κε δηαβάζκηζε πνπ νξίδεηαη σο εμήο: 

 Άξηζηε   βαζκνινγείηαη από 96 έσο 100 
 Πάξα πνιύ θαιή βαζκνινγείηαη από 82 έσο 89 
 Πνιύ Καιή  βαζκνινγείηαη από 68 έσο 75 
 Καιή   βαζκνινγείηαη από 54 έσο 61 
 Παξαδεθηή  βαζκνινγείηαη από 40 έσο 47 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην θελφ ζηηο αλσηέξσ θιίκαθεο βαζκνινγηψλ απνζθνπεί ζηε ζαθέζηεξε δηάθξηζε ηεο 
αμηνιφγεζεο. 
 
21.2 Βαζκνιόγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο  
Ρν άζξνηζκα ησλ ζρεηηθψλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ  αμηνιφγεζεο εθθξαζκέλσλ ζε 
πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ αλέξρεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε 100. Ζ βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν: 
ΡΞ= ζ1*Θ1 + ζ2*Θ2+ζ3*Θ3 
Όπνπ «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 
«Θλ» είλαη ε βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο  
U ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ηζρχεη ζ1+ζ2+ζ3 = 1 
Ν πξνθχπησλ βαζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεχηεξν (2ν) δεθαδηθφ ςεθίν. 
 
Ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο βαζκνινγίαο ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο νξίδεηαη ζε TΞ = 70%   .cxiv 
Ζ ηερληθή πξνζθνξά πνπ δελ πιεξνί ηελ ειάρηζηε επηκέξνπο βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ ηνπ άξζξνπ 21.1 
απνξξίπηεηαη θαη ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαοcxv. 
 
21.3 Βαζκνιόγεζε Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
Oη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο βαζκνινγνχληαη ζε εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα θαη ε βαζκνινγία ΒΝΞi ηεο θάζε 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΝΞi πξνθχπηεη απφ ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο «ε», σο εμήο: 
 
ΒΟΠη=(120*ε)/(20+ε) 
 
Ν πξνθχπησλ βαζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεχηεξν (2ν) δεθαδηθφ ςεθίν. 
Ν ζπληειεζηήο  βαξχηεηαο ηεο βαζκνινγίαο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε  ΟΠ= 30%cxvi  
 
Βαζκνινγνχληαη κφλν νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα Γηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο θξίζεθαλ πιήξε θαη νη Ρερληθέο Ξξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο θαη βαζκνινγήζεθαλ, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 21.2.  
Όηαλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο 
πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
Αλ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο ηεο άλσ 
πξνζεζκίαο θαη δελ ππνβάιιεη εμεγήζεηο, ε πξνζθνξά ηνπ απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή θαη θαηαπίπηεη 
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ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. Αλ νη εμεγήζεηο δελ γίλνπλ απνδεθηέο, ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, σζηφζν δελ θαηαπίπηεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. 
Υο αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο, ηεθκαίξνληαη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζε δηαγσληζκφ θαη 
εκθαλίδνπλ απφθιηζε κεγαιχηεξε ησλ δέθα (10) πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ ζπλφινπ 
ησλ εθπηψζεσλ ησλ παξαδεθηψλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα θξίλεη 
φηη ζπληζηνχλ αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο θαη πξνζθνξέο κε κηθξφηεξε ή θαζφινπ απφθιηζε απφ ην 
σο άλσ φξην. 
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 
89 λ. 4412/2016.  
Νη παξερφκελεο εμεγήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ηδίσο σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, 
κε ηηο νπνίεο ν πξνζθέξσλ δηακφξθσζε ηελ πξνζθνξά ηνπ, απνηεινχλ δεζκεπηηθέο ζπκθσλίεο θαη 
ηκήκα ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο πνπ δελ κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
Ζ απνδνρή ή απφξξηςε ησλ εμεγήζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, θαηφπηλ γλψκεο ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζην σο άλσ πξαθηηθφ, ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήοcxvii. Γηα ηελ εμέηαζε ησλ εμεγήζεσλ δχλαηαη λα ζπγθξνηνχληαη θαη έθηαθηεο επηηξνπέο 
ή νκάδεο εξγαζίαο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 221 λ. 4412/2016.  
 
21.4 Πξνζδηνξηζκόο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηεο 
βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο - ηηκήο  
H ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε πξνζθνξάο U πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα:  
 
U ΠΒ = U ΡΞ * 70%  +  ΒΝΞ * 30%  
 
Ν πξνθχπησλ βαζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεχηεξν (2ν) δεθαδηθφ ςεθίν. 
Ξξνζσξηλφο αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη εθείλνο ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έρεη ζπγθεληξψζεη ηνλ κεγαιχηεξν 
αξηζκφ ζην UΠΒ 
 
Πε πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ πξνζθέξνληα κε ηε κεγαιχηεξε 
βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο θαη σο πξνο ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ε 
αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη 
παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο, ζε εκέξα θαη ψξα πνπ ζα 
ηνπο γλσζηνπνηεζεί  κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο “επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο.   
Ρα απνηειέζκαηα ηεο σο άλσ θιήξσζεο ελζσκαηψλνληαη, νκνίσο, ζηελ απφθαζε ηεο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπ. 
 
Άξζξν 22: Απνδεηθηηθά κέζα θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο 
 
Α. Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε, θξίλνληαη  
α) θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, κε ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔΠ,  
β) θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (α θαη β) ηεο 
παξνχζαο,  
γ)  θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δηα ηεο ππεχζπλεο δήισζεο  ζχκθσλα κε ην άξζξν 8.1 ηεο 
παξνχζαο.  
 
Β. Θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 
Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79  παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν 
ηζνδπλακεί κε ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), σο 
πξνθαηαξθηηθή απόδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή 
ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο, 
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηεο 
παξνχζαο. 
 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 

Πε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά απφ ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα, φηαλ απηφ 
απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
Ρν ΔΔΔΠ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν κπνξνχλ λα 
ππνβάιινληαη πξνζθνξέοcxviii.  
 
Αλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηνπ ΔΔΔΠ θαη ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο ζηα δεισζέληα ζηνηρεία, εθ κέξνπο ηνπ, 
ζην ΔΔΔΠ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο. Πηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηελ ππνβάιεη εθ λένπ κε επίθαηξν ΔΔΔΠ. 
 
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην ΔΔΔΠ κε 
ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε ην ΔΔΔΠ.  
 
Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔΠ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο, είλαη δπλαηή, κε κφλε 
ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ 
ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 18.1.1 ηεο παξνχζαο, γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ 
πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλcxix.  
 
Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο 
απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεοcxx. 
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θέξεη ηελ ππνρξέσζε, λα δειψζεη, κέζσ ηνπ ΔΔΔΠ, κε αθξίβεηα ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή, σο έρνπζα ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ειέγρνπ γηα ηελ ηπρφλ ζπλδξνκή ιφγσλ απνθιεηζκνχcxxi, 
ηελ θαηάζηαζή ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζην 
άξζξν 18 ηεο παξνχζεοcxxii θαη ηαπηφρξνλα λα επηθαιεζζεί θαη ηπρφλ ιεθζέληα  κέηξα πξνο 
απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ απάληεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην εξψηεκα ηνπ ΔΔΔΠ ή άιινπ αληίζηνηρνπ 
εληχπνπ ή δήισζεο γηα ζχλαςε ζπκθσληψλ κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνχ, ε ζπλδξνκή πεξηζηάζεσλ, φπσο ε ηξηεηήο παξαγξαθή ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 73, πεξί 
ιφγσλ απνθιεηζκνχ, ή ε εθαξκνγή ηεο παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 (Α‟ 93), αλαιχεηαη ζην 
ζρεηηθφ πεδίν πνπ πξνβάιιεη θαηφπηλ ζεηηθήο απάληεζεο. 
Νη πξνεγνχκελεο αξλεηηθέο απαληήζεηο ζην αλσηέξσ εξψηεκα ηνπ ΔΔΔΠ ή άιινπ αληίζηνηρνπ εληχπνπ ή 
δήισζεο, απφ νηθνλνκηθνχο θνξείο νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 44 
ηνπ λ. 3959/2011, δελ ζηνηρεηνζεηνχλ ηνλ ιφγν απνθιεηζκνχ ησλ πεξ. δ‟ ή/ θαη ζ‟ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
73 ηνπ παξφληνο θαη δελ απαηηείηαη λα δεισζνχλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔΠ θαη θάζε αληίζηνηρνπ 
εληχπνπ. 
 
Όζνλ αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο  γηα ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (πεξ. α‟ θαη β‟ 
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) απηέο ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ 
θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. Πηελ 
πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ 
ΔΔΔΠ κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ 
θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ 
ππνρξεψζεηο ηνπ.cxxiii 
 
Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην ΔΔΔΠ ππνβάιιεηαη ρσξηζηά 
απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 
 
Πηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη ζην ΔΔΔΠ ηελ πξφζεζή ηνπ γηα αλάζεζε 
ππεξγνιαβίαο, ππνβάιιεη καδί κε ην δηθφ ηνπ ΔΔΔΠ θαη ην ΔΔΔΠ ηνπ ππεξγνιάβνπ θαηά πεξίπησζε, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηεο παξνχζαο. 
 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 

Γ. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη‟ άξζξν 18 θαη ηεο πιήξσζεο ησλ 
θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο θαηά ηα άξζξα 19, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά 
ηνπ παξφληνο. Ζ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ παξφληνο  γίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
5β απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν.  
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή 
δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
Νη κεκνλσκέλνη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 18 θαη 19 ηεο 
παξνχζαο. 
 
Πηελ πεξίπησζε ελώζεσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ε πιήξσζε α) ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 18 θαη 
ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 19.1 πξέπεη λα 
ηθαλνπνηνχληαη απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο γηα ηελ θαηεγνξία/ θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 12.1 ηεο 
παξνχζαο, ζηελ νπνία /ζηηο νπνίεο θάζε κέινο ηεο έλσζεο ζπκκεηέρεη. Ξεξαηηέξσ, ζπλνιηθά πξέπεη λα 
θαιχπηνληαη φιεο νη θαηεγνξίεο κειεηψλ.  
β) Ζ πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηερληθήο θαη 
επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο  πξνζδηνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ19.2 θαη 
19.3 θαηά πεξίπησζε cxxiv. 
 
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ 
θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο 
πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο 
Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, 
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε 
εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη  ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ζην νπνίν 
πεξηέρνληαη επίζεο νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο ε ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηπρφλ δεδνκέλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ε απαξαίηεηε 
δήισζε ζπλαίλεζεο.  
 
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη 
αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα δηθαηνινγεηηθά απηά. 
 
Όια ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηνπ άξζξνπ 22.1 σο 22.3 ηεο παξνχζαο ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη  
απνδεθηά, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 5β ηεο παξνχζαο. Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα 
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο.  
 
Ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο, θαηφπηλ ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο πξφζθιεζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 
ππνβάιιεη, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη 
θαησηέξσcxxv: 
 
22.1 Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 18: 
22.1.1 α) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 18.1.1 ηεο παξνύζαο  
απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ή, ειιείςεη απηνύ, ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από 
αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο 
ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνζθέξσλ, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη 
απηέο νη απαηηήζεηο, ην νπνίν λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή 
ηνπcxxvi.  Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα πξφζσπα πνπ νξίδνληαη 
ζην άξζξν  18.1.1  ηεο παξνύζαο. 
 
22.1.2  β) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 18.1.2 ηεο παξνχζαο: 

πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή 
ρώξαο, πεξί ηνπ όηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεώζεηο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, όζνλ αθνξά 
ζηελ θαηαβνιή θόξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα), ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο 
εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα, πνπ λα είλαη ελ ηζρύ θαηά ην ρξόλν 
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ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηό ρξόλνο ηζρύνο, πνπ λα 
έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπcxxvii. 
 
Γηα ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ 
ππνβάιινληαη είλαη: 

β1) πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή 
Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.),. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο ζα ππνβάιινπλ ππεύζπλε 
δήισζεcxxviii πεξί ηνπ όηη δελ έρνπλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο θόξσλ ζηελ Διιάδα. ε 
πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε ζα ππνβάιινπλ ζρεηηθό απνδεηθηηθό ηεο  Α.Α.Γ.Δ. 
[Απφ ηελ 31ε.10.2020 όινη νη θνξείο ηνπ δεκόζηνπ θαη ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα 
ππνρξενύληαη λα ιακβάλνπλ ην απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο ησλ παξ. 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 12 
ηνπ λ. 4174/2013 (Α’ 170) κέζσ ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ πιεξνθνξηαθώλ ηνπο 
ζπζηεκάησλ κε ην Κέληξν Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ 
πζηεκάησλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην δεύηεξν εδάθην ηεο παξ. 5 
ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4623/2019 (Α’ 134).ε πεξίπησζε πινπνίεζεο ηεο σο άλσ 
δηαιεηηνπξγηθόηεηαο, ε α.α. αλαδεηά απηεπάγγειηα ην ζρεηηθό απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο]cxxix 
 
Δθόζνλ ε α.α. επηηξέπεη ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ, όηαλ κόλν κηθξά πνζά ησλ θόξσλ δελ 
έρνπλ θαηαβιεζεί, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 18.1.4 ηεο παξνύζαο, πξνζθνκίδεηαη από ηνλ 
νηθνλνκηθό θνξέα βεβαίσζε νθεηιήο από ηελ ΑΑΓΔ. 
 

β2) πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ  e-ΔΦΘΑ.  
Δηδηθόηεξα νη Έιιελεο κειεηεηέο - θπζηθά πξόζσπα ππνβάιινπλ ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό γηα 
ηελ θάιπςε θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζήο ηνπο. Οη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα 
εηαηξείεο / Γξαθεία Μειεηώλ ππνβάιινπλ απνδεηθηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο από ηνλ 
eΔΦΚΑ (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) γηα ην πξνζσπηθό ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο 
εξγαζίαο. Γελ απνηεινύλ απόδεημε ελεκεξόηεηαο ηεο πξνζθέξνπζαο εηαηξίαο, απνδεηθηηθά 
αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο  ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ- κειεηεηώλ πνπ ζηειερώλνπλ ην 
πηπρίν ηεο εηαηξίαο σο εηαίξνη. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο (θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα), 
πνπ δελ ππνβάινπλ ηα άλσ απνδεηθηηθά, ππνβάιινπλ επηπιένλ ππεύζπλε δήισζε πεξί ηνπ 
όηη δελ απαζρνινύλ πξνζσπηθό, γηα ην νπνίν ππάξρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζε εκεδαπνύο 
αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο. Αλ απαζρνινύλ ηέηνην πξνζσπηθό, πξέπεη λα ππνβάιινπλ 
ζρεηηθό απνδεηθηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο εθδηδόκελν από ηνλ eΔΦΚΑ. 
 
[Οη Γεκόζηεο Τπεξεζίεο θαη νη ππεξεζίεο θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 
νηθ. 17535/Γ1.6002 (Β 1754/2020) (άξζξν 7), εθόζνλ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηελ 
νξηδόκελε δηαδηθαζία δύλαηαη λα αλαδεηνύλ απηεπαγγέιησο ην απνδεηθηηθό αζθαιηζηηθήο 
ελεκεξόηεηαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην παξόλ ζεκείν δηακνξθώλεηαη αλαιόγσο].  
 
Δθόζνλ ε α.α. επηηξέπεη ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ, όηαλ κόλν κηθξά πνζά ησλ αζθαιηζηηθώλ 
εηζθνξώλ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 18.1.4 ηεο παξνύζαο, 
πξνζθνκίδεηαη από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα βεβαίσζε νθεηιήο από ηνλ eΔΦΚΑ.  
 

β3) ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ 
θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
 
22.1.3  γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 18.1.5 ηεο παξνχζαο:  

Γηα ηελ πεξίπησζε β‟cxxx, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή 
ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ή ρψξαο,  ην νπνίν λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 
ηνπcxxxi. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα,  

 γ1) «Δληαίν Πηζηνπνηεηηθό Γηθαζηηθήο Φεξεγγπόηεηαο»cxxxii  κε ην νπνίν βεβαηψλεηαη 
φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη 
δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, θαζψο θαη  φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί 
ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε.. Ρν ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ  εθδίδεηαη απφ ην νηθείν 
Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  
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 γ2) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Γ.Δ.Μ.Η. από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη ην λνκηθό πξόζσπν δελ 
έρεη ιπζεί θαη ηεζεί ππό εθθαζάξηζε κε απόθαζε ησλ εηαίξσλ, ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Νη κειεηεηέο - θπζηθά πξφζσπα δελ πξνζθνκίδνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.  

 γ3) Δθηύπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξώνπ/ Δπηρείξεζεο” από ηελ 
ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ, φπσο απηά 
εκθαλίδνληαη ζην taxisnet,  απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

 
Ξξνθεηκέλνπ γηα ηα ζσκαηεία θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ην Δληαίν Ξηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο 
Φεξεγγπφηεηαο εθδίδεηαη γηα ηα ζσκαηεία απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν, θαη γηα ηνπο 
ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηηο 31.12.2019 απφ ην Δηξελνδηθείν θαη κεηά ηελ 
παξαπάλσ εκεξνκελία απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ. 

 
δ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο α‟, γ‟, δ‟, ε‟, ζη‟, δ‟ θαη ε‟cxxxiii, ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο  φηη 

δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ιφγνη απνθιεηζκνχ. cxxxiv 
 
ε) Γηα ηελ πεξίπησζε ζ’cxxxv, πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο αξρήο. Δηδηθά γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο 

ζηελ Διιάδα κειεηεηέο - θπζηθά πξόζσπα, πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Ρ.Δ.Δ., ή ηνπ 
αληίζηνηρνπ επηκειεηεξίνπ (φηαλ απηφ έρεη πεηζαξρηθέο εμνπζίεο επί ησλ κειψλ ηνπ) πεξί κε δηάπξαμεο 
παξαπηψκαηνο, γηα ην νπνίν επηβιήζεθε πεηζαξρηθή πνηλή. Ρα Γξαθεία / Δηαηξείεο Κειεηψλ, θαζψο θαη ηα 
θπζηθά πξφζσπα-κειεηεηέο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ρψξα εγθαηάζηαζεο (Διιάδα ή αιινδαπή), ηα νπνία 
δελ ππφθεηληαη ζηνπο άλσ πεηζαξρηθνχο θνξείο, ππνβάινπλ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν 
ππφθεηληαη, εθφζνλ απηφο έρεη πεηζαξρηθέο εμνπζίεο ζηα κέιε ηνπ, δηαθνξεηηθά ππνβάινπλ ππεχζπλε 
δήισζε φηη: α) δελ ππάξρεη πεηζαξρηθφο θνξέαο θαη β) δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 
παξάπησκα.  

 
Κεηά ηε ιήμε ησλ κεηαβαηηθψλ πξνζεζκηψλ ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ π.δ. 71/2019 θαη ηελ πιήξε έλαξμε 
ηζρχνο ησλ δηαηάμεψλ ηνπ ηειεπηαίνπ, γηα ηηο εγγεγξακκέλεο ζην Κ.Ζ.Κ.Δ.Γ.Δ. κειεηεηηθέο επηρεηξήζεηο, 
ε κε ζπλδξνκή ηνπ σο άλσ ιφγνπ απνθιεηζκνχ πεξί ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο, 
απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνβνιή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο ΗΗ ηνπ ελ ιφγσ κεηξψνπ πνπ ζπληζηά 
επίζεκν θαηάινγν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 24 ηνπ σο άλσ π.δ. 
 
22.1.4  Αλ ην θξάηνο κέινο ή ρώξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή 
όπνπ απηά δελ  θαιύπηνπλ όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη σο άλσ, ππό 22.1.1, 22.1.2 
θαη 22.1.3 πεξ. β', ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθό κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη από έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε κέιε ή ζηηο ρώξεο όπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, από 
ππεύζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξάηνπο κέινπο 
ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο  ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο. 
Οη αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο παξέρνπλ, όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 
αλαθέξεηαη όηη δελ εθδίδνληαη ηα ελ ιόγσ έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ή όηη ηα έγγξαθα απηά 
δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ.  
Οη επίζεκεο δειώζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνύ απνζεηεξίνπ 
πηζηνπνηεηηθώλ (e-Certis)cxxxvi ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
 
22.1.5 ζη) Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 18.1.9 ηεο παξνχζαο, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 
φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο . 
 
22.2 Γηθαηνινγεηηθά πιήξσζεο θξηηεξίσλ επηινγήο: 
22.2.1 Πξνο απόδεημε ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο : 

(α) νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππνβάιινπλ Πηπρίν 
Μειεηεηή ή Γξαθείσλ Μειεηώλ κέρξη ηελ ιήμε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηόδνπ ηζρύνο ηνπ 
π.δ. 71/2019 ζύκθσλα κε ην άξζξν 39 απηνύ θαη από ηελ πιήξε έλαξμε ηζρύνο ηνπ 
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ηειεπηαίνπ, βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Σκήκα Ι ηνπ Μεηξώνπ Μειεηεηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ 
Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΜΗ.Μ.Δ.Γ.Δ.)cxxxvii γηα ηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο κειεηώλ, σο εμήο:  
1. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 6 -Αξρηηεθηνληθέο κειέηεο 
2. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 7 -Δηδηθέο Αξρηηεθηνληθέο κειέηεο 
3. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 8- Πηαηηθέο Κειέηεο 
4. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 9-ΖΚ Κειέηεο 
5. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 25 – Φπηνηερληθέο Κειέηεο 
 
(β) Νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη  ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ππνβάιινπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο 
Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.  

 
(γ) Νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ 

Σψξνπ (Δ.Ν.Σ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 
αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ 
εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ 
Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ππνβάιινπλ πηζηνπνηεηηθφ αληίζηνηρνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν 
ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο 
φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ 
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη 
ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ άξζξνπ 17.1 ηεο παξνχζαο. 
 
Ρα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά ππφ α), β) θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηφο αλ ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ 
θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνοcxxxviii. 
 
22.2.2  Ζ Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα απνδεηθλχεηαη σο αθνινχζσο cxxxix:  
 

1. Κε ηελ ππνβνιή αζθαιηζηεξίνπ επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο πνζνχ ηνπιάρηζηνλ 200.000,00 
επξψ αλά γεγνλφο. 

2. Κε ηελ ππνβνιή νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή απνζπαζκάησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηηο 
ηξεηο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, απφ ηηο νπνίεο ζα πξνθχπηεη φηη ν κέζνο θχθινο εξγαζηψλ 
γηα ηηο ηξεηο απηέο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο αλέξρεηαη θαη‟ ειάρηζηνλ ζην πνζφ ησλ 
200.000,00 επξψ 

 
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιόγνπο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ 
απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο 
αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ 
εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 83 λ. 4412/2016 θαη 
ζηελ παξάγξαθν  22.2.6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
Νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, ππνβάιινπλ σο δηθαηνινγεηηθά έλα ή 
πεξηζζφηεξα απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Κέξνο ΗΗ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΣΗΗ ηνπ λ. 
4412/2016. 
 
Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηεί ε 
αλαζέηνπζα αξρή, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε 
νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν, ην νπνίν ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη θαηάιιειν.  
 
22.2.3 Ζ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα απνδεηθλχεηαη σο αθνινχζσοcxl: 
Ζ ζηειέρσζε ησλ εµεδαπψλ µειεηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ απνδεηθλχεηαη είηε µε ηελ πξνζθφµηζε ηεο 
βεβαίσζεο εγγξαθήο ζην Κεηξψν Κειεηεηψλ/Γξαθείσλ Κειεηψλ είηε κε ηελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
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πεξ. ζη. ( αλαθνξά ηίηισλ ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ) ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΣΗΗ ηνπ 
Ξξνζαξηήκαηνο Α‟ ηνπ λ. 4412/2016 θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ππνβνιή θαηαιφγνπ κε ηνπο ηίηινπο 
ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα, κε ηελ ππνβνιή ησλ βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ απηψλ 
ζπληαγκέλα ζχκθσλα κε ην Τπόδεηγκα V, ζπλνδεπφκελα κε ην απνδεηθηηθφ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο 
θαη κε ηελ ππνβνιή πίλαθαο κειεηψλ γηα βεβαίσζε εηψλ θαη νξίσλ ακνηβήο γηα ηελ εκπεηξία ζχκθσλα κε 
ην Τπόδεηγκα VΙ. Ρα αλσηέξσ ηζρχνπλ νκνίσο θαη γηα ηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο 
 
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιόγνπο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ 
απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο 
αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ 
εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 83 λ. 4412/2016 θαη 
ζηελ παξάγξαθν 22.2.6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
Νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, ππνβάιινπλ σο δηθαηνινγεηηθά έλα ή 
πεξηζζφηεξα απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Κέξνο ΗΗ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΣΗΗ ηνπ λ. 
4412/2016. 
 
22.2.4  Γηθαηνινγεηηθά γηα πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαοcxli 
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνδεηθλχνπλ ηελ απαίηεζε γηα ηα πξφηππα κε:  
(α)  Κε ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ εθδηδφκελσλ απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ 
βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε 
είηε ην ζχζηεκα ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9001 είηε ΔΙΝΡ 1439 είηε άιια αλαγλσξηζκέλα ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη 
ζηε ζρεηηθή ζεηξά επξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο νξγαληζκνχο. 
(β)  Κε ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ εθδηδφκελσλ απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ 
βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ζχκθσλα 
κε είηε ην ζχζηεκα ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 14001 είηε ην Θνηλνηηθφ Πχζηεκα Νηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη 
Νηθνινγηθνχ Διέγρνπ (EMAS) είηε άιια αλαγλσξηζκέλα ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 45 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζκ. 1221/2009 ή βαζηδφκελα ζε αληίζηνηρα επξσπατθά ή δηεζλή 
πξφηππα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο νξγαληζκνχο. 
(γ)  Κε ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ εθδηδφκελσλ απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ 
βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε πξφηππα Γηαρείξηζεο γείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ 
Δξγαζία, ζχκθσλα είηε κε ην ζχζηεκα ΔΙΝΡ 45001:2018 (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ 1801:2008/OHSAS 
18001:2007) είηε κε άιια αλαγλσξηζκέλα ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηε ζρεηηθή ζεηξά επξσπατθψλ 
πξνηχπσλ θαη έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο νξγαληζκνχο. 
(δ)  Κε ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ εθδηδφκελσλ απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ 
βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε πξφηππα Γηαρείξηζεο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ 
Ξιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN ISO 27001:2013 είηε κε άιια αλαγλσξηζκέλα 
ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηε ζρεηηθή ζεηξά επξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ 
δηαπηζηεπκέλνπο νξγαληζκνχο. 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή αλαγλσξίδεη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ θνξείο δηαπηζηεπκέλνπο 
απφ ηζνδχλακνπο Νξγαληζκνχο δηαπίζηεπζεο, εδξεχνληεο θαη ζε άιια θξάηε - κέιε. Δπίζεο, θάλεη δεθηά 
άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εληφο ησλ ζρεηηθψλ 
πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 
 
 
22.2.5 Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα 
πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ λ. 4412/2016, 
κπνξνχλ, γηα ηελ εθάζηνηε ζχκβαζε, λα ππνβάιινπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 
εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ 
πηζηνπνίεζεο. 
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Πηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο 
φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ. 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιόγνπο απαιιάζζνληαη 
από ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθό 
εγγξαθήο ηνπο. 
 
Από ηελ πιήξε έλαξμε ηζρύνο ηνπ π.δ/ηνο 71/2019 ην πηζηνπνηεηηθό ηνπ Σκήκαηνο ΙΙ ηνπ 
ΜΗ.Μ.Δ.Γ.Δ. απνηειεί πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζε επίζεκν θαηάινγν  θαη απαιιάζζεη ηνπο 
εγγεγξακκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ. 
 
22.2.6 Νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη εθπιεξψλνπλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 
19.2 θαη 19.3, ηεο παξνχζαο, ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία αλάζεζεο, αλεμαξηήησο ηεο 
εγγξαθήο θαη ηεο θαηάηαμήο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο ησλ νηθείσλ κεηξψσλ.  
 
22.3 Γηθαηνινγεηηθά λνκηκνπνίεζεο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ: 
Πε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία», 
κε ζέκα: “Γηθαηνινγεηηθά Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ- Θαηαθχξσζε‟‟, ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα 
νπνία πξνθχπηεη ε εμνπζία ππνγξαθήο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ θαη ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί 
έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηφο αλ ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο 
δηαηάμεηο απηψλ θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 
 
Α. Γηα ηνπο εκεδαπνύο νηθνλνκηθνύο θνξείο πξνζθνκίδνληαη: 
i) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθό πξόζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζην ΓΔΜΗcxlii 
 
- γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο εθπξνζώπεζεο, ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο 
εθπξνζώπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από 
ηελ ππνβνιή ηνπcxliii.   
  
-  γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο ζύζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιώλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, αξθεί ε 
ππνβνιή Γεληθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Μεηαβνιώλ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπ 
 
ii) ηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο 
εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο 
νξγάλσλ δηνίθεζεο ζε ζψκα, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα 
απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 
 
Πε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε 
πξφζσπν πιένλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ έγγξαθα ησλ πεξηπηψζεσλ i θαη ii, πξνζθνκίδεηαη 
επηπιένλ απφθαζε- πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ φηη 
ρνξεγήζεθαλ νη ζρεηηθέο εμνπζίεο.  
 
Β. Νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε  ηνπ λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη 
εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
Νη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε  ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο νη 
ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά 
ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ 
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ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ 
κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 
 
Γ. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα 
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
Γ. Πε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη θπζηθφ πξφζσπν / αηνκηθή επηρείξεζε, εθφζνλ έρνπλ 
ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε ηξίηα πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
 
22.4  Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 
• νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο 

ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  
• νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ 

ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλcxliv Πεκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο ηνπο. 

 
Άξζξν 23: Τπεξγνιαβία 
 
23.1 Ν πξνζθέξσλ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 
ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη.  
 
23.2 Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ 
αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ. 
 
23.3 .................................................................... cxlv 
 
23.4 Αλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή 
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%)cxlvi  ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 
ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή: 

α) επαιεζεχεη ππνρξεσηηθά ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο γηα 
ηνπο ππεξγνιάβνπο κε ην Δ.Δ.Δ.Π., 

β) απαηηεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, φηαλ απφ ηελ 
σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ.  
 
 
Άξζξν 24: Γηάθνξα 
 
24.1 Νη πξνζθέξνληεο, κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
 
24.2 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο Ξξνζθέξσλ 
ή σο Λφκηκνο Δθπξφζσπνο Ξξνζθέξνληνο, φηη ε ίδηα ή θαη ηξίηνη, θαη‟ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ζα 
επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά 
κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, γηα ην ζθνπφ ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, ιακβάλνληαο θάζε 
εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη 
ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ θάζε κνξθήο αζέκηηε επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  
 
24.2 [Γηα δηαγσληζκνύο πνπ ζα εθθηλήζνπλ κεηά ηελ 01-09-2021 πξνζηίζεηαη ε αθόινπζε 
παξάγξαθνο] 
 
Αλ, κεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο, , ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 191 
ηνπ λ. 4412/2016, ε Ξξντζηακέλε Αξρή απνθαζίζεη ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο, πξνζθαιεί ηνλ 
ππνςήθην, πνπ θαηαηάρζεθε ζηελ επφκελε ζέζε ζηνλ δηαγσληζκφ, ζηνλ νπνίν αλαδείρζεθε ν έθπησηνο 
αλάδνρνο θαη ηνπ πξνηείλεη λα αλαιάβεη απηφο ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 
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πξνυπνζέζεηο θαη βάζεη ηεο πξνζθνξάο πνπ ππέβαιε ζηνλ δηαγσληζκφ. Ζ ζχκβαζε εθηέιεζεο 
ζπλάπηεηαη, εθφζνλ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφηαζεο πεξηέιζεη ζηελ 
Ξξντζηακέλε Αξρή έγγξαθε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο. Ζ άπξαθηε πάξνδνο ηεο πξνζεζκίαο 
ζεσξείηαη σο απφξξηςε ηεο πξφηαζεο. Αλ απηφο δελ δερζεί ηελ πξφηαζε ζχλαςεο ζχκβαζεο, ε 
Ξξντζηακέλε Αξρή πξνζθαιεί ηνλ επφκελν ππνςήθην θαηά ζεηξά θαηάηαμεο, αθνινπζψληαο θαηά ηα 
ινηπά ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Δθφζνλ θαη απηφο απνξξίςεη ηελ πξφηαζε, ε Ξξντζηακέλε Αξρή πξνζθεχγεη 
θαηά ηελ θξίζε ηεο είηε ζηελ αλνηθηή δεκνπξαζία είηε ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε, εθφζνλ 
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ. 
Ζ δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο κπνξεί λα εθαξκφδεηαη αλαινγηθά θαη ζε πεξίπησζε νινθιήξσζεο ηεο 
κειέηεο, χζηεξα απφ δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
 
 24.3 Γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ έρνπλ εθδνζεί νη πην θάησ γλσκνδνηήζεηο  θαη απνθάζεηοcxlvii: 

 Ζ ππ‟ αξ.656/2022 Α.Α.. κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 29152 (ΑΓΑ: 9Κ2Ο46ΚΥ0Η- ΕΘ7 & 
Α.Γ.Α.Κ.:22REQ011738395). 

 Ζ ππ‟ αξ. 753/2022 απφθαζε έγθξηζεο δαπάλεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ: 9ΓΜ646ΚΥ0Η- Β60)  
 Ζ ππ‟ αξ. 29150/2022 Βεβαίσζε Ξ.Ν.. (ΑΓΑ: ΟΑΚ846ΚΥ0Η- Β7Γ)  
 Ζ ππ‟ αξ. ……/2022 απφθαζε έγθξηζεο φξσλ Γηαθήξπμεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. 

 
24.4 (γηα κειέηεο  πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ) 
 
Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε κε αξ.πξση. 656/29152/05-12-2022 (ΑΓΑ: 9Κ2Ο46ΚΥ0Η- ΕΘ7) 
Απφθαζε (Α.Γ.Α.Κ.:22REQ011738395) γηα ηελ έγθξηζε δέζκεπζεο πξνυπνινγηζκνχ πνζνχ 256.072,60 € 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.) ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ 11969/29-06-2022 Απφθαζε έληαμεο 
έξγνπ ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (ΑΓΑ: ΤΛΔ646ΚΡΙ6-Ξ7Τ). 
 

 

Λέα Φηιαδέιθεηα, Γεθέκβξηνο 2022 

 

 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

Κε ηελ ππ' αξηζκ. 281/2022 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο –Λέαο Σαιθεδφλαο cxlviii 
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1
  Καηά ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 29 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

ii
 πκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλαζέηνληεο θνξείο πνπ απνηεινχλ 

αλαζέηνπζεο αξρέο (π.ρ. ΓΔΤΑ) εθαξκφδνπλ ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο (πξφηππα ηεχρε) πνπ εθδίδνληαη, θαη‟ εμνπζηνδφηεζε 

ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 315 ηνπ λ.4412/2016, θαη ζπλεπψο ρξεζηκνπνηνχλ ην 

παξφλ ηεχρνο δηαθήξπμεο γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ αλαζέηνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ ΗΗ ηνπ λ. 4412/2016. Οη 

ινηπνί αλαζέηνληεο θνξείο  δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην παξφλ ηεχρνο δηαθήξπμεο γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ αλαζέηνπλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ ΗΗ ηνπ λ. 4412/2016. 
iii

 Αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηαπηνπνίεζεο ηεο δηαηηζέκελεο πίζησζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ν 

ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο, ηνλ αξηζκφ θαη ηε ρξνλνινγία ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, εθφζνλ ε πξνθαινχκελε 

δαπάλε πξφθεηηαη λα βαξχλεη ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, ηνλ αξηζκφ θαηαρψξηζήο ηεο ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ νηθείνπ θνξέα, 

θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο πνιπεηνχο αλάιεςεο ζε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξα 

ηνπ ελφο νηθνλνκηθά έηε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α‟ 145), πεξί δηαδηθαζίαο 

γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ην Πξφγξακκα 

Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ, ηε πιινγηθή Απφθαζε Έληαμεο θαη ηνλ ελάξηζκν. ε πεξίπησζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ απφ 

πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αλαγξάθεηαη ην Σακείν πνπ ρξεκαηνδνηεί θαη ν ηίηινο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

ηνπ ΔΠΑ ή άιινπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ πφξνπο ΔΔ πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ είλαη εληαγκέλε ε ππφ 

αλάζεζε κειέηε. 
iv
 πκπιεξψλεηαη ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

v
  πκπιεξψλεηαη ν θσδηθφο πνπ αθνξά ζηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ επίζεκν 

ηζηφηνπν ηεο Γ.Γ. Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο (παξ. 2α άξζξνπ 53 λ. 4412/2016) 
vi
 Μέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο “Δπηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 

vii
  Σν ΔΔΔ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

2016/7 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 5
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2016 γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ γηα ην Δπξσπατθφ Έγγξαθν 

Πξνκήζεηαο (L 3) θαη παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  

Σν ΔΔΔ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν κπνξνχλ λα ππνβάινληαη πξνζθνξέο 

ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην ΔΔΔ κε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε 

δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε ην ΔΔΔ. Aπφ ηηο 2-5-2019, παξέρεηαη ε λέα ειεθηξνληθή ππεξεζία Promitheus 

ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ζχληαμεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ). Μπνξείηε λα δείηε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ 

ΔΖΓΖ www.promitheus.gov.gr Πξβι θαη ην Γηνξζσηηθφ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 17/65 ηεο 23εο 

Ηαλνπαξίνπ 2018) ζηνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/7 γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ γηα ην Δπξσπατθφ 

Δληαίν Έγγξαθν Πξνκήζεηαο , κε ην νπνίν επηιχζεθαλ ηα ζρεηηθά δεηήκαηα νξνινγίαο πνπ ππήξραλ ζην αξρηθφ επίζεκν 

ειιεληθφ  θείκελν ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ, Μπνξείηε λα δείηε ην ζρεηηθφ Γηνξζσηηθφ ζηελ αθφινπζε δηαδξνκή 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 
viii

 Ζ πεξηπη. (δ) ζπκπιεξψλεηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζηε δηαθήξπμε εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή πεξηιάβεη ππνδείγκαηα 

εγγξάθσλ πξνο ππνβνιή απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο π.ρ. εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 
ix

 πκπιεξψλνληαη ηπρφλ άιια έγγξαθα ζχκβαζεο ή ηεχρε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη αλαγθαία κε ζθνπφ λα 

πεξηγξάςεη ή λα πξνζδηνξίζεη ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο πρ ζρέδην ζπκθσλεηηθνχ. 
x
 Πξβ. άξζξν 67 ηνπ λ. 4412/2016. 

xi
  Όηαλ είλαη αδχλαην λα παξαζρεζεί ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε νξηζκέλα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, κπνξεί λα πεξηιεθζεί, ζην παξφλ άξζξν ηεο δηαθήξπμεο, πξφβιεςε φηη ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο ζα δηαηεζνχλ κε κέζα άιια πιελ ησλ ειεθηξνληθψλ, φπσο ην ηαρπδξνκείν ή άιιν θαηάιιειν κέζν ή ζπλδπαζκφο 

ηαρπδξνκηθψλ ή άιισλ θαηαιιήισλ κέζσλ θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ (ηξίην εδάθην παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 4412/2016). 

ηελ πεξίπησζε απηή  πξνηείλεηαη ε αθφινπζε δηαηχπσζε:  «Σα αθόιοσζα έγγραθα ηες ζύκβαζες ........................... δηαηίζεληαη 

από …………………………., οδός …………………, πιεροθορίες …………………. ηει.:……………... Οη ελδηαθερόκελοη κπορούλ 

αθόκα, λα ιάβοσλ γλώζε ηφλ παραθάηφ εγγράθφλ ηες ζύκβαζες ……………, ζηα γραθεία ηες αλαζέηοσζας αρτής θαηά ηης 

εργάζηκες εκέρες θαη ώρες». 
xii

 Όηαλ δελ κπνξεί λα πξνζθεξζεί ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε νξηζκέλα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο, δηφηη ε αλαζέηνπζα αξρή πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4412/2016, αλαθέξνληαη, 

ζην παξφλ άξζξν ηεο δηαθήξπμεο, ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ, ηα νπνία 

απαηηνχληαη, θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζηα ζρεηηθά έγγξαθα. Δλδεηθηηθά, ι.ρ., ε αλαζέηνπζα αξρή 

ζα κπνξνχζε λα αλαθέξεη φηη: “Ο οηθολοκηθός θορέας αλαιακβάλεη ηελ σποτρέφζε λα ηερήζεη εκπηζηεσηηθά θαη λα κε 

γλφζηοποηήζεη ζε ηρίηοσς (ζσκπερηιακβαλοκέλφλ ηφλ εθπροζώπφλ ηοσ ειιεληθού θαη δηεζλούς Σύποσ), τφρίς ηελ προεγούκελε 

έγγραθε ζσγθαηάζεζε ηες Αλαζέηοσζας Αρτής, ηα αλφηέρφ έγγραθα ή πιεροθορίες ποσ προθύπηοσλ από ασηά. Οη οηθολοκηθοί 

θορείς δηαζθαιίδοσλ ηελ ηήρεζε ηφλ απαηηήζεφλ ασηώλ από ηο προζφπηθό ηοσς, ηοσς σπεργοιάβοσς ηοσς θαη θάζε άιιο ηρίηο 

πρόζφπο ποσ τρεζηκοποηούλ θαηά ηελ ζύλαυε ή εθηέιεζε ηες ζύκβαζες. Γηα ηολ ζθοπό ασηό, θαηά ηελ παραιαβή ηφλ εγγράθφλ 

ηες ζύκβαζες, σποβάιιεη σπεύζσλε δήιφζε ηοσ λ. 1599/1986 κε ηελ οποία δειώλεη ηα αλφηέρφ”. 
xiii

 πκπιεξψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε  ζαθήλεηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία (“εγθαίρφς, ήηοη έφς ηελ ....”), 

πξνο απνθπγή νηαζδήπνηε ζχγρπζεο θαη ακθηβνιίαο.  
xiv

 πκπιεξψλεηαη ε ηέηαξηε εκέξα πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο.. 
xv

  Πξβι έγγξαθν ΔΑΑΓΖΤ κε α.π. 4121/30-07-2020 « Γηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ 

δεκνζηφηεηαο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο φξσλ ηεο δηαθήξπμεο» (ΑΓΑ: ΧΡΖ9ΟΞΣΒ-2ΥΕ) 
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  Άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 
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  Πξβι. άξζξν 12 παξ. 1.2 ΚΤΑ ΔΖΓΖ-Γεκφζηα Έξγα 
xviii

  Αλ ε δηεχζπλζε ηεο ππεξεζία πνπ ηεξεί ην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ 

αλαθεξφκελε ζην άξζξν 1, αλαγξάθεηαη ζην παξφλ ζεκείν ε ζρεηηθή δηεχζπλζε 
xix

  άξζξν 12 παξ. 1.2.4. ΚΤΑ ΔΖΓΖ-Γεκφζηα Έξγα 
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  Άξζξν 12 παξ. 1.2.6. ΚΤΑ ΔΖΓΖ-Γεκφζηα Έξγα 
xxi

  Άξζξν 12 παξ. 1.2.2. ΚΤΑ ΔΖΓΖ-Γεκφζηα Έξγα  
xxii

  Πξβι. άξζξν 12 παξ. 2 ΚΤΑ ΔΖΓΖ-Γεκφζηα Έξγα  
xxiii

  Άξζξν 13 ΚΤΑ ΔΖΓΖ-Γεκφζηα Έξγα  
xxiv

  Δπηζεκαίλεηαη φηη, σο πξνο ηηο πξνζεζκίεο  γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 221Α ηνπ λ. 4412/2016.  
xxv

 Πξβι. άξζξν 103 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016.  
xxvi

  Βι. ζρεηηθά κε ηελ  ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε ην  άξζξν εηθνζηφ έβδνκν ηεο απφ 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - πνπ 

θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4683/2020 (Α΄83)-θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2  ηνπ νπνίνπ:" Η σπεύζσλε δήιφζε ηοσ άρζροσ 

8 ηοσ λ. 1599/1986 (Α` 75) κπορεί λα ζσληάζζεηαη ζηελ Δληαία Ψεθηαθή Πύιε ηες Γεκόζηας Γηοίθεζες ηοσ άρζροσ 52 ηοσ λ. 

4635/2019, κέζφ ηες ειεθηροληθής εθαρκογής «e-Dilosi». Η ειεθηροληθή σπεύζσλε δήιφζε σποβάιιεηαη θαη γίλεηαη αποδεθηή 

ζύκθφλα κε ηα ορηδόκελα ζηο εηθοζηό ηέηαρηο άρζρο ηες παρούζας.  2. Η ασζεληηθοποίεζε ποσ πραγκαηοποηείηαη γηα ηε τρήζε 

ηες ειεθηροληθής εθαρκογής ηες παρ. 1 ηοσ παρόληος έτεη ηελ ίδηα ηζτύ κε ηε βεβαίφζε γλήζηοσ σπογραθής ηοσ άρζροσ 11 ηοσ λ. 

2690/1999 (Α` 45). Η εκεροκελία ποσ αλαγράθεηαη ζηελ προεγκέλε ή εγθεθρηκέλε ειεθηροληθή ζθραγίδα ηοσ Τποσργείοσ 

Ψεθηαθής Γηαθσβέρλεζες αληηζηοητεί ζηελ εκεροκελία έθδοζες ηες ειεθηροληθής σπεύζσλες δήιφζες. Δθόζολ ηερούληαη οη όροη 

ηοσ προεγούκελοσ εδαθίοσ, ε ειεθηροληθή σπεύζσλε δήιφζε, ηόζο φς ειεθηροληθό όζο θαη φς έλησπο έγγραθο, ζσληζηά έγγραθο 

βέβαηες τρολοιογίας". 
xxvii

  Γηα ηνπο θνξείο ηνπ Βηβιίνπ ΗΗ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ λ.4412/2016 
xxviii

  Οκνίσο πξνβιέπεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 92 παξ. 8 ηνπ λ.4412/201 
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  Βι. άξζξν 360 παξ. 1 Ν. 4412/2016 θαη 3 παξ. 1 Π.Γ. 39/2017.
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  Πξβ. άξζξν 364 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

xlii
  Βι. παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 365 ηνπ Ν. 4412/2016. 

xliii
  Βι. άξζξα 360 παξ. 2 Ν. 4412/2016 θαη 3 παξ. 2 Π.Γ. 39/2017, πξβι. άξζξν 367 παξ. 4 Ν. 4412/2016. 
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   Πξβι. άξζξν 372 παξ. 3 λ. 4412/2016  

xlv
   Πξβι. άξζξν 372 παξ. 1 θαη 2 Ν. 4412/2016.  

xlvi
   Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

xlvii
   Πξβι άξζξν 372 παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016. 

xlviii
 Ή/θαη ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, θαηά πεξίπησζε (πξβι. άξζξν 13 παξ. 3 πεξ. γ‟ & „δ ηεο  Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ-Γεκφζηα 

Έξγα ). 
xlix

  Άρζρο 102, όπφς αληηθαηαζηάζεθε κε  ηο άρζρο 42 ηοσ λ. 4782/2021. Πρβι θαη  έθζεζε ζσλεπεηώλ ρσζκίζεφλ επί ηοσ 

φς άλφ άρζροσ 42 λ. 4781/2021  
l
  Πξβι. άξζξν 105 λ. 4412/2016.  

li
  Άξζξν 53 παξ. 3 λ. 4412/2016. 

lii
 Πξβι. άξζξν 80 παξ. 10 λ. 4412/2016.  

liii
  Άξζξν 92 παξ. 4 λ. 4412/2016 

liv
 Πξβι. άξζξν 92 παξ. 4Α ηνπ λ. 4412/2016. 

lv
 Σίζεηαη κφλν εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

lvi
 Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ην  άξζξν 118 παξ. 25 ηνπ λ. 4472/2017 (Α 74) πξνβιέπεηαη φηη: "25. Mε ηελ έθδοζε ηοσ 

προεδρηθού δηαηάγκαηος ηες παραγράθοσ 20 θαηαργούληαη [...] θαη ηα άρζρα 39 θαη 40 ηοσ λ. 3316/2005, ποσ δηαηερήζεθαλ ζε 

ηζτύ κε ηελ περίπηφζε 40 ηες παρ. 1 ηοσ άρζροσ 377 ηοσ λ. 4412/2016". 
lvii

 Απφ 1-1-2017 ηέζεθε ζε ηζρχ ην π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), κε ην άξζξν 13 ηνπ νπνίνπ θαηαξγήζεθε ην π.δ 113/2010. 
lviii

 Νφκνη, ΠΓ θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 61 ηνπ λ. 4412/2016, δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ εθαξκνζηένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο. 
lix

 ε πεξίπησζε πνπ πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ δηθαηψκαηα πξναίξεζεο, δηακνξθψλεηαη αλαιφγσο ε εθηηκψκελε αμία ηεο 

ζχκβαζεο θαη ην παξφλ άξζξν (πξβ. άξζξα 6 παξ. 1 θαη 132  παξ. 1 πεξ. α' ηνπ λ. 4412/2016). 
lx

  Πξβι θαη άξζξν 53 παξ. 8 θαη άξζξν 2 παξ. 3 πεξ. 15 λ. 4412/2016 
lxi

 Πξφθεηηαη γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο 

(ήηνη ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνβιέςηκσλ πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ (ρσξίο ΦΠΑ) ησλ επί κέξνπο κειεηψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ 
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πνπ απαξηίδνπλ ηε ζχκβαζε), ην νπνίν δχλαηαη λα δηαηεζεί εθφζνλ πξνθχςεη πξνο ηνχην αλάγθε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ λ. 4412/2016 πεξί ηξνπνπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο (πξβι. άξζξν 53 πεξ. 8α
'
 

ηνπ λ. 4412/2016).  
lxii

  ην ζπγθεθξηκέλν ρσξίν ζπκπιεξψλεηαη ν πξνυπνινγηζκφο (ρσξίο ΦΠΑ), ε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ 

(ηνπιάρηζηνλ) ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη νη φξνη ελεξγνπνίεζεο ηνπ ηπρφλ πξνβιεπφκελνπ κνλνκεξνχο 

δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (option), ην νπνίν ελεξγνπνηείηαη κε κφλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ππφ 

ηελ έλλνηα φηη έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζπλεπψο δε θαη αληηθείκελν ξπζκίζεσο ηεο αξρηθήο 

ζχκβαζεο (πξβι. Γλσκ, ΝΚ 413/2007 θαζψο επίζεο θαη Καηεπζπληήξηα Οδεγία 22/2017 ηεο Δ,Α,Α,ΓΖ,Τ. κε ζέκα 

“Σροποποίεζε ηφλ ζσκβάζεφλ θαηά ηε δηάρθεηά ηοσς”, αλαξηεκέλε ζην www.eaadhsy.gr, φπνπ πξνβιέπεηαη φηη „‟φς 

δηθαηώκαηα προαίρεζες λοούληαη κόλο ηα „‟γλήζηα‟‟ δηθαηώκαηα προαίρεζες ηοσ Α.Κ. (βι. Α.Π. 1085/2006, ΝΚ 265/2015 & 

186/2010), ηα οποία αποηειούλ δηαπιαζηηθά δηθαηώκαηα ποσ ελεργοποηούληαη κε κολοκερή δήιφζε ηες αλαζέηοσζας αρτής, 

τφρίς λα απαηηείηαη ζτεηηθή ζσκθφλία ηοσ αλαδότοσ, θαζώς ο ηειεσηαίος έτεη ήδε αποδετζεί, κε ηελ σποβοιή ηες προζθοράς ηοσ, 

ηοσς όροσς ελεργοποίεζες ηοσ δηθαηώκαηος προαίρεζες από ηελ αλαζέηοσζα αρτή, ζηε δηαθρηηηθή εστέρεηα ηες οποίας 

ελαπόθεηηαη ε ελεργοποίεζή ηοσ ή ότη.‟‟, ελψ, παξάιιεια, ηα „‟γλήζηα δηθαηώκαηα προαίρεζες δελ ζα πρέπεη λα ζσγτέοληαη κε 

ηελ περίπηφζε δηαπραγκάηεσζες τφρίς δεκοζίεσζε‟‟).  

Σν ρσξίν δηαγξάθεηαη εθφζνλ δελ πξνβιεθζεί δηθαίσκα πξναίξεζεο. 
lxiii

 Γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε πξβι θαη άξζξν 24 ηεο παξνχζαο. 
lxiv

 Οη θξαηήζεηο πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 
lxv

  Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηακνξθψλεη ην παξφλ ζεκείν ηεο δηαθήξπμεο, αλάινγα κε ην αλ απνθαζίζεη λα ππνδηαηξέζεη ηε 

ζχκβαζε ζε πεξηζζφηεξα ηκήκαηα/κειέηεο ή φρη, ήηνη λα ηηο αλαζέζεη σο εληαίν ζχλνιν. ηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμεη λα κελ 

ππνδηαηξέζεη ζε ηκήκαηα, αλαθέξεη, ζην παξφλ ζεκείν ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο ηεο απφθαζήο ηεο απηήο (πξβι. 

άξζξν 59 ηνπ λ. 4412/2016), άιισο δηαγξάθεηαη. 
lxvi

 Σεκείσζε γηα ζπκβάζεηο πνπ ζα πξνθεξπρζνύλ κεηά ηελ 1/9/2021  εκεησηένλ φηη ε ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ 

πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη ην ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ακηγψο 

κειεηεηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη θάζε είδνπο ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε, 

απφ ηε ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο εληνιήο γηα ηελ εθπφλεζε ζηαδίνπ κειέηεο κέρξη ηελ ππνβνιή ηνπ, ελψ αλ ν αλάδνρνο 

ππνρξεσζεί λα επαλππνβάιεη πξνο έγθξηζε κειέηε, επεηδή ε Τπεξεζία έθξηλε φηη ε ππνβιεζείζα ρξεηάδεηαη δηνξζψζεηο, ν 

ρξφλνο θαζπζηέξεζεο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν θαη δελ δηθαηνινγεί παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο νχηε νδεγεί ζε αλαζηνιή ηεο 

ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο (πξβι. δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 184 παξ. 1 θαη 4 ηνπ λ. 4412/2016 σο 

αληηθαηαζηάζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 4782/2021, νη νπνίεο θαηαιακβάλνπλ 

δηαγσληζκνχο πνπ ζα πξνθεξπρζνχλ κεηά ηελ 1.9.2021).  
lxvii

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 184 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, σο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 4782/2021 νη νπνίεο θαηαιακβάλνπλ δηαγσληζκνχο πνπ ζα πξνθεξπρζνχλ κεηά ηελ 1.9.2021, ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο, ήηνη πξνζεζκίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ή θαη ζηαδίσλ κειεηψλ ηεο ζχκβαζεο κπνξνχλ λα 

ηεζνχλ  ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζην ζπκθσλεηηθφ θαηά ηελ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Αλ δελ ηεζνχλ ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο, ε ζρεηηθή αλαθνξά ηεο δηαθήξπμεο δηαγξάθεηαη. Δπίζεο, επηθνπξηθά κπνξεί λα γίλεηαη παξαπνκπή ζην ζρεηηθφ 

ρξνλνδηάγξακκα πνπ (ηπρφλ) πεξηιακβάλεηαη ζην ηεχρνο ηερληθψλ δεδνκέλσλ. 
lxviii

 Να αλαθεξζεί εάλ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη λα ζπκπιεξσζνχλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 57 παξ 

2 ηνπ λ. 4412/2016. Άιισο, λα ζπκπιεξσζεί  «δελ γίλνληαη δεθηέο». 
lxix

 Πξβ. άξζξν 91 παξ. 1 πεξ. (ε) ηνπ λ. 4412/2016. εκεησηένλ φηη ν ελ ιφγσ πεξηνξηζκφο θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ 

ηζρχεη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 4 πεξ. (γ) ηνπ λ. 4412/2016 ηφζν ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε 

θνηλά κέιε φζν θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.  
lxx

 Οξίδεηαη ν ρξφλνο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαη΄ εθηίκεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο δηαδηθαζίαο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, πξβ. άξζξν 97 παξ 3 ηνπ λ. 4412/2016.  Γηα ηηο ζπκβάζεηο κειεηψλ πνπ ππνβάιινληαη 

ηερληθέο πξνζθνξέο, φπσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν θαη‟ ειάρηζηνλ ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 12 κήλεο.  
lxxi

  Γεληθά γηα δεηήκαηα ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ πξβι. άξζξν 97 λ. 4412/2016. 
lxxii

  Πξβι. άξζξν 97 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016. 
lxxiii

 Ζ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 121 ηνπ λ. 4412/2016. 
lxxiv

 Σν πνζνζηφ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ην 

Φ.Π.Α.,  κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν, κε ζπλππνινγηδφκελσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαη 

παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016.).  
lxxv

  Πξβι. άξζξν 88 παξ. 1 λ. 4412/2016. 
lxxvi

  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη φξην πνζνζηνχ έθπησζεο, πάλσ απφ 

ην νπνίν ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη, επηπιένλ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, πξφζζεηε εγγχεζε, 

θιηκαθσηά απμαλφκελε βάζεη ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο (άξζξν 72 παξ. 4 ηειεπηαίν εδάθην λ. 4412/2016) 
lxxvii

  Άξζξν 187 παξ. 2 λ. 4412/2016 θαη 12.4 ηεο παξνχζαο 
lxxviii Σα γρακκάηηα ζύζηαζες τρεκαηηθής παραθαηαζήθες ηοσ Σακείοσ Παραθαηαζεθώλ θαη Γαλείφλ, γηα ηελ παροτή 

εγγσήζεφλ ζσκκεηοτής θαη θαιής εθηέιεζες (εγγσοδοηηθή παραθαηαζήθε) ζσζηήλοληαη ζύκθφλα κε ηελ εηδηθή λοκοζεζία ποσ  

δηέπεη ασηό θαη εηδηθόηερα βάζεη ηοσ άρζροσ 4 ηοσ π.δ ηες 30 Γεθεκβρίοσ 1926/3 Ιαλοσαρίοσ 1927 (“Περί ζσζηάζεφς θαη 

αποδόζεφς παραθαηαζεθώλ θαη θαηαζέζεφλ παρά ηφ Σακείφ Παραθαηαζεθώλ θαη Γαλείφλ”). Πρβι. ηο κε αρ. πρφη. 2756/23-

5-2017 έγγραθο ηες Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. (ΑΓΑ: 7ΝΡΟΞΣΒ-975). 
lxxix

  Δηδηθά γηα ηνλ έιεγρν ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο πξβι. άξζξν 4 ηεο παξνχζαο. 
lxxx

  Άξζξν 72 παξ. 17 λ. 4412/2016.  
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lxxxi

  χκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 91 ηνπ λ. 4782/2021, ε 

πξφζζεηε θαηαβνιή ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ ηεο αξρηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε θαη ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηεο αμίαο ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) ζηνλ Αλάδνρν, εθφζνλ ν ρξφλνο παξάδνζεο ηεο κειέηεο είλαη κηθξφηεξνο θαηά δέθα ηνηο 

εθαηφ (10%) ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε ζχκβαζε. Γηα ηελ πιεξσκή ηεο πξφζζεηεο θαηαβνιήο απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε έθδνζε 

απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

θαη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη, ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ 
lxxxii

 χκθσλα κε ηηο πεξ. 35 θαη 40 ηεο παξ. 1 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ λ. 4412/2016, εμαθνινπζεί ε ππνρξέσζε 

δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ ηνπηθφ ή πεξηθεξεηαθφ ηχπν, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ. 

3548/2007,  κέρξη ηελ 31-12-2023.  (πξβ. παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ λ. 4412/2016). 
lxxxiii

 χκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3548/2007, πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη έσο θαη ηελ 31.12.2023 (πξβ. 

άξζξν 379 παξ. 12 ηνπ λ. 4412/2016). Γηα ηνπο θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 77 λ  4270/2015 πξβι 

παξ. 5 απηνχ. 
lxxxiv

 Πξβ. Άξζξν 25 ηνπ λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνχλ λα θαινχλ ζπγθεθξηκέλεο 

ηάμεηο/ πηπρία ηνπ Μεηξψνπ Μειεηεηψλ/ Γξαθείσλ Μειεηψλ ή ηνπ ΜΖ.Μ.Δ.Γ.Δ. θαηά πεξίπησζε .  
lxxxv

  Γηα ηελ θαηαλφεζε πξαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηδίσο θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ζπκκεηνρήο ηξίησλ ρσξψλ ζε δηαγσληζκνχο, 

βι. ηηο «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζπκκεηνρή ηξίησλ ρσξψλ ζηελ αγνξά δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηεο ΔΔ», Βξπμέιιεο, 

24.7.2019 C(2019) 5494 final.  
lxxxvi

  χκθσλα κε ην ηζρχνλ θείκελν ηεο Γ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  
lxxxvii

  Γηα ην έιεγρν ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε δεο ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en  
lxxxviii 

Πξβι. πεξ. ε‟ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 4412/2016. 
lxxxix

 Πξβι. άξζξν 73 παξ. 1 εδ. α ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 6 ηνπ λ. 4497/2017. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζην ΔΔΔ, ε αλαθνξά ζε “ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε” λνείηαη, δεδνκέλεο ηεο σο άλσ λνκνζεηηθήο 

κεηαβνιήο, σο “ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε”, ε δε ζρεηηθή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην Μέξνο ΗΗΗ.Α. ηνπ 

ΔΔΔ αθνξά κφλν ζε ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 
xc

 Πξβι. άξζξν 73 παξ. 1 ηειεπηαία δχν εδάθηα ηνπ λ. 4412/2016. 
xci

  Πξβι. άξζξν 73 παξ. 10 λ. 4412/2016. 
xcii

  Πξβι. άξζξν 73 παξ. 2Α ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016.  
xciii 

Οη ιφγνη ηεο παξαγξάθνπ 18.1.5 απνηεινχλ δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 4 λ. 

4412/2016. Καηά ζπλέπεηα, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα επηιέμεη έλαλ, πεξηζζφηεξνπο, φινπο ή ελδερνκέλσο θαη θαλέλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 18.1.5, ζπλεθηηκψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο 

(εθηηκψκελε αμία απηήο, εηδηθέο πεξηζηάζεηο θιπ), κε ζρεηηθή πξφβιεςε ζην παξφλ ζεκείν ηεο δηαθήξπμεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη 

ε επηινγή ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 18.1.5 δηακνξθψλεη αληηζηνίρσο ην 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..) θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο. ε πεξίπησζε πνπ ε 

αλαζέηνπζα αξρή δελ επηιέμεη θάπνηνλ απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 18.1.5, δηαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ησλ 

ζρεηηθψλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ θαη δελ ζπκπιεξψλεηαη αληίζηνηρα ην ΔΔΔ θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα.  
xciv

  ρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΔΔ 
xcv

 Πρβι. άρζρο 73 παρ. 10 λ. 4412/2016. Δπίζες, βι. σπ‟ αρηζκ. πρφη. 6271/30-11-2018 έγγραθο ηες Αρτής (ΑΓΑ 

Ψ3Κ8ΟΞΣΒ-09Β) ζτεηηθά κε ηελ απόθαζε ΓΔΔ ηες 24 Οθηφβρίοσ 2018 ζηελ σπόζεζε C-124/2017, Vossloh, ηδίφς ζθέυεης 38 – 

41, ηΔ ΔΑ 40/2019. 
xcvi

  Άξζξν 73 παξ. 6 λ. 4412/2016 
xcvii

 Ζ αλαθνξά ζηελ παξ. 18.1.5 ηίζεηαη εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέμεη θάπνηνλ απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο. 
xcviii

  ρεηηθά κε ηελ πξνζθφκηζε απνδείμεσλ γηα ηα επαλνξζσηηθά κέηξα βι. ηελ απφθαζε ηεο 14εο Ηαλνπαξίνπ 2021 ηνπ 

ΓΔΔ ζηελ ππφζεζε C‑387/19 
xcix

  Πξβι άξζξν 73 παξ. 7 λ. 4412/2016 
c
  Πξβι. απφθαζε ππ‟ αξηζκ. 49341 -19/05/2020 (ΦΔΚ 385 ηεχρνο ΤΟΓΓ, 25-05-2020), ε νπνία εμαθνινπζεί λα ηζρχεη 

έσο ηελ  έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην άξζξν 22 ηνπ λ. 

4782/2021 
ci
 Όια ηα θξηηήξηα επηινγήο, πιελ ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (αξ. 75 παξ. 2 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην αξ. 77 ηνπ λ. 4412/2016), είλαη πξναηξεηηθά γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα 

είλαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 75 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016). ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα 

δηακνξθψλνληαη θαηά ηξφπν, ψζηε λα κελ πεξηνξίδεηαη δπζαλάινγα ε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

ζηνπο δηαγσληζκνχο. Καηά ην ζηάδην ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ θαηαιιειφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ, είλαη αλαγθαίν λα 

ηεξνχληαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, νη ζεκειηψδεηο ελσζηαθέο αξρέο, ηδίσο ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ηεο απνθπγήο ησλ δηαθξίζεσλ, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. Τα θξηηήξηα 

επηινγήο ηνπ άξζξνπ 19.1 έσο 19.4  εμεηάδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε (θξηηήξηα “on/off”) θαη δελ κπνξνύλ λα ηίζεληαη σο θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο πξνζθνξάο ζην 

άξζξν 21.1 ηεο παξνχζαο θαη λα βαζκνινγνχληαη, πιελ ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ ηίζεληαη σο θξηηήξην επηινγήο θαη εηδηθφηεξα ηερληθήο ηθαλφηεηαο. 
cii

 Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνχλ λα θαινχλ ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο/ πηπρία ηνπ Μεηξψνπ 

Μειεηεηψλ/ Γξαθείσλ Μειεηψλ ή απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ π.δ. 71/2019 ηνπ Μεηξψνπ Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΜΖ.Μ.Δ.ΓΔ.). Πξβι. Άξζξν 77 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.. 

https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
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Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ 

ηελ αλαγθαία νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Όιεο νη απαηηήζεηο πξέπεη λα 

ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγεο κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (πξβ. άξζξν 75 παξ. 1 ηειεπηαίν εδάθην θαη αξ. 75 παξ. 3 

ηνπ λ. 4412/2016). Οη ελ ιφγσ απαηηήζεηο θαζνξίδνληαη πεξηγξαθηθά ζην παξφλ ζεκείν ηεξνπκέλσλ ησλ εηδηθφηεξσλ 

ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 4412/2016 αλαθνξηθά κε ηηο πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απαηηήζεσλ γηα ηελ εγγξαθή θαη 

θαηάηαμε ζε ηάμε ησλ νηθείσλ κεηξψσλ ηνπ π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά θαηεγνξία κειέηεο. 

Πεξαηηέξσ επηζεκαίλεηαη ε ππνρξεσηηθή απαίηεζε – γηα ηε δηάζεζε ζε ηζρχ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

έλαληη επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ηεο πεξ ζ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 4412/2016 κεηά ηελ έθδνζε ηεο πξνβιεπόκελεο 

Υ.Α.    
civ

  Άξζξν 19 παξ. 2 εδ. γ' λ. 4412/2016 
cv

 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ 

ηελ αλαγθαία ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Όιεο νη απαηηήζεηο πξέπεη λα ζρεηίδνληαη 

θαη λα είλαη αλάινγεο κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (πξβ. άξζξν 75 παξ. 1 ηειεπηαίν εδάθην θαη αξ. 75 παξ. 4 ηνπ λ. 

4412/2016). Σα ειάρηζηα επίπεδα ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαζνξίδνληαη αλά θαηεγνξία κειέηεο, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ γηα ην ζχλνιν ησλ ζηαδίσλ ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο κειέηεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε αλαζέηνπζα αξρή πεξηγξάθεη, ζην παξφλ ζεκείν, ηηο απαηηήζεηο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, 

αλάινγα κε ηελ ππφ αλάζεζε κειέηε, ηεξνπκέλσλ ησλ εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 4412/2016 αλαθνξηθά κε 

ηηο πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απαηηήζεσλ γηα ηελ εγγξαθή θαη θαηάηαμε ζε ηάμε ησλ νηθείσλ κεηξψσλ ηνπ π.δ 71/2019 (Α΄ 

112), αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά θαηεγνξία κειέηεο. Δηδηθά σο πξνο ηελ απαίηεζε ζηειέρσζεο ηεο επηρείξεζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή αλαθέξεη πεξηγξαθηθά ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα (εκπεηξία, πηπρία, θιπ) ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε κειεηεηψλ. Γηα ηνλ ηξφπν απφδεημεο ηεο ζηειέρσζεο, πξβι. άξζξν 22.2.3 ηεο παξνχζαο.  
cvi

  Άξζξν 19 παξ. 2 εδ. γ' λ. 4412/2016 
cvii

 Πξναηξεηηθή επηινγή. Ζ παξ. 19.4 ηίζεηαη θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ζπκπιεξψλεηαη θαηά 

πεξίπησζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 ηνπ λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην άξζξν 82 πξνβιέπεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή λα απαηηεί θαη πηζηνπνηεηηθφ  ζπκκφξθσζεο κε ζπζηήκαηα ή πξφηππα φζνλ αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή 

δηαρείξηζε. Δπαλαιακβάλεηαη φηη φιεο νη απαηηήζεηο πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγεο κε ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο (άξζξν 75 παξ. 1 λ. 4412/2016). 
cviii

  Πξβ. άξζξν 79 παξ. 9 ηνπ  λ. 4412/2016.  
cix

  χκθσλα κε ην άξζξν 93 ηνπ λ. 4412/2016  
cx

 Οπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν απαηηείηαη θαηά ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 21.2 ηεο παξνχζαο. ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο κειεηψλ, θαη εθφζνλ ηπγράλεη εθαξκνγήο ην άξζξν 51, ν θάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεη 

ηδίσο, επηπιένλ ησλ σο άλσ αλαθεξνκέλσλ, θαη ηερληθή έθζεζε κε ηερληθή πξφηαζε - ιχζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε 

ηνπ γεληθνχ θαη εηδηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο, κε αλάιπζε ησλ επηκέξνπο δεηεκάησλ, δηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, 

ηεθκεξίσζε ησλ αληηζηνίρσλ πξνηάζεσλ, θαζψο θαη ην θφζηνο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο.  
cxi 

Σν φξην ησλ ζειίδσλ θαζνξίδεηαη θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλαιφγσο ησλ απαηηήζεσλ ηεο κειέηεο 

πνπ πξφθεηηαη λα εθπνλεζεί. 
cxii ην ζεκείν απηφ αλαθέξνληαη ηα θξηηήξηα αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηα νπνία νξίδεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο 

πνηφηεηαο – ηηκήο. Σα θξηηήξηα απηά κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 86 παξ. 2 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016, επηπιφλ δε ηδίσο ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 86 παξ. 4 ηνπ ηδίνπ σο άλσ 

λφκνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

α) ηα θξηηήξηα αλάζεζεο πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ηεο πξνο εθπφλεζε κειέηεο, λα νξίδνληαη θαηά ζαθή θαη αληηθεηκεληθά κεηξήζηκν ηξφπν, θαη λα κελ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ παξνρή 
απεξηφξηζηεο ειεπζεξίαο επηινγήο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή (πξβ. παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 4412/2016). 

β) ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ άξζξσλ 19.1 έσο 19.4 ηεο παξνύζεο δελ κπνξνύλ λα ηίζεληαη σο θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο πξνζθνξάο, ήηνη αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, πιελ ησλ πξνζόλησλ 

θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ δηαηεζέληνο πξνζσπηθνύ ζην νπνίν αλαηίζεηαη ε εθηέιεζε ηεο πξνο αλάζεζε ζύκβαζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πνηφηεηα απηνχ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζην 

επίπεδν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 παξ. 2 πεξ. (β) ηνπ λ. 4412/2016, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηα πξνζόληα θαη ε εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνύ απηνύ δελ 

ηίζεληαη κεηαμύ ησλ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ ηερληθήο ηθαλόηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ αλαθνξά ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ πξνζθέξνληνο ή 

ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ, θαηά ηε δηάηαμε ηνπ Παξαξηήκαηνο XII/Μέξνο II/πεξ. (ζη) ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
 

cxiii
 ην ζεκείν απηφ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθέξεη ηε ζρεηηθή ζηάζκηζε (ζπληειεζηέο βαξχηεηαο) ππφ κνξθή πνζνζηνχ 

επί ηνηο εθαηφ (%) πνπ πξνζδίδεη ζε θαζέλα απφ ηα ηεζέληα θξηηήξηα αλάζεζεο ηα νπνία έρνπλ επηιεγεί αλσηέξσ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο. Ζ ζηάζκηζε απηή κπνξεί λα εθθξάδεηαη κε ηελ 

πξφβιεςε πεξηζσξίνπ δηαθχκαλζεο κε ην θαηάιιειν κέγηζην εχξνο, ελψ εάλ γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο δελ είλαη δπλαηή, ηφηε 

ε αλαζέηνπζα αξρή επηζεκαίλεη ζην ζεκείν απηφ ηε θζίλνπζα ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή, έπεηηα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκνδίνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ, κπνξεί λα απνθιίλεη απφ φζα αλαθέξνληαη 

ζηηο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ νη νπνίεο κπνξεί λα εθδίδνληαη θαη΄εμνπζηνδφηεζε ηεο δηάηαμεο ηεο 

πεξ. 15 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 4412/2016 ζρεηηθά κε ηε ζηάζκηζε ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ αλάζεζεο, ηνπο ζπληειεζηέο 

βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο πνπ ζρεηίδνλπαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, αλά θαηεγνξία έξγνπ θαη κειέηεο θαη αλά 

εθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο, Πεξαηηέξσ, επηζεκαίλεηαη φηη ζην ζεκείν απηφ ηεο παξνχζεο, ηίζεληαη, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή θξίλεη ζθφπηκν, ηα ειάρηζηα φξηα γηα ηηο επηκέξνπο βαζκνινγίεο ησλ θξηηεξίσλ/ππνθξηηεξψλ αλάζεζεο γηα ηα νπνία νη 

ηερληθέο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 99 παξ. 1 πεξ. (β) ππνπεξ. (ββ) (ααα) 

ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηνπ λ. 4412/2016. Πξέπεη, πάλησο, λα ιάβνπλ ππ‟ φςε νη αλαζέηνπζεο αξρέο φηη ε ζέζπηζε νξίσλ κπνξεί 

λα είλαη πνιχ απζηεξή έσο απαγνξεπηηθή γηα ηελ ειεχζεξε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. Μπνξεί 

ινηπφλ, θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, είηε λα κελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε θαησηέξσλ νξίσλ αλά θξηηήξην ή ην φξην 

απηφ λα ηίζεηαη πνιχ ρακειά (π.ρ. 30 κνλάδεο ζηελ εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα βαζκνιφγεζεο ηνπ θξηηεξίνπ).     
cxiv

  Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο βαζκνινγίαο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο 

πξνζθνξάο ηίζεηαη, θαηά θαλφλα, ζην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%), δεδνκέλνπ φηη ην θξηηήξην ηεο ηηκήο ηίζεηαη, θαηά θαλφλα, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art51
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κε βαξχηεηα ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%), πιελ φκσο ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, θαη΄ εμαίξεζε, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, 

ε νπνία εθδίδεηαη θαηφπηλ γλψκεο ηνπ νηθείνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ, λα νξίδεη πνζνζηφ βαξχηεηαο κηθξφηεξν ηνπ 30% γηα ην 

θξηηήξην ηεο ηηκήο, ζπλεπψο άλσ ηνπ 70% σο πξνο ηα ινηπά θξηηήξηα αλάζεζεο ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε βαζκνιφγεζε ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο (άξζξν 86 παξ. 10 λ. 4412/2016). Κάζε θξηηήξην αλάζεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία 

ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Ζ βαζκνιφγεζε πξέπεη λα είλαη πιήξσο θαη εηδηθά δηθαηνινγεκέλε θαη λα πεξηιακβάλεη 

ππνρξεσηηθά, εθηφο απφ ηε βαζκνινγία, θαη ηε ιεθηηθή δηαηχπσζε ηεο θξίζεο αλά θξηηήξην (βι. δηάηαμε ηνπ ηειεπηαίνπ 

εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 86 παξ. 11 ηνπ λ. 4412/2016).   
cxv

 Αλαθέξεηαη κφλν αλ έρεη ηεζεί ειάρηζηα απνδεθηή επηκέξνπο βαζκνινγία ζε θάζε θξηηήξην (πξβι. δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

99  παξ. 1 πεξ. (β) ππνπεξ. (ββ) (ααα) ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηνπ λ. 4412/2016).  
cxvi  

Όπσο αλσηέξσ  ππνζεκείσζε 
cxvii

  Πξβι θαη απφθαζε ηΔ ΔΑ 184/2020 
cxviii

  Πξβ. άξζξν 79Α παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.  
cxix

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλσηέξσ δπλαηφηεηα ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δμαθνινπζεί 

λα πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα λα ππνγξάθεηαη ην ΔΔΔ απφ ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ηειεπηαία 

δχν εδάθηα ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1 ηνπ  λ. 4412/2016.  
cxx

 Πξβι. άξζξν 79Α  λ. 4412/2016. 
cxxi

  βι. Γ.Δ.Δ. απφθαζε ηεο 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ζθ. 28 
cxxii

  Βι. ελδεηθηηθά ηΔ 754/2020, 753/2020 (Γ Σκήκα) 
cxxiii

  Άξζξν 79 παξ. 8 ζε ζπλδπαζκφ  κε άξζξν  73 παξ 2
Α
 λ. 4412/2016 

cxxiv
  Πξβι. άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ην νπνίν «Όποσ θρίλεηαη αλαγθαίο, οη αλαζέηοσζες αρτές 

κπορούλ λα δηεσθρηλίδοσλ ζηα έγγραθα ηες ζύκβαζες ηολ ηρόπο κε ηολ οποίο οη ελώζεης οηθολοκηθώλ θορέφλ ζα πρέπεη λα 

πιερούλ ηης απαηηήζεης οηθολοκηθής θαη τρεκαηοοηθολοκηθής επάρθεηας ή ηετληθής θαη επαγγεικαηηθής ηθαλόηεηας θαηά ηα άρζρα 

75, 76 θαη 77 εθόζολ ασηό δηθαηοιογείηαη από αληηθεηκεληθούς ιόγοσς θαη είλαη ζύκθφλο κε ηελ αρτή ηες αλαιογηθόηεηας.».  
cxxv

 Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ ζην φηη πξέπεη λα δεηείηαη ε πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ πξνο 

απφδεημε κφλν ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Δπηζεκαίλεηαη, 

πεξαηηέξσ, φηη, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη, θαηά ην αξ. 79 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο, ζε 

νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ 

απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
cxxvi

  Πρβι. παράγραθο 12 άρζροσ 80 ηοσ λ.4412/2016.  
cxxvii

  Πξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016. 
cxxviii

  Οη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο ππνγξάθνληαη θαη γίλνληαη απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 5 Β) ηεο παξνχζαο  
cxxix

  Πξβι. ην α.π. 1081/18-02-21 έγγξαθν ηεο Αξρήο «Δλεκέξσζε γηα δεηήκαηα απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο 

(απηφκαηε άληιεζε απνδεηθηηθνχ - ελεκεξφηεηα ζε παξειζφληα ρξφλν)» (ΑΓΑ: Φ5ΧΟΞΣΒ-9ΓΡ). 
cxxx

  Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ηελ επηιέμεη σο ιφγν απνθιεηζκνχ. 
cxxxi

  Πρβ. παράγραθο 12 άρζροσ 80 ηοσ λ.4412/2016,. 
cxxxii

  Πξβι ππ‟ αξηζκ. 13535/29.03.2021 (ΑΓΑ Χ1Α2Χ-41Σ) εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο ζχκθσλα κε ην απφ 

8-4-21 έγγξαθν Γελ. Γξακκαηέσλ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Γηθαηνζχλεο. Με ην Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο 

Φεξεγγπφηεηαο θαηαξγνχληαη θαη αληηθαζίζηαληαη ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά: 

1. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα δηνξηζκφ ή αληηθαηάζηαζε εθθαζαξηζηή 

2. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ιχζεσο ή ιχζεσο θαη κε πησρεχζεσο ή πησρεχζεσο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

3. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο εηαηξίαο ζε εθθαζάξηζε 

4. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο πεξί ελάξμεσο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνπλ νη πεξηπηψζεηο ησλ 

θαηαξγεκέλσλ ήδε άξζξσλ 44 & 45 Ν. 1892/1990 (Δπηθχξσζε πκθσλίαο Πηζησηψλ θαη εηαηξίαο θαη Γηνξηζκφο 

Δπηηξφπνπ) θαη ησλ άξζξσλ 46 & 46α, 46β, θαη 46γ (ζέζε ζε εηδηθή εθθαζάξηζε) ηνπ ίδηνπ σο άλσ Ν. 1892/1990 

5. Βεβαίσζε πεξί θαηάξγεζεο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 46 λ. 1892/1990 (πεξί εηδηθήο εθθαζάξηζεο) 

6. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε πηψρεπζεο 

7. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο πηψρεπζεο - πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ - δήισζε παχζεο πιεξσκψλ 

8. Πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηειεί ππφ πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε 

9. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα ζπλδηαιιαγή - εμπγίαλζε θαη‟ άξζξν 99 λ. 3588/2007 

10. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο ζρεδίνπ αλαδηνξγάλσζεο (αθνξά θαη έθδνζε απφθαζεο) 

11. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε εθθαζάξηζεο 

12. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο ζέζεο ζε εθθαζάξηζε 

13. Πηζηνπνηεηηθό πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα ζέζε ζε εηδηθή εθθαζάξηζε (αθνξά θαη έθδνζε απόθαζεο) 

14. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε δηνξηζκνχ ή αληηθαηάζηαζεο εθθαζαξηζηή ή ζπλεθθαζαξηζηή 

15. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 

16. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 

17. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο 

18. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο πεξί ιχζεσο εηαηξίαο (κφλν ΑΔ) 

19. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο ΟΔ/ΔΔ 

20. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο ζσκαηείσλ - ζπιιφγσλ 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art76
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art77
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%A9%CE%A3%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-9%CE%93%CE%A1?inline=true
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21. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο αζηηθψλ εηαηξηψλ 

22. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ππαγσγήο ζε έθηαθηε δηαδηθαζία ξχζκηζεο ππνρξεψζεσλ εκπφξσλ 

23. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ππαγσγήο ζηελ εηδηθή δηαρείξηζε (λ. 4307/2014) 

24. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί ιχζεο ή εθθαζάξηζεο αγξνηηθνχ ή δαζηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ 

25. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ιχζεο εηαηξίαο 
cxxxiii

 Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ηηο επηιέμεη, φιεο ή θάπνηα/εο εμ απηψλ, σο ιφγνπο απνθιεηζκνχ. 
cxxxiv

  Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή, εθφζνλ κπνξέζεη λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα, φηη ζπληξέρεη θάπνηα απφ 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, απνθιείεη νπνηνλδήπνηε νηθνλνκηθφ θνξέα απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο. 
cxxxv

 Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ηελ επηιέμεη σο ιφγν απνθιεηζκνχ. 
cxxxvi

  Ζ πιαηθφξκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο eCertis γηα ηελ αλαδήηεζε ηζνδχλακσλ πηζηνπνηεηηθψλ άιισλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο Δ.Δ είλαη δηαζέζηκε, ρσξίο θφζηνο, ζηε δηαδξνκή. https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε 

ΔΑΑΓΖΤ είλαη ν αξκφδηνο εζληθφο θνξέαο γηα ηελ θαηαρψξεζε θαη ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ eCertis γηα ηελ Διιάδα. 

Πξβι. ην κε αξηζκ. πξση. 2282/25-4-2018 ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο Αξρήο ζηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν 

http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-

dhmosiwn-symvasewn  
cxxxvii

  Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πηπρία ησλ εγγεγξακκέλσλ ζην Μεηξψν Μειεηεηψλ θαη ζην Μεηξψν Γξαθείσλ Μειεηψλ, πνπ 

είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ 3ε Ηνπιίνπ 2019 εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ έσο ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2021, εθφζνλ πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ίζρπε έσο θαη ηηο 2 Ηνπιίνπ 2019 (ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 2 ηνπ π.δ 

71/2019 (Α΄ 112) σο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ λ. 4764/2020 (Α΄ 256). 
cxxxviii

  Πρβι. παράγραθο 12 άρζροσ 80 ηοσ λ.4412/2016.. 
cxxxix

 πκπιεξψλνληαη  ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά (απνδεηθηηθά κέζα), θαηά πεξίπησζε, κε βάζε ην Μέξνο Η ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ  ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α‟ ηνπ λ. 4412/2016. 
cxl

 Γηα ηελ απφδεημε ηεο  ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 19.3, ε 

αλαζέηνπζα αξρή αλαγξάθεη φζα εθ ησλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία αηη,  β, γ, ε, ζη θαη ε ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α‟ ηνπ λ. 4412/2016 απαηηνχληαη (άξζξν 80 παξ. 5 ηνπ σο άλσ λφκνπ). Δηδηθά ε 

ζηειέρσζε ησλ εκεδαπψλ κειεηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο (πηπρίν) ζην 

Μεηξψν Μειεηεηψλ/ Γξαθείσλ Μειεηψλ κέρξη ηε ιήμε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ηζρχνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ π.δ. 

71/2019, θαη απφ ηελ έλαξμε πιήξνπο ηζρχνο ηνπ ηειεπηαίνπ, βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Σκήκα ΗΗ ηνπ Μεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΜΖ.Δ.Δ.Γ.Δ.).  
cxli

 Δθφζνλ έρεη αλαθεξζεί ζρεηηθή απαίηεζε ζην άξζξν 19.4, ζπκπιεξψλεηαη αλαιφγσο ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 ηνπ λ. 

4412/2016. 
cxlii

  χκθσλα κε ην άξζξν 86 λ. 4635/2019 ζην ΓΔΜΖ εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά  

α. ε Αλψλπκε Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 4548/2018 (Α` 104), 

β. ε Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 3190/1955 (Α` 91), 

γ. ε Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 4072/2012 (Α` 86), 

δ. ε Οκφξξπζκε θαη Δηεξφξξπζκε (απιή ή θαηά κεηνρέο) Δηαηξεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ λ. 4072/2012 (Α` 86), θαζψο 

θαη νη νκφξξπζκνη εηαίξνη απηψλ, 

ε. ν Αζηηθφο πλεηαηξηζκφο ηνπ λ. 1667/1986 (Α` 196) (ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ν αιιειαζθαιηζηηθφο, ν πηζησηηθφο 

θαη ν νηθνδνκηθφο ζπλεηαηξηζκφο), 

ζη. ε Κνηλ..ΔΠ. πνπ ζπζηήλεηαη θαηά ηνλ λ. 4430/2016 (Α` 205) θαη 

δ. ε Κνη..Π.Δ. πνπ ζπζηήλεηαη θαηά ηνλ λ. 2716/1999 (Α` 96), 

ε. ε Αζηηθή Δηαηξεία κε νηθνλνκηθφ ζθνπφ (άξζξν 784 ΑΚ θαη 270 ηνπ λ. 4072/2012), 

ζ. ν Δπξσπατθφο Όκηινο Οηθνλνκηθνχ θνπνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 2137/1985/ΔΟΚ (ΔΔΔΚ L. 199, 

δηνξζσηηθφ L. 247) θαη έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ εκεδαπή, 

η. ε Δπξσπατθή Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 2157/2001/ΔΚ (ΔΔΔΚ L. 294) θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ 

εκεδαπή, 

ηα. ε Δπξσπατθή πλεηαηξηζηηθή Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 1435/2003/ΔΚ (ΔΔΔΚ L. 207) θαη έρεη ηελ 

έδξα ηεο ζηελ εκεδαπή, 

ηβ. ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπή νη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

29 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1132 (ΔΔ L 169/30.6.2017) θαη έρνπλ έδξα ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), 

ηγ. ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπή νη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ έδξα ζε ηξίηε ρψξα 

θαη λνκηθή κνξθή αλάινγε κε εθείλε ησλ αιινδαπψλ εηαηξηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ηβ`, 

ηδ. ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία, κέζσ ησλ νπνίσλ ελεξγνχλ εκπνξηθέο πξάμεηο ζηελ εκεδαπή ηα θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηελ θχξηα εγθαηάζηαζε ή ηελ έδξα ηνπο ζηελ αιινδαπή θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηβ` θαη ηγ`, 

ηε. ε Κνηλνπξαμία πνπ θαηαρσξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 293 παξάγξαθνο 3 ηνπ λ. 4072/2012 
cxliii

  Σν πηζηνπνηεηηθφ Ηζρχνπζαο Δθπξνζψπεζεο (θαηαρσξίζεηο κεηαβνιψλ εθπξνζψπεζεο) παξνπζηάδεη ηηο ζρεηηθέο κε 

ηε δηνίθεζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο θαηαρσξίζεηο/κεηαβνιέο ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν. 
cxliv

  Πξβ. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016. 
cxlv

 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ φηη, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ππεξγνιάβνπ θαη εθφζνλ ε θχζε ηεο 

ζχκβαζεο ην επηηξέπεη, ε αλαζέηνπζα αξρή θαηαβάιιεη απεπζείαο ζηνλ ππεξγνιάβν ηελ ακνηβή ηνπ δπλάκεη ζχκβαζεο 

ππεξγνιαβίαο κε ηνλ αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε απηή, θαζνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα κέηξα ή νη κεραληζκνί πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ 

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


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 

                                                                                                                                                                                                              

θχξην αλάδνρν λα εγείξεη αληηξξήζεηο σο πξνο αδηθαηνιφγεηεο πιεξσκέο, θαζψο θαη νη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ απηφλ ηνλ 

ηξφπν πιεξσκήο. ηελ πεξίπησζε απηή δελ αίξεηαη ε επζχλε ηνπ θχξηνπ αλαδφρνπ. πκπιεξψλεηαη αλαιφγσο. 
cxlvi

 Ο φξνο απηφο κπνξεί λα ηεζεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαη ζηελ πεξίπησζε πνζνζηνχ κηθξφηεξνπ ηνπ 

30% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (πξβι. παξ. 5 άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016. 
cxlvii

 Σίζεληαη νη ηπρφλ ιεθζείζεο γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο, π.ρ. απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, δέζκεπζεο 

πίζησζεο, έγθξηζεο δεκνπξάηεζεο ηεο κειέηεο,  ε πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ζε 

πεξίπησζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο ζχκβαζεο, ηπρφλ άιιεο εγθξίζεηο, εηδηθνί φξνη, θιπ. 
cxlviii

 Σνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ εξγνδφηε – αλαζέηνπζαο αξρήο (άξζξν 2 παξ. 3 ζηνηρ. 2 ηνπ λ. 4412/2016). 


