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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄
Ωρθρο 1: Κύριοσ του Ϊργου – Αναθϋτουςα Αρχό - τοιχεύα επικοινωνύασ
1. 1
(Ε..Δ.Α.Κ.)

Αναθϋτουςα αρχό
Οδόσ
Σαχ.Κωδ.
Σηλ.
Telefax
E-mail
Πληροφορύεσ

: ΕΝΙΑΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ ΚΡΗΣΗ
:
:
:
:
:
:

Αρχιεπιςκόπου Μακαρύου 22 & κουλϊδων, 3οσ όροφοσ,
71202
2810361610
2810361620
esdak@otenet.gr
Μαρύα Γεωργύου, τηλ. 2810361618

1.2 Κύριοσ του Ϊργου : ΕΝΙΑΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ ΚΡΗΣΗ (ΕΔΑΚ)
1.3 Εργοδότησ: ΕΝΙΑΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ ΚΡΗΣΗ (ΕΔΑΚ)
1.4

Προώςτϊμενη Αρχό: ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ ΚΡΗΣΗ (ΕΔΑΚ)

ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΣΟΤ

ΕΝΙΑΙΟΤ

ΤΝΔΕΜΟΤ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ

1.5

ΤΠΗΡΕΙΑ

ΣΟΤ

ΕΝΙΑΙΟΤ

ΤΝΔΕΜΟΤ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ

Διευθύνουςα

Τπηρεςύα:

ΣΕΦΝΙΚΗ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ ΚΡΗΣΗ (ΕΔΑΚ)

1.6 Αρμόδιο Σεχνικό υμβούλιο : ΣΕΦΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΗΜΟΙΨΝ ΪΡΓΨΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ
1.7 Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ μεταςτεγαςθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ό
εκτϋλεςησ τησ μελϋτησ, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα τα νϋα τουσ ςτοιχεύα ςτουσ προςφϋροντεσ
ό ςτον ανϊδοχο.
Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ ό/και τα αποφαινόμενα όργανα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ
καταργηθούν, ςυγχωνευτούν ό με οποιονδόποτε τρόπο μεταβληθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ
διαδικαςύασ ςύναψησ ό εκτϋλεςησ τησ μελϋτησ, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα ςτουσ
προςφϋροντεσ3 ό ςτον ανϊδοχο τα ςτοιχεύα των υπηρεςιών ό αποφαινόμενων οργϊνων, τα οπούα
κατϊ τον νόμο αποτελούν καθολικό διϊδοχο των εν λόγω οργϊνων που υπειςϋρχονται ςτα
δικαιώματα και υποχρεώςεισ τουσ.
Ωρθρο 2: Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ και τεύχη
2.1 Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνιςμό, εύναι τα ακόλουθα:
α) η παρούςα διακόρυξη και η προκόρυξη ςύμβαςησ4,
β) το Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ.)5,
γ) το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ, όπωσ παρϊγεται από την ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα
του υποςυςτόματοσ,
δ) το Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων του ϋργου με τα τυχόν Παραρτόματϊ του, το πρόγραμμα
των απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρύωςη τησ ςκοπιμότητασ του ϋργου.
ε) το τεύχοσ τησ υγγραφόσ Τποχρεώςεων (.Τ.) 6 με τα τυχόν Παραρτόματϊ του,
ςτ) το τεύχοσ προεκτιμώμενων αμοιβών,
ζ) τα υπόδειγμα των προςαρτημϊτων Ι και ΙΙ.7
η) τυχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από την
αναθϋτουςα αρχό επύ όλων των ανωτϋρω,
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θ) …8
2.2 Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη9 ςτα ϋγγραφα τησ
ςύμβαςησ από τισ 15/2/202110 ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού”
τησ πύλησ www.promitheus.gov.gr, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (εφόςον
διαθϋτει).
........................................................................................ 11 12
2.3 Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την 26/2/202113, η αναθϋτουςα αρχό παρϋχει ςε όλουσ
τουσ προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ
πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, το αργότερο ϋωσ την 4/3/2021.14.

Ωρθρο 3: Ηλεκτρονικό υποβολό φακϋλου προςφορϊσ
Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερομϋνουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ διαδικτυακόσ
πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα που
ορύζεται ςτο ϊρθρο 14 τησ παρούςασ διακόρυξησ, ςε ηλεκτρονικό φϊκελο του υποςυςτόματοσ.
Για τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να
διαθϋτουν ψηφιακό υπογραφό, χορηγούμενη από πιςτοποιημϋνη αρχό παροχόσ ψηφιακόσ
υπογραφόσ και να εγγραφούν ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα (ΕΗΔΗ- Διαδικτυακό πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντασ τη διαδικαςύα εγγραφόσ του ϊρθρου 5 παρ. 1.2 ϋωσ 1.4 τησ
Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων
που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών
ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών με χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων και διαδικαςιών του Εθνικού
υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υποχρεωτικϊ υπογρϊφεται
ψηφιακϊ, εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από
εκπρόςωπό τουσ, νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ, επύ ποινό απόρριψησ τησ
προςφορϊσ, προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ, καθώσ και ο εκπρόςωποσ/
ςυντονιςτόσ αυτόσ.
3.2 τον ηλεκτρονικό φϊκελο προςφορϊσ περιϋχονται:
(α) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ».
(β) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ».
(γ) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ».
3.3 Από τον προςφϋροντα ςημαύνονται, με χρόςη του ςχετικού πεδύου του υποςυςτόματοσ, κατϊ την
ςύνταξη τησ προςφορϊσ, τα ςτοιχεύα εκεύνα που ϋχουν εμπιςτευτικό χαρακτόρα, ςύμφωνα με τα
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21 του ν. 4412/2016.
την περύπτωςη αυτό, ο προςφϋρων υποβϊλλει ςτον οικεύο (υπο)φϊκελο ςχετικό αιτιολόγηςη με τη
μορφό ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου αρχεύου pdf, αναφϋροντασ ρητϊ όλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νόμου ό
διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικότητα τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ, ωσ
ςυνημμϋνο τησ ηλεκτρονικόσ του προςφορϊσ. Δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ
ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότητεσ και την οικονομικό προςφορϊ.
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3.4 την περύπτωςη τησ υποβολόσ ςτοιχεύων με χρόςη μορφότυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων
ηλεκτρονικών αρχεύων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχεύο με μορφό ZIP), εκεύνα τα οπούα επιθυμεύ ο
προςφϋρων να χαρακτηρύςει ωσ εμπιςτευτικϊ, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω αναφερόμενα, θα πρϋπει να
τα υποβϊλλει ωσ χωριςτϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα με μορφό Portable Document Format (PDF) ό ωσ
χωριςτό ηλεκτρονικό αρχεύο μορφότυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων ηλεκτρονικών αρχεύων που να
περιλαμβϊνει αυτϊ.
3.5 Ο χρόςτησ – οικονομικόσ φορϋασ υποβϊλλει τουσ ανωτϋρω (υπο)φακϋλουσ μϋςω του
υποςυςτόματοσ, όπωσ περιγρϊφεται κατωτϋρω:
α) Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που περιλαμβϊνονται ςτον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη
«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» εύναι τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 20.2, τα δε ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ
που περιλαμβϊνονται ςτον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ» εύναι τα οριζόμενα ςτο
ϊρθρο 20.3 τησ παρούςασ.
Σα ςτοιχεύα αμφότερων των (υπο)φακϋλων υποβϊλλονται από τον οικονομικό φορϋα ηλεκτρονικϊ ςε
μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF) και εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ/παραχθεύ από τον ύδιο,
φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με
χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/2610-2017 Κ.Τ.Α. .
β) Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ςτοιχεύων και
δικαιολογητικών του (υπο)φακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» προςκομύζεται υποχρεωτικϊ από
τον οικονομικό φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, η
πρωτότυπη εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ.15
Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω υποχρϋωςη δεν ιςχύει για τισ εγγυόςεισ ηλεκτρονικόσ ϋκδοςησ (π.χ.
εγγυόςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
γ) Οι προςφϋροντεσ ςυντϊςςουν την οικονομικό τουσ προςφορϊ ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη
ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του υποςυςτόματοσ και επιςυνϊπτοντασ, ςτον ηλεκτρονικό χώρο
«υνημμϋνα Ηλεκτρονικόσ Προςφορϊσ» και ςτον κατϊ περύπτωςη (υπο)φϊκελο, όλα τα ςτοιχεύα τησ
προςφορϊσ τουσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF).
δ) την οικονομικό προςφορϊ αναγρϊφεται η προςφερόμενη τιμό ανϊ κατηγορύα μελϋτησ και η
ςυνολικό τιμό για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Η οικονομικό προςφορϊ ςυντύθεται για κϊθε επύ
μϋρουσ κατηγορύα μελϋτησ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ περύπτωςησ δ' τησ παρ. 8 του ϊρθρου 53
του ν. 4412/2016. Περιλαμβϊνει, εκτόσ από τισ αμοιβϋσ για την εκπόνηςη των μελετών, τισ αμοιβϋσ
για τον προγραμματιςμό, την επύβλεψη και την αξιολόγηςη των αναγκαύων ερευνητικών εργαςιών
πϊςησ φύςεωσ, καθώσ επύςησ και των εργαςιών /μελετών, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτην
περύπτωςη δ' τησ παρ. 8 του ϊρθρου 53 του ν. 4412/2016, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο
95 παρ. 3 του νόμου αυτού. Η ςυνολικό προςφερόμενη τιμό τρϋπεται ςε ποςοςτό ϋκπτωςησ επύ τησ
προεκτιμώμενησ αμοιβόσ, με ςτρογγυλοπούηςη ςτο δεύτερο δεκαδικό ψηφύο.
ε) τη ςυνϋχεια, οι προςφϋροντεσ παρϊγουν από το υποςύςτημα τα ηλεκτρονικϊ αρχεύα
[«εκτυπώςεισ» των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ, τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ και τησ Οικονομικόσ
Προςφορϊσ τουσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF)]. Σα αρχεύα αυτϊ
υπογρϊφονται από τουσ προςφϋροντεσ με εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό
προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3
του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. και επιςυνϊπτονται ςτουσ αντύςτοιχουσ
(υπο)φακϋλουσ τησ προςφορϊσ. Κατϊ την ςυςτημικό υποβολό τησ προςφορϊσ το υποςύςτημα
πραγματοποιεύ αυτοματοποιημϋνουσ ελϋγχουσ επιβεβαύωςησ τησ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςε ςχϋςη
με τα παραχθϋντα ηλεκτρονικϊ αρχεύα (Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ, Σεχνικό Προςφορϊ και
Οικονομικό Προςφορϊ) και εφόςον οι ϋλεγχοι αυτού αποβούν επιτυχεύσ η προςφορϊ υποβϊλλεται
ςτο υποςύςτημα. Διαφορετικϊ, η προςφορϊ δεν υποβϊλλεται και το υποςύςτημα ενημερώνει τουσ
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προςφϋροντεσ με ςχετικό μόνυμα ςφϊλματοσ ςτη διεπαφό του χρόςτη των προςφερόντων,
προκειμϋνου οι τελευταύοι να προβούν ςτισ ςχετικϋσ ενϋργειεσ διόρθωςησ.
ςτ) Εφόςον τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ, η τεχνικό προςφορϊ και οι οικονομικού όροι δεν ϋχουν
αποτυπωθεύ ςτο ςύνολό τουσ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ του υποςυςτόματοσ, οι
προςφϋροντεσ επιςυνϊπτουν ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα, ςύμφωνα με
τουσ όρουσ τησ παρούςασ διακόρυξησ.
τισ περιπτώςεισ που με την προςφορϊ υποβϊλλονται ιδιωτικϊ ϋγγραφα, αυτϊ γύνονται αποδεκτϊ
εύτε κατϊ τα προβλεπόμενα ςτισ διατϊξεισ του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) εύτε και ςε απλό φωτοτυπύα,
εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη, ςτην οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ και η οπούα
φϋρει υπογραφό μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ (ότοι μετϊ την ημερομηνύα
δημοςύευςησ τησ προκόρυξησ τησ ςύμβαςησ [περύληψησ διακόρυξησ] ςτο ΚΗΜΔΗ) 16.
ζ) Από το υποςύςτημα εκδύδεται ηλεκτρονικό απόδειξη υποβολόσ προςφορϊσ, η οπούα αποςτϋλλεται
ςτον οικονομικό φορϋα με μόνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου.
3.6 Απόςυρςη προςφορϊσ
Οι προςφϋροντεσ δύνανται να ζητόςουν την απόςυρςη υποβληθεύςασ προςφορϊσ, πριν την
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, με ϋγγραφο αύτημα τουσ προσ την αναθϋτουςα
αρχό, ςε μορφό ηλεκτρονικού αρχεύου Portable Document Format (PDF) που φϋρει εγκεκριμϋνη
προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων
πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α., μϋςω
τησ λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσ. Πιςτοποιημϋνοσ χρόςτησ τησ αναθϋτουςασ
αρχόσ, μετϊ από ςχετικό απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποδϋχεται το ςχετικό αύτημα
του προςφϋροντα, προβαύνει ςτην απόρριψη τησ ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςτο υποςύςτημα
πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ τησ προςφορϊσ. Κατόπιν, ο οικονομικόσ φορϋασ δύναται
να υποβϊλει εκ νϋου προςφορϊ μϋςω του υποςυςτόματοσ ϋωσ την καταληκτικό ημερομηνύα
υποβολόσ των προςφορών.
3.7 Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ δεν ϋχουν την υποχρϋωςη να υπογρϊφουν τα δικαιολογητικϊ
τησ προςφορϊσ τουσ με χρόςη προηγμϋνησ ηλεκτρονικόσ υπογραφόσ, αλλϊ μπορεύ να τα
αυθεντικοποιούν με οποιονδόποτε ϊλλον πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτη χώρα προϋλευςόσ τουσ δεν
εύναι υποχρεωτικό η χρόςη προηγμϋνησ ψηφιακόσ υπογραφόσ ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ δημοςύων
ςυμβϊςεων. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ η προςφορϊ ςυνοδεύεται με υπεύθυνη δόλωςη ςτην οπούα
δηλώνεται ότι ςτην χώρα προϋλευςησ δεν προβλϋπεται η χρόςη προηγμϋνησ ψηφιακόσ υπογραφόσ ό
ότι ςτην χώρα προϋλευςησ δεν εύναι υποχρεωτικό η χρόςη προηγμϋνησ ψηφιακόσ υπογραφόσ για την
ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων. Η υπεύθυνη δόλωςη του προηγούμενου
εδαφύου φϋρει υπογραφό ϋωσ και δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των
προςφορών17.

Ωρθρο 4 : Διαδικαςύα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ και αξιολόγηςησ των προςφορών/
ϋγκριςη πρακτικού
α) Μετϊ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 14 τησ
παρούςασ, και πριν την ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη, η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ ςτουσ
προςφϋροντεσ τον ςχετικό κατϊλογο ςυμμετεχόντων, όπωσ αυτόσ παρϊγεται από το υποςύςτημα.
β) τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διαγωνιςμού18, κατϊ την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτο ϊρθρο
14 τησ παρούςασ, προβαύνει ςε ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη του (υπο)φακϋλου «Δικαιολογητικϊ
υμμετοχόσ» και του (υπο)φακϋλου “Σεχνικό Προςφορϊ”, χωρύσ να παρϋχει ςτουσ προςφϋροντεσ
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πρόςβαςη ςτα υποβληθϋντα ςτοιχεύα των λοιπών οικονομικών φορϋων.
γ) Μετϊ την ωσ ϊνω αποςφρϊγιςη, η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςτον ϋλεγχο των
υποβληθϋντων δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, καθώσ και ςτην αξιολόγηςη και βαθμολόγηςη των
τεχνικών προςφορών, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21.1 και 21.2. Ακολούθωσ, η Επιτροπό
Διαγωνιςμού ςυντϊςςει πρακτικό, ςτο οπούο περιλαμβϊνονται τα αποτελϋςματα του ανωτϋρω
ελϋγχου και αξιολόγηςησ, και υποβϊλλει ςτην αναθϋτουςα αρχό το ςχετικό ηλεκτρονικό αρχεύο, ωσ
“εςωτερικό”, μϋςω τησ λειτουργύασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ, προσ ϋγκριςη.
Η Επιτροπό Διαγωνιςμού, πριν την ολοκλόρωςη τησ ςύνταξησ του ωσ ϊνω πρακτικού, επικοινωνεύ με
τουσ εκδότεσ που αναγρϊφονται ςτισ υποβληθεύςεσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, προκειμϋνου να
διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ. Αν διαπιςτωθεύ πλαςτότητα εγγυητικόσ επιςτολόσ, ο υποψόφιοσ
αποκλεύεται από τον διαγωνιςμό και υποβϊλλεται μηνυτόρια αναφορϊ ςτον αρμόδιο ειςαγγελϋα.
δ) Μετϊ την ϋκδοςη τησ απόφαςησ ϋγκριςησ του ανωτϋρω πρακτικού, η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ
την απόφαςη ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ και παρϋχει πρόςβαςη ςε αυτούσ ςτα υποβληθϋντα
δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ και ςτισ υποβληθεύςεσ τεχνικϋσ προςφορϋσ των λοιπών προςφερόντων.

ε) Μετϋπειτα, ςε διακριτό ςτϊδιο, η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςτην αποςφρϊγιςη των
οικονομικών προςφορών, χωρύσ να παρϋχει ςτουσ προςφϋροντεσ πρόςβαςη ςτα υποβληθϋντα
ςτοιχεύα των λοιπών οικονομικών φορϋων. Εν ςυνεχεύα η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςτην
αξιολόγηςη και βαθμολόγηςη των οικονομικών προςφορών, ςύμφωνα με οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21.3
και ςυντϊςςει πρακτικό, με το οπούο ειςηγεύται την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ ςτον προςφϋροντα που
υπϋβαλε την πλϋον ςυμφϋρουςα προςφορϊ (ό τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ). Σο εν λόγω πρακτικό
υποβϊλλεται, ωσ “εςωτερικό”, μϋςω τησ λειτουργύασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ, ςτην
αναθϋτουςα αρχό, προσ ϋγκριςη.
Η υποβληθεύςα οικονομικό προςφορϊ, κατϊ κατηγορύα μελϋτησ, απορρύπτεται, εφόςον οι ποςότητεσ
του φυςικού αντικειμϋνου τησ προςφορϊσ δεν αντιςτοιχούν ςτο αντικεύμενο τησ μελϋτησ, όπωσ
προκύπτει από τα ςτοιχεύα τησ περύπτωςησ κε' τησ παρ. 2 του ϊρθρου 53 του ν. 4412/2016.

ςτ) Μετϊ την ϋκδοςη τησ απόφαςησ ϋγκριςησ του πρακτικού τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, η
αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την ωσ ϊνω απόφαςη ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ που υπϋβαλαν
αποδεκτό προςφορϊ και παρϋχει πρόςβαςη ςε αυτούσ ςτισ υποβληθεύςεσ οικονομικϋσ προςφορϋσ
των λοιπών προςφερόντων.
ζ) Επιςημαύνεται ότι, ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ςυνολικό τελικό βαθμολογύα
(ιςοδύναμεσ), η αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο, ςύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21.4 τησ παρούςασ.
η) Κατϊ των αποφϊςεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ του παρόντοσ ϊρθρου χωρεύ προδικαςτικό
προςφυγό, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 6.

Ωρθρο 5: Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου/ Κατακύρωςη/
Πρόςκληςη για υπογραφό ςύμβαςησ
α) Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ, ςτο πλαύςιο τησ ςχετικόσ
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ηλεκτρονικόσ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, και μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ»,
τον προςωρινό ανϊδοχο να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ 10 ημερών19 από την κοινοπούηςη τησ
ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτόν, τα προβλεπόμενα ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ δικαιολογητικϊ
προςωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ.20
β) Σα δικαιολογητικϊ του προςωρινού αναδόχου υποβϊλλονται από τον οικονομικό φορϋα
ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ», ςτην αναθϋτουςα αρχό.
γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υπoβλόθηκαν
και ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ υποβϊλλει εντόσ τησ προθεςμύασ τησ παραγρϊφου α’ του παρόντοσ
ϊρθρου, αύτημα προσ την Επιτροπό Διαγωνιςμού για την παρϊταςη τησ προθεςμύασ υποβολόσ, το
οπούο ςυνοδεύεται με αποδεικτικϊ ϋγγραφα, από τα οπούα να αποδεικνύεται ότι ϋχει αιτηθεύ τη
χορόγηςη των δικαιολογητικών, η αναθϋτουςα αρχό παρατεύνει την προθεςμύα υποβολόσ των
δικαιολογητικών για όςο χρόνο απαιτηθεύ για τη χορόγηςη των δικαιολογητικών από τισ αρμόδιεσ
αρχϋσ.
Σο παρόν εφαρμόζεται και ςτισ περιπτώςεισ που η αναθϋτουςα αρχό ζητόςει την προςκόμιςη των
δικαιολογητικών κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των προςφορών και πριν το ςτϊδιο κατακύρωςησ,
κατ΄ εφαρμογό τησ διϊταξησ του ϊρθρου 79 παρϊγραφοσ 5 εδϊφιο α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμϋνων
των αρχών τησ ύςησ μεταχεύριςησ και τησ διαφϊνειασ21.
Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων και
δικαιολογητικών, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προςκομύζονται υποχρεωτικϊ
από τον οικονομικό φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, τα
ϋγγραφα που απαιτεύται να προςκομιςθούν ςε πρωτότυπη μορφό, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του
ϊρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικόσ Διαδικαςύασ'', όπωσ τροποποιόθηκε με τισ
διατϊξεισ του ϊρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.
δ) Αν, κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών, διαπιςτωθεύ ότι:
i) τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με το Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) εύναι ψευδό ό
ανακριβό ό
ii) αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό
αντύγραφα, των παραπϊνω δικαιολογητικών, ό
iii) αν από τα δικαιολογητικϊ που υποβλόθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 17, 18, 19 και 22 τησ παρούςασ22,
απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινού αναδόχου, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η
εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ
επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ βϋλτιςτησ ςχϋςησ
ποιότητασ - τιμόσ, τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ.
ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ
προώποθϋςεισ τισ οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Συποποιημϋνο Ϊντυπο
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) ότι πληρού και οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο
προςωρινόσ ανϊδοχοσ μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ ειδοπούηςησ/πρόςκληςησ για την
προςκόμιςη των δικαιολογητικών κατακύρωςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν καταπύπτει υπϋρ τησ
αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του, που εύχε προςκομιςθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 15.1
τησ παρούςασ.
Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ από τουσ
προςφϋροντεσ δεν υποβϊλλει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ
από τουσ προςφϋροντεσ δεν αποδεύξει ότι ςτο πρόςωπό του δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού
του ϊρθρου 18 και ότι πληρού τα κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 19, η διαδικαςύα ςύναψησ τησ
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ςύμβαςησ ματαιώνεται.
Η διαδικαςύα ελϋγχου των ωσ ϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπό Διαγωνιςμού, ςτο οπούο αναγρϊφεται η τυχόν ςυμπλόρωςη δικαιολογητικών κατϊ τα
οριζόμενα υπό γ) ανωτϋρω23. Η Επιτροπό, ςτη ςυνϋχεια, το κοινοποιεύ, μϋςω τησ «λειτουργικότητασ
τησ «Επικοινωνύασ», ςτην αναθϋτουςα αρχό, για τη λόψη απόφαςησ.
Η αναθϋτουςα αρχό προβαύνει, μετϊ την ϋγκριςη του ανωτϋρω πρακτικού, ςτην κοινοπούηςη τησ
απόφαςησ κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών, ςε κϊθε προςφϋροντα που δεν
ϋχει αποκλειςτεύ οριςτικϊ24, εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ,
μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ», και επιπλϋον αναρτϊ τα δικαιολογητικϊ του
προςωρινού αναδόχου ςτον χώρο «υνημμϋνα Ηλεκτρονικού Διαγωνιςμού».

Ωρθρο 6: Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ/ Προςωρινό δικαςτικό προςταςύα
Κϊθε ενδιαφερόμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη ςύμβαςη και
ϋχει ό εύχε υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα από εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ
αρχόσ κατϊ παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ό τησ εςωτερικόσ νομοθεςύασ,
δικαιούται να αςκόςει προδικαςτικό προςφυγό ενώπιον τησ ΑΕΠΠ κατϊ τησ ςχετικόσ πρϊξησ ό
παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ
που δικαιολογούν το αύτημϊ του25.
ε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ
προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι:
(α) δϋκα (10) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορϋα αν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό τηλεομοιοτυπύα ό
(β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςε αυτόν αν
χρηςιμοποιόθηκαν ϊλλα μϋςα επικοινωνύασ, ϊλλωσ
γ) δϋκα (10) ημϋρεσ από την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρόμενη, γνώςη τησ πρϊξησ που βλϊπτει τα
ςυμφϋροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορϋα.
ε περύπτωςη παρϊλειψησ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι
δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ προςβαλλόμενησ παρϊλειψησ26.
Η προδικαςτικό προςφυγό, με βϊςη και τα όςα προβλϋπονται ςτο π.δ. 39/2017, κατατύθεται
ηλεκτρονικϊ βϊςει του τυποποιημϋνου εντύπου και μϋςω τησ λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα»
του υποςυςτόματοσ προσ την Αναθϋτουςα Αρχό, επιλϋγοντασ κατϊ περύπτωςη την ϋνδειξη
«Προδικαςτικό Προςφυγό» και επιςυνϊπτοντασ το ςχετικό ϋγγραφο ςύμφωνα με την παρ. 3 του
ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.
Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατατύθεται παρϊβολο από τον
προςφεύγοντα υπϋρ του Δημοςύου, κατϊ τα ειδικϊ οριζόμενα ςτο ϊρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οπούο επιςτρϋφεται ςτον προςφεύγοντα ςε περύπτωςη ολικόσ ό μερικόσ αποδοχόσ τησ προςφυγόσ
του ό ςε περύπτωςη που πριν την ϋκδοςη τησ απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ επύ τησ προςφυγόσ, η αναθϋτουςα
αρχό ανακαλεύ την προςβαλλόμενη πρϊξη ό προβαύνει ςτην οφειλόμενη ενϋργεια.
Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και η ϊςκηςό τησ κωλύουν τη
ςύναψη τησ ςύμβαςησ επύ ποινό ακυρότητασ, η οπούα διαπιςτώνεται με απόφαςη τησ ΑΕΠΠ μετϊ
από ϊςκηςη προςφυγόσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη
τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ δεν κωλύει την πρόοδο τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ, εκτόσ αν
ζητηθούν προςωρινϊ μϋτρα προςταςύασ κατϊ το ϊρθρο 366 του ν.4412/2016.
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Η προηγούμενη παρϊγραφοσ δεν εφαρμόζεται ςτην περύπτωςη που, κατϊ τη διαδικαςύα
ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ, υποβληθεύ μόνο μύα (1) προςφορϊ 27.
Η αναθϋτουςα αρχό, μϋςω τησ λειτουργύασ τησ «Επικοινωνύασ»:
α. Κοινοποιεύ την προδικαςτικό προςφυγό ςε κϊθε ενδιαφερόμενο τρύτο ςύμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτην περ. α τησ παρ. 1 του ϊρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ.
1 του ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
β. Ειδοποιεύ, παρϋχει πρόςβαςη ςτο ςύνολο των ςτοιχεύων του διαγωνιςμού και διαβιβϊζει ςτην
Αρχό Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα ςτην περ. β’ τησ παρ. 1
του ϊρθρου 365 του ν. 4412/2016, ςύμφωνα και με την παρ. 1 του ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ αποφαύνεται αιτιολογημϋνα επύ τησ βαςιμότητασ των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ιςχυριςμών τησ προςφυγόσ και των ιςχυριςμών τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και, ςε περύπτωςη
παρϋμβαςησ, των ιςχυριςμών του παρεμβαύνοντοσ και δϋχεται (εν όλω ό εν μϋρει) ό απορρύπτει την
προςφυγό με απόφαςό τησ, η οπούα εκδύδεται μϋςα ςε αποκλειςτικό προθεςμύα εύκοςι (20) ημερών
από την ημϋρα εξϋταςησ τησ προςφυγόσ28.
ε περύπτωςη ςυμπληρωματικόσ αιτιολογύασ επύ τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ, αυτό υποβϊλλεται ϋωσ
και δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την ςυζότηςη τησ προςφυγόσ και κοινοποιεύται αυθημερόν ςτον
προςφεύγοντα μϋςω τησ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ ό αν αυτό δεν εύναι εφικτό με οποιοδόποτε
πρόςφορο μϋςο. Τπομνόματα επύ των απόψεων και τησ ςυμπληρωματικόσ αιτιολογύασ τησ
Αναθϋτουςασ Αρχόσ κατατύθενται μϋςω τησ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ ϋωσ πϋντε (5) ημϋρεσ πριν από
τη ςυζότηςη τησ προςφυγόσ29.
Η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ αποτελεύ προώπόθεςη για την ϊςκηςη των ϋνδικων
βοηθημϊτων τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ του ϊρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατϊ των εκτελεςτών πρϊξεων ό παραλεύψεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ.
Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον μπορεύ να ζητόςει την αναςτολό τησ εκτϋλεςησ τησ απόφαςησ τησ
ΑΕΠΠ και την ακύρωςό τησ ενώπιον του αρμοδύου δικαςτηρύου 30. Δικαύωμα ϊςκηςησ των ύδιων
ενδύκων βοηθημϊτων ϋχει και η αναθϋτουςα αρχό, αν η ΑΕΠΠ κϊνει δεκτό την προδικαςτικό
προςφυγό. Με τα ϋνδικα βοηθόματα τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ
λογύζονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με την απόφαςη τησ ΑΕΠΠ και όλεσ οι ςυναφεύσ προσ την
ανωτϋρω απόφαςη πρϊξεισ ό παραλεύψεισ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ό
ςυντελεςτεύ αντιςτούχωσ ϋωσ τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ ό την πρώτη ςυζότηςη τησ
αύτηςησ ακύρωςησ.
Η ϊςκηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ δεν εξαρτϊται από την προηγούμενη ϊςκηςη τησ αύτηςησ
ακύρωςησ.
Η αύτηςη αναςτολόσ κατατύθεται ςτο αρμόδιο δικαςτόριο μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10) ημερών από
την κοινοπούηςη ό την πλόρη γνώςη31 τησ απόφαςησ επύ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και
ςυζητεύται το αργότερο εντόσ τριϊντα (30) ημερών από την κατϊθεςό τησ. Για την ϊςκηςη τησ
αιτόςεωσ αναςτολόσ κατατύθεται το προβλεπόμενο παρϊβολο, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
ςτο ϊρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η ϊςκηςη αύτηςησ αναςτολόσ κωλύει τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, εκτόσ εϊν με την προςωρινό διαταγό
ο αρμόδιοσ δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊ.

Ωρθρο 7: υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθϋτουςα αρχό32 μπορεύ, κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των προςφορών, να καλϋςει τουσ
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οικονομικούσ φορεύσ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ ‘’Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ, να
ςυμπληρώςουν ό να διευκρινύςουν τα ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ που ϋχουν υποβϊλει,
ςυμπεριλαμβανομϋνων και τησ τεχνικόσ και τησ οικονομικόσ τουσ προςφορϊσ, μϋςα ςε εύλογη
προθεςμύα, η οπούα δεν μπορεύ να εύναι μικρότερη από επτϊ (7) ημϋρεσ από την ημερομηνύα
κοινοπούηςησ ςε αυτούσ τησ ςχετικόσ πρόςκληςησ, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτισ
διατϊξεισ των ϊρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016 και του ϊρθρου 13 τησ υπ' αρ. 117384/26-102017 Κ.Τ.Α.
Οποιαδόποτε διευκρύνιςη ό ςυμπλόρωςη που υποβϊλλεται από τουσ προςφϋροντεσ ό υποψηφύουσ,
χωρύσ να ϋχει ζητηθεύ από την αναθϋτουςα αρχό33, δεν λαμβϊνεται υπόψη.
Ωρθρο 8: ύναψη ςύμβαςησ
8.1 Μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ ό, ςε περύπτωςη
ϊςκηςόσ τησ, όταν παρϋλθει ϊπρακτη η προθεςμύα ϊςκηςησ αύτηςησ αναςτολόσ κατϊ τησ απόφαςησ
τησ ΑΕΠΠ και, ςε περύπτωςη ϊςκηςησ αύτηςησ αναςτολόσ κατϊ τησ απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ, όταν
εκδοθεύ απόφαςη επύ τησ αύτηςησ, με την επιφύλαξη τησ χορόγηςησ προςωρινόσ διαταγόσ, ςύμφωνα
με τα οριζόμενα ςτο τελευταύο εδϊφιο τησ παρ. 4 του ϊρθρου 372 ν. 4412/2016 και, μετϊ την
ολοκλόρωςη του προςυμβατικού ελϋγχου από το Ελεγκτικό υνϋδριο, εφόςον απαιτεύται, ςύμφωνα
με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 324 του Ν. 4700/2020 (ΥΕΚ 127/τ.Α/ 29-6-2020), ο προςωρινόσ
ανϊδοχοσ υποβϊλλει, εφόςον απαιτεύται34, υπεύθυνη δόλωςη, μετϊ από ςχετικό πρόςκληςη τησ
αναθϋτουςασ αρχόσ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ. την
υπεύθυνη δόλωςη, η οπούα υπογρϊφεται κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 22 τησ παρούςασ, δηλώνεται
ότι δεν ϋχουν επϋλθει ςτο πρόςωπό του οψιγενεύσ μεταβολϋσ κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 104 του ν.
4412/2016, προκειμϋνου να διαπιςτωθεύ ότι δεν ϋχουν εκλεύψει οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ του
ϊρθρου 17, ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του ϊρθρου 18 και ότι εξακολουθούν να
πληρούνται τα κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 19. Η υπεύθυνη δόλωςη ελϋγχεται από την Επιτροπό
Διαγωνιςμού, η οπούα ςυντϊςςει πρακτικό που ςυνοδεύει τη ςύμβαςη35.
Μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ, κοινοποιεύται η απόφαςη
κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο36. Με την ύδια απόφαςη καλεύται ο ανϊδοχοσ να προςϋλθει
ςε οριςμϋνο τόπο και χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, θϋτοντϊσ του η αναθϋτουςα αρχό
προθεςμύα που δεν μπορεύ να υπερβαύνει τισ εύκοςι (20) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη ειδικόσ
ηλεκτρονικόσ πρόςκληςησ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ,
προςκομύζοντασ και την απαιτούμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ. Η εν λόγω κοινοπούηςη
επιφϋρει τα ϋννομα αποτελϋςματα τησ απόφαςησ κατακύρωςησ, ςύμφωνα με οριζόμενα ςτην παρ. 3
του ϊρθρου 105 του ν. 4412/2016.
8.2 Η υπογραφό του ςυμφωνητικού ϋχει αποδεικτικό χαρακτόρα. Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να
υπογρϊψει το ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται ςτην ειδικό πρόςκληςη, κηρύςςεται
ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη
γύνεται ςτον ακολουθεύται η διαδικαςύα του ϊρθρου 5 τησ παρούςασ για τον προςφϋροντα που
υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ
ςχϋςησ ποιότητασ - τιμόσ37. Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για την υπογραφό του
ςυμφωνητικού, η διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ ματαιώνεται, ςύμφωνα με την περύπτωςη β' τησ
παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 106 του ν. 4412/2016.
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Ωρθρο 9: Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ/ ειρϊ ιςχύοσ
χετικϊ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 5 ϊρθρου 105 και
182 του ν. 4412/2016.
Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ η ςύμβαςη εύναι τα αναφερόμενα
παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ
καθορύζεται ωσ κατωτϋρω:
1. Σο υμφωνητικό.
2. Η παρούςα Διακόρυξη.
3. Η Οικονομικό Προςφορϊ του Αναδόχου.
4. Η Σεχνικό Προςφορϊ του Αναδόχου.
5. Σο τεύχοσ τησ υγγραφόσ Τποχρεώςεων (.Τ.) με τα τυχόν Παραρτόματϊ του.
6. Σο Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων του ϋργου με τα τυχόν Παραρτόματϊ του, το πρόγραμμα των
απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρύωςη τησ ςκοπιμότητασ του ϋργου.
7. Σο τεύχοσ προεκτιμώμενων αμοιβών

Ωρθρο 10 : Γλώςςα Διαδικαςύασ
10.1 Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα και προαιρετικϊ
και ςε ϊλλεσ γλώςςεσ, ςυνολικϊ ό μερικϊ. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξύ των τμημϊτων των
εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε περιςςότερεσ γλώςςεσ, επικρατεύ η ελληνικό
ϋκδοςη. Συχόν ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα.
10.2 Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα
ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό
γλώςςα.
10.3 τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικϊ τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα
ςυνοδεύονται από μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε από πρόςωπο αρμόδιο
κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε από πρόςωπο κατϊ νόμο αρμόδιο τησ χώρασ ςτην
οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το ϋγγραφο38. Επύςησ, γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό
φωτοαντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν εκδοθεύ από αλλοδαπϋσ αρχϋσ και ϋχουν επικυρωθεύ από
δικηγόρο, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 2 περ. β του ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999
“Κώδικασ Διοικητικόσ Διαδικαςύασ”, όπωσ αντικαταςτϊθηκε ωσ ϊνω με το ϊρθρο 1 παρ.2 του
ν.4250/2014.
10.4 Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα - εταιρικϊ ό μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεύονται από μετϊφραςη
ςτην ελληνικό.
10.5 Η επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του αναδόχου, θα
γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα.

Ωρθρο 11 : Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα
Για τη διαδικαςύα ςύναψησ και την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, ϋχουν εφαρμογό, ιδύωσ, οι κατωτϋρω
διατϊξεισ, όπωσ ιςχύουν:
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1. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδύωσ τα ϊρθρα 118 και 119 αυτού.
2. Ο ν. 4412/2016 “Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ
Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147),
3. Σα ϊρθρα 2Α, 11 παρ. 2, και 42 παρ.1 του ν. 3316/2005 “Περύ ανϊθεςησ και εκτϋλεςησ
δημοςύων ςυμβϊςεων εκπόνηςησ μελετών και παροχόσ υπηρεςιών” (Α' 42)39.
4. Σο Ν. 4700/2020 (ΥΕΚ 127/τ.Α/29-6-2020) «Ενιαύο κεύμενο Δικονομύασ για το Ελεγκτικό
υνϋδριο, ολοκληρωμϋνο νομοθετικό πλαύςιο για τον προςυμβατικό ϋλεγχο, τροποποιόςεισ
ςτον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο, διατϊξεισ για την αποτελεςματικό απονομό
τησ δικαιοςύνησ και ϊλλεσ διατϊξεισ».
5. Σο Π.Δ. 71/2019 (ΥΕΚ 112/τ.Α/3-7-2019) «Μητρώα ςυντελεςτών παραγωγόσ δημοςύων και
ιδιωτικών ϋργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών
(ΜΗ.Σ.Ε).
6. Σο ϊρθρο 188 παρ. 4 του Ν. 4635/2019 (ΥΕΚ 167/τ.Α/30-10-2019) και το ϊρθρο 114 παρ. 45 του Ν. 4764/2020 (ΥΕΚ Α 256/23.12.2020) , οι οπούεσ αντικαθιςτούν την παρ.2 του ϊρθρου
39 του ΠΔ 71/2019.
7.

Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το ϊρθρο 59 αυτού «Άρςη περιοριςμών ςυμμετοχόσ
εργοληπτικών επιχειρόςεων ςε δημόςια ϋργα».

8. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων
και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπϋσ ρυθμύςεισ» (Α’ 74) και ειδικότερα το ϊρθρο 1 αυτού.
9. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο» .
10. Ο ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντικό αδειοδότηςη ϋργων και δραςτηριοτότων, ρύθμιςη
αυθαιρϋτων ςε ςυνϊρτηςη με δημιουργύα περιβαλλοντικού ιςοζυγύου και ϊλλεσ διατϊξεισ
αρμοδιότητασ Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ».
11. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…».
12. Σο π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (Α’ 185).
13. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ” (Α’ 68).
14. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ
Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ».
15. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και
πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ».
16. Σο π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ40”.
17. Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών
παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ
2012/17 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δύκαιο, τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και ϊλλεσ
διατϊξεισ”, ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών
παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2007 -2013»41.
18. Σο ϊρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ και
οριςμόσ των μελών τουσ με κλόρωςη42».
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19. Ο ν. 2859/2000 “Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α.)” (Α’ 248).
20. Σο π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και
ςτοιχεύα”.
21. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα ∆ιοικητικόσ ∆ιαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ”.
22. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικό Ιδιοκτηςύα, υγγενικϊ Δικαιώματα και Πολιτιςτικϊ
Θϋματα”.
23. Σο π.δ. 696/1974 “Περύ αμοιβών μηχανικών δια ςύνταξιν μελετών, επύβλεψιν, παραλαβόν κλπ
υγκοινωνιακών, Τδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ωσ και Σοπογραφικών, Κτηματογραφικών
και Φαρτογραφικών Εργαςιών και ςχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπωσ
ιςχύει, ωσ προσ το μϋροσ Β΄ (Προδιαγραφϋσ) και ωσ ςυγκριτικό ςτοιχεύο για τη προεκτύμηςη
αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονιςμό αμοιβών.
24. Σο ν.δ. 2726/1953 ‘’περύ τροποποιόςεωσ και ςυμπληρώςεων του ϊρθρου 59 του από
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περύ ςχεδύων πόλεων, κωμών, και ςυνοικιςμών του Κρϊτουσ και οικοδομόσ
αυτών’’, όπωσ ιςχύει μετϊ την τροποπούηςό του με το ν. 3919/2011 (Α΄32).
25. Η με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινό Τπουργικό Απόφαςη (Β' 3821) «Ρυθμύςεισ τεχνικών
ζητημϊτων που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και
παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών με χρόςη των επιμϋρουσ
εργαλεύων και διαδικαςιών του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)».
26. - Η με αρ. 57654/2017 Τπουργικό Απόφαςη (Β’ 1781) «Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων
λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων
(ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ»,
27. Η με αρ. 56902/215/19-05-2017 Τπουργικό Απόφαςη (Β’ 1924) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και
διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)»,
28. Η με αρ. ΔΝγ/32129/ΥΝ 466/2017 Τπουργικό Απόφαςη (Β’ 2519) «Ϊγκριςη Κανονιςμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών
επιςτημονικών υπηρεςιών κατϊ τη διαδικαςύα τησ παρ. 8 δ του ϊρθρου 53 του ν. 4412/2016»,
29. Η Εγκύκλιοσ 11/2011 τησ ΓΓΔΕ/τ. Τ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογό διατϊξεων του Ν.3919/2011 που
αφορούν την απελευθϋρωςη των κλειςτών επαγγελμϊτων».
30. Η με αρ. ΔΙΚΠΟ/Υ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαςη Τπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενϋργεια τησ
διαδικαςύασ κληρώςεωσ για τον οριςμό μελών των ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ για τη
διεξαγωγό δημοςύων διαγωνιςμών ό την ανϊθεςη ό την αξιολόγηςη, παρακολούθηςη, παραλαβό
προμηθειών, υπηρεςιών ό ϋργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουςιοδότηςη του ϊρθρου 26
του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
31. Η με αριθ. YA ΔΝ/61034/ΥΝ 466/29-12-2017 Απόφαςη του Τπουργού Τποδομών και
Μεταφορών «Κατϊρτιςη, τόρηςη και λειτουργύα του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικαςιών
ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων, μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών
επιςτημονικών υπηρεςιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) τησ παρ. 8 (η) του ϊρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β
4841), όπωσ τροποποιόθηκε με την όμοια απόφαςη ΤΑ ΔΝ/οικ.21137/ΥΝ 466/2-5-2018 (Β
1511).
32. Η με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφαςη του Τπουργού Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ «υγκρότηςη
και οριςμόσ μελών γνωμοδοτικόσ επιτροπόσ επύ τησ επϊρκειασ των ληφθϋντων επανορθωτικών
μϋτρων οικονομικών φορϋων προσ απόδειξη τησ αξιοπιςτύασ τουσ» (ΤΟΔΔ 279), όπωσ
τροποποιόθηκε με την όμοια απόφαςη 77868 - 18/07/2018 (ΤΟΔΔ 441).
33. Η με αριθ. ΔΝβ/92783π.ε./ΥΝ 466/10-09-2018 Απόφαςη του Τπουργού Τποδομών και
Μεταφορών «Καθοριςμόσ καθηκόντων και αρμοδιοτότων των βαςικών μελετητών ωσ
Σεχνικών υμβούλων - Μελετητών κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου, το περιεχόμενο τησ ςύμβαςησ
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που υπογρϊφεται με την Προώςταμϋνη Αρχό του ϋργου, τον τρόπο πληρωμόσ των υπηρεςιών και
κϊθε ϊλλο ςυναφϋσ με τα ανωτϋρω θϋμα» (Β 4203).
34. Η Εγκύκλιοσ υπ’ αριθμ. 11/2018 του Τπουργεύου Τποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
6ΓΝΤ465ΦΘΞ-9ΟΒ) με θϋμα «Οδηγόσ εκπόνηςησ μελετών Δημοςύων Ϊργων του ν. 4412/2016
(Βιβλύο 1)».
35. Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω νόμων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ διατϊξεισ (πλην αυτών που όδη
προαναφϋρθηκαν), καθώσ και ϊλλεσ διατϊξεισ που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα
οριζόμενα ςτα ϋγγραφα τησ παρούςασ ςύμβαςησ, καθώσ και το ςύνολο των διατϊξεων του
αςφαλιςτικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου και
γενικότερα κϊθε διϊταξη (νόμου, π.δ., υπουργικόσ απόφαςησ, κ.λ.π.) που διϋπει την ανϊθεςη
και εκτϋλεςη τησ παρούςασ ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ.
36. Οι ιςχύουςεσ προδιαγραφϋσ για τισ ανατιθϋμενεσ κατηγορύεσ μελετών.
37. Προςθόκεσ και εν γϋνει προςαρμογϋσ ϊρθρων τησ διακόρυξησ (πϋραν των όςων όδη
προβλϋπονται ρητώσ ςτο κεύμενο τησ πρότυπησ διακόρυξησ) μπορούν να
προςτύθενται και να περιλαμβϊνονται, μόνο εφόςον εύναι απόλυτα ςυμβατϋσ με την
ιςχύουςα κϊθε φορϊ νομοθεςύα.
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄
Ωρθρο 12: Εκτιμώμενη αξύα – Φρηματοδότηςη – Προθεςμύεσ τησ ςύμβαςησ
12.1 Η εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ ανϋρχεται ςε 75.622,46 € (χωρύσ ΥΠΑ) και περιλαμβϊνει43 τισ
προεκτιμώμενεσ αμοιβϋσ των παρακϊτω επιμϋρουσ κατηγοριών μελετών:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3.681,00 € για μελϋτη κατηγορύασ 3 (Οικονομικϋσ Μελϋτεσ)
18.636,37 € για μελϋτη κατηγορύασ 6 (Αρχιτεκτονικϋσ Μελϋτεσ)
14.059,88 € για μελϋτη κατηγορύασ 8 (τατικϋσ Μελϋτεσ)
15.979,17 € για μελϋτη κατηγορύασ 9 (Η/Μ Μελϋτεσ)
4.026,83 € για μελϋτη κατηγορύασ 10 (Μελϋτεσ υγκοινωνιακών)
1.645,31 € για μελϋτη κατηγορύασ 13 (Μελϋτεσ Τδραυλικών Ϊργων)
5.153,40 € για μελϋτη κατηγορύασ 27 (Περιβαλλοντικϋσ Μελϋτεσ)
2.576,70 € για μελϋτη κατηγορύασ 21 (Γεωτεχνικϋσ μελϋτεσ και ϋρευνεσ)

και 9.863,80 € για απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ44.
Η μελϋτη θα χρηματοδοτηθεύ κατϊ ϋνα μϋροσ (ποςού 60.000 € ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ) από το
ΠΔΕ ςύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 70462/1-4-2020 απόφαςη Περιφερειϊρχη Κρότησ (ΑΔΑ:
62827ΛΚ- 56) με θϋμα: «1η τροποπούηςη τησ απόφαςησ ϋγκριςησ διϊθεςησ πύςτωςησ με αρ. πρωτ.
95111/34931/21-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Γ7ΛΚ-ΔΣΣ) τησ μελϋτησ με τύτλο: «Μελϋτεσ για το ΠεριβϊλλονΔιαχεύριςη τερεών Αποβλότων» και ΚΑ 2013ΜΠ00200002 τησ ΑΜΠ002 τησ Περιφϋρειασ Κρότησ»
και κατϊ ϋνα μϋροσ (ποςού 33.771,85€ ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ) από ιδύα ςυμμετοχό του ΕΔΑΚ
και ςυγκεκριμϋνα από τον ΚΑ 30-7413.045 του προώπολογιςμού του ΕΔΑΚ 45 και υπόκειται ςτισ
νόμιμεσ κρατόςεισ, περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,07 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών
τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 3 του Ν
4013/201146, καθώσ και τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ
Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Η παρούςα ςύμβαςη δεν υποδιαιρεύται ςε τμόματα και ανατύθεται ωσ ενιαύο ςύνολο γιατύ κρύνεται
από την αναθϋτουςα αρχό ότι τυχόν υποδιαύρεςη τησ μπορεύ να καταςτόςει την εκτϋλεςη τησ
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ςύμβαςησ τεχνικϊ δύςκολη, λόγω τησ αλληλεπύδραςησ και ςυνϋχειασ μεταξύ των επιμϋρουσ μελετών,
αφού αφορούν ςε ϋνα ςυνολικό ενιαύο ςχεδιαςμό.47
12.2 Οι μονϊδεσ φυςικού αντικειμϋνου, τα ποςοτικϊ ςτοιχεύα από το Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων και
οι τιμϋσ μονϊδοσ που χρηςιμοποιόθηκαν για τουσ υπολογιςμούσ των ϊνω προεκτιμώμενων αμοιβών,
αναφϋρονται αναλυτικϊ ςτο τεύχοσ προεκτιμώμενων αμοιβών.
Οι οικονομικού φορεύσ οφεύλουν, για την υποβολό τησ τεχνικόσ και τησ οικονομικόσ προςφορϊσ, να
μελετόςουν τα τεχνικϊ ςτοιχεύα του ϋργου, η δε οικονομικό τουσ προςφορϊ περιλαμβϊνει τη
ςυνολικό αμοιβό τουσ για το ςύνολο του προσ μελϋτη αντικειμϋνου, όπωσ αυτό προδιαγρϊφεται ςτο
Υϊκελο δημόςιασ ςύμβαςησ. Σεκμαύρεται ςχετικϊ ότι ο ανϊδοχοσ ϋλαβε υπόψη, κατϊ τη μελϋτη του
Υακϋλου δημόςιασ ςύμβαςησ, την πιθανότητα να μην αντιςτοιχούν οι ποςότητεσ μονϊδων φυςικού
αντικειμϋνου, που αναφϋρονται ςτο τεύχοσ τησ προεκτιμώμενησ αμοιβόσ, ςτισ τελικϋσ ποςότητεσ που
θα απαιτηθούν για την εκπόνηςη τησ μελϋτησ και διαμόρφωςε ανϊλογα την οικονομικό του
προςφορϊ. Εφόςον προκύψουν διαφορϋσ, εφαρμόζεται το ϊρθρο 186 του ν. 4412/2016.
12.3 Ψσ ημερομηνύα ϋναρξησ των προθεςμιών τησ ςύμβαςησ για τισ υποχρεώςεισ του του
Αναδόχου ορύζεται η ημερομηνύα υπογραφόσ του ςυμφωνητικού.
Η ςυνολικό προθεςμύα για την περαύωςη του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ ορύζεται ςε 11 μόνεσ από
την υπογραφό του ςυμφωνητικού.
το ςυμφωνητικό ορύζονται και τμηματικϋσ προθεςμύεσ, όπωσ παρουςιϊζονται αναλυτικϊ ςτο
Κεφϊλαιο 7 του Σεύχουσ Σεχνικών Δεδομϋνων.48
Ο καθαρόσ χρόνοσ ολοκλόρωςησ του μελετητικού αντικειμϋνου ορύζεται ςε 7 μόνεσ.
Η αναθϋτουςα αρχό διατηρεύ το δικαύωμα να ορύςει, κατϊ την υπογραφό του
μεταγενϋςτερο χρόνο ϋναρξησ των προθεςμιών τησ ςύμβαςησ.

ςυμφωνητικού,

τον ανϊδοχο χορηγεύται προκαταβολό κατϊ τουσ όρουσ των ϊρθρων 72 και 187 παρ. 2 περ. α) του ν.
4412/201649.

Ωρθρο 13:

Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ - Όροι υποβολόσ προςφορών

13.1 Η επιλογό του Αναδόχου, θα γύνει ςύμφωνα με την «ανοικτό διαδικαςύα» του ϊρθρου 27 του ν.
4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού.
13.2 Η τεχνικό προςφορϊ θα ςυνταχθεύ και υποβληθεύ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 3
τησ παρούςασ, ςε ςυνδυαςμό με το ϊρθρο 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονομικό
προςφορϊ θα ςυνταχθεύ και υποβληθεύ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 3 τησ παρούςασ, ςε
ςυνδυαςμό με το ϊρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 .
13.3 Eναλλακτικϋσ προςφορϋσ δεν γύνονται δεκτϋσ50.
13.4 Κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει μόνο μύα προςφορϊ51.
13.5 Δεν γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ του ςυμβατικού αντικειμϋνου τησ μελϋτησ.
13.6 Οι προςφορϋσ ιςχύουν για δϋκα (10) μόνεσ 52 από την ημϋρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ
προςφορών του επομϋνου ϊρθρου. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ
προςφορϊσ, να ζητϊ από τουσ προςφϋροντεσ να παρατεύνουν τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ
τουσ και τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ.
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Ωρθρο 14 : Ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών αποςφρϊγιςησ
Ψσ ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών 53 ορύζεται η
8/3/2021, ημϋρα Δευτϋρα και ώρα 10:00π.μ.
Ψσ ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των προςφορών ορύζεται η
12/3/2021, ημϋρα Παραςκευό και ώρα .10:00π.μ.54

Ωρθρο 15 : Εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ
15.1 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό
Για την ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα απαιτεύται η κατϊθεςη εγγύηςησ ςυμμετοχόσ, ποςού
1.512,45€55.
την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει και τον όρο
ότι η εγγύηςη καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν ςτην
ϋνωςη.
Οι εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα ςτοιχεύα, ςύμφωνα με το
ϊρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016:
α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθϋτουςα αρχό προσ την οπούα απευθύνονται (ό τον κύριο του ϋργου),
δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ,
ε) το ποςό που καλύπτει η εγγύηςη.
ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού φορϋα υπϋρ του
οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ, αναγρϊφονται όλα τα παραπϊνω για κϊθε
μϋλοσ τησ ϋνωςησ),
ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότησ
παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ ) ότι ςε περύπτωςη
κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου.
η) τα ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ διακόρυξησ και την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ
προςφορών,
θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ,
ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το ποςό τησ
εγγύηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου
προσ τον οπούο απευθύνεται.
Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη λόξη του
χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 13 τησ παρούςασ, ότοι μϋχρι 8/2/2022, ϊλλωσ η
προςφορϊ απορρύπτεται. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από τον
προςφϋροντα να παρατεύνει, πριν τη λόξη τουσ, τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ και τησ εγγύηςησ
ςυμμετοχόσ.
Οι εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ καταπύπτουν, υπϋρ του κυρύου του ϋργου, μετϊ από γνώμη του αρμόδιου
Σεχνικού υμβουλύου, αν ο προςφϋρων αποςύρει την προςφορϊ του κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ αυτόσ,
παρϋχει ψευδό ςτοιχεύα ό πληροφορύεσ που αναφϋρονται ςτα ϊρθρα 17 ϋωσ 19 τησ παρούςασ, δεν
προςκομύςει εγκαύρωσ τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 22 τησ παρούςασ δικαιολογητικϊ ό δεν προςϋλθει
εγκαύρωσ για υπογραφό τησ ςύμβαςησ.
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Οι εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ επιςτρϋφονται ωσ εξόσ :
α) ςτον ανϊδοχο, με την προςκόμιςη τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ,
β) ςτουσ λοιπούσ προςφϋροντεσ, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 72 του ν. 4412/201656.
15.2

Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ57

Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με
το ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό 5% επύ
τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ,
όπωσ αυτό ειδικότερα ορύζει.
ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 132 ν. 4412/2016, η οπούα
ςυνεπϊγεται αύξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν
την τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό εγγύηςη, το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ
του ποςού τησ αύξηςησ χωρύσ ΥΠΑ.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την
εφαρμογό όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτου ςασ αρχόσ ό του
κυρύου του ϋργου ϋναντι του αναδόχου.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει υπϋρ του κυρύου του ϋργου, με αιτιολογημϋνη απόφαςη
του Προώςταμϋνου τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ, ιδύωσ μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ
του αναδόχου. Η ϋνςταςη 58 του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του
ποςού τησ εγγυόςεωσ.
Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην
παρϊγραφο 15.1 τησ παρούςασ και επιπρόςθετα, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ
ςύμβαςησ.

15.3 Εγγύηςη προκαταβολόσ59
Δεν προβλϋπεται.
15.4 Οι ωσ ϊνω εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται από πιςτωτικϊ ό χρηματοδοτικϊ ιδρύματα ό
αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια των περιπτώςεων β΄ και γ΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 14 του
ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη- μϋλη τησ Ϊνωςησ ό του Ευρωπαώκού
Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το
δικαύωμα αυτό. Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με
γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου
60
χρηματικού ποςού. Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο
Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ
εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό φορϋα.
Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του οικονομικού φορϋα/αναδόχου από ϋνα ό
περιςςότερουσ εκδότεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου, ανεξαρτότωσ του ύψουσ των.
Εϊν η εγγύηςη εκδοθεύ από αλλοδαπό πιςτωτικό ύδρυμα μπορεύ να ςυνταχθεύ ςε μύα από τισ επύςημεσ
γλώςςεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, αλλϊ θα ςυνοδεύεται απαραύτητα από μετϊφραςη ςτην ελληνικό
γλώςςα, ςύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 10.3. τησ παρούςασ.
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15.5 Η αναθϋτουςα αρχό επικοινωνεύ με τουσ φορεύσ που φϋρονται να ϋχουν εκδώςει τισ εγγυητικϋσ
επιςτολϋσ, προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ.
Ωρθρο 16: Δημοςιότητα – Δαπϊνεσ δημοςύευςησ
Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ διακόρυξησ και η προκόρυξη ςύμβαςησ61 καταχωρόθηκαν ςτο

ΚΗΜΔΗ62.
Προκόρυξη (περύληψη τησ παρούςασ διακόρυξησ) δημοςιεύεται ςτον ελληνικό Σύπο, καθώσ και ςτην
ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (www.esdak.gr ) 63.
Οι δαπϊνεσ δημοςύευςησ τησ διακόρυξησ ςτον ελληνικό τύπο βαρύνουν, ςε κϊθε περύπτωςη, τον
ανϊδοχο και ειςπρϊττονται με τον πρώτο λογαριαςμό πληρωμόσ τησ ςύμβαςησ 64.
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄
Η ςύμβαςη ανατύθεται βϊςει του κριτηρύου του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ, ςε προςφϋροντα ο οπούοσ
δεν αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό βϊςει του ϊρθρου 18 και πληρού τα κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου
19.
Ωρθρο 17: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ
17.1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που
δραςτηριοποιούνται ςτην εκπόνηςη μελετών των κατηγοριών που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 12.165 και
που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε:
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ,
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη
δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ
του ςχετικού με την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και
ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών
ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων.
17.2

Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ66.

17.3 Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου
19 και των ςημεύων γ) και δ) τησ παρ. 1 του ϊρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτεύται από τισ εν
λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό προςφορϊσ. Η ϋνωςη
των φυςικών ό νομικών προςώπων μπορεύ να αφορϊ ςτην ύδια ό ςε διαφορετικϋσ κατηγορύεσ
μελετών.

Ωρθρο 18: Λόγοι αποκλειςμού
18.1 Κϊθε προςφϋρων αποκλεύεται από την ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ
ςύμβαςησ, εφόςον ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό
πρόςωπο) ό ςε ϋνα από τα μϋλη του (αν πρόκειται περύ ϋνωςησ οικονομικών φορϋων ) ϋνασ από τουσ
λόγουσ των παρακϊτω περιπτώςεων:
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18.1.1 Τπϊρχει εισ βϊροσ του προςφϋροντοσ αμετϊκλητη67 καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από
τουσ ακόλουθουσ λόγουσ :
α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησπλαύςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του
οργανωμϋνου εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ
διαφθορϊσ ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών μελών τησ
Ϊνωςησ (ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον
ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό
ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα,
γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των
οικονομικών ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ,
όπωσ ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του
υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ
22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται
ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ,
ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ,
όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του
υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του
χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη
χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην
εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ
Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων
τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L
101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).
Η υποχρϋωςη αποκλειςμού προςφϋροντοσ εφαρμόζεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ
του οπούου εκδόθηκε αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού
ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω προςφϋροντοσ ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό
ελϋγχου ςε αυτό.
τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου
αφορϊ τουσ διαχειριςτϋσ. τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρϋωςη αφορϊ
τον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου. τισ περιπτώςεισ
των ςυνεταιριςμών, η εν λόγω υποχρϋωςη αφορϊ τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου.68
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18.1.2 Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ οποιοςδόποτε οικονομικόσ
φορϋασ, εϊν η αναθϋτουςα αρχό:
α) γνωρύζει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην
καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό
διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι
εγκατεςτημϋνοσ ό την εθνικό νομοθεςύα,
β) μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει αθετόςει τισ
υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ,
γ) γνωρύζει ό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ϋχουν επιβληθεύ ςε βϊροσ του
οικονομικού φορϋα, μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ
προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ ό αύτηςησ ςυμμετοχόσ: αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου
από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ
εργατικόσ νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ςύμφωνα με την υπουργικό απόφαςη
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολύ υψηλόσ» ςοβαρότητασ, οι
οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από τρεισ (3) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό ββ) δύο (2) πρϊξεισ
επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για
παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορούν την αδόλωτη εργαςύα, οι οπούεσ προκύπτουν
αθροιςτικϊ από δύο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώςεισ πρϋπει να ϋχουν
αποκτόςει τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ
18.1.2Α Αν ο οικονομικόσ φορϋασ τησ ωσ ϊνω παραγρϊφου εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την
εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ
αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη.
Οι υποχρεώςεισ των περ. α΄ και β΄ τησ ωσ ϊνω παραγρϊφου δεν θεωρεύται ότι ϋχουν αθετηθεύ εφόςον
δεν ϋχουν καταςτεύ ληξιπρόθεςμεσ ό εφόςον αυτϋσ ϋχουν υπαχθεύ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που
τηρεύται. την περύπτωςη αυτό, ο οικονομικόσ φορϋασ δεν υποχρεούται να απαντόςει καταφατικϊ
ςτο ςχετικό ερώτημα του ΣΕΤΔ, του ϊρθρου 79, με το οπούο ερωτϊται εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει
ανεκπλόρωτεσ υποχρεώςεισ όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ό,
κατϊ περύπτωςη, εϊν ϋχει αθετόςει τισ παραπϊνω υποχρεώςεισ του.
Οι περ. α΄ και β΄ τησ παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικόσ φορϋασ εκπληρώςει τισ
ανωτϋρω υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ
που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων
εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την καταβολό τουσ ςτο μϋτρο που τηρεύ τουσ όρουσ
του δεςμευτικού διακανονιςμού.
18.1.3 Κατ’ εξαύρεςη, για τουσ πιο κϊτω επιτακτικούσ λόγουσ δημόςιου ςυμφϋροντοσ
................................................................. (όπωσ δημόςιασ υγεύασ ό προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ, οι οπούοι
ςυμπληρώνονται από την αναθϋτουςα αρχό), δεν εφαρμόζονται69 οι παρϊγραφοι 18.1.1 και 18.1.2.
[ε περύπτωςη που δεν ενεργοποιηθεύ η ςχετικό δυνατότητα, διαγρϊφεται η παρϊγραφοσ 18.1.3].
18.1.4 Κατ’ εξαύρεςη, όταν ο αποκλειςμόσ εύναι ςαφώσ δυςανϊλογοσ, ιδύωσ όταν μόνο μικρϊ ποςϊ
των φόρων ό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν ϋχουν καταβληθεύ ό όταν ο προςφϋρων
ενημερώθηκε ςχετικϊ με το ακριβϋσ ποςό που οφεύλεται λόγω αθϋτηςησ των υποχρεώςεών του όςον
αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε χρόνο κατϊ τον οπούο δεν εύχε
τη δυνατότητα να λϊβει μϋτρα, ςύμφωνα με το τελευταύο εδϊφιο τησ τησ περ. β' παρ. 2 του ϊρθρου 73
ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοό τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ του ϊρθρου 14 τησ
παρούςασ, δεν εφαρμόζεται70 η παρϊγραφοσ 18.1.2.
[ε περύπτωςη που δεν ενεργοποιηθεύ η ςχετικό δυνατότητα, διαγρϊφεται η παρϊγραφοσ 18.1.4.]

18.1.5 ε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ71:
(α) Ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ ιςχύουςεσ υποχρεώςεισ του που προβλϋπονται ςτην παρ. 2
του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώςεισ που απορρϋουν από τισ διατϊξεισ τησ
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περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςθεύ με το
δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαύου, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα X του Προςαρτόματοσ Α’
του ν. 4412/2016,
(β) Ο προςφϋρων τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ
εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ϋχει
υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του
δραςτηριότητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια
διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει
ϋναν οικονομικό φορϋα, ο οπούοσ βρύςκεται ςε μια εκ των καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην
παραπϊνω περύπτωςη, υπό την προώπόθεςη ότι η αναθϋτουςα αρχό ϋχει αποδεύξει ότι ο εν λόγω
φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ και τα
μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ (παρ. 5 ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) Τπϊρχουν επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξεισ που οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότι ο οικονομικόσ
φορϋασ ςυνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του
ανταγωνιςμού,
δ) Μύα κατϊςταςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα,
(ε) Μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμού από την πρότερη ςυμμετοχό των
προςφερόντων κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο
ϊρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα,
(ςτ) Ο προςφϋρων ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την εκτϋλεςη
ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ ςύμβαςησ με
αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρόωρη
καταγγελύα τησ προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ,
(ζ) Ο προςφϋρων ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την
πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να
προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 79 του ν. 4412/2016,
(η) Ο προςφϋρων επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ
αποφϊςεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του
αποφϋρουν αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ
παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν
τον αποκλειςμό, την επιλογό ό την ανϊθεςη,
(θ) Ο προςφϋρων ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει εν
αμφιβόλω την ακεραιότητϊ του.
18.1.6 Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει προςφϋροντα, ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια
τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ βρύςκεται, λόγω πρϊξεων ό
παραλεύψεων του, εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ περιπτώςεισ των προηγούμενων
παραγρϊφων.
Εϊν η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, ςτισ περιπτώςεισ
τησ παραγρϊφου 18.1.1 η περύοδοσ αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη από την ημερομηνύα τησ
καταδύκησ με αμετϊκλητη απόφαςη και ςτισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 18.1.5 ςτα τρύα
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(3) ϋτη από την ημερομηνύα του ςχετικού γεγονότοσ. 72
18.1.7 Προςφϋρων που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ
18.1.1, 18.1.2A και 18.1.573 μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει ότι τα μϋτρα
που ϋλαβε επαρκούν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμού. Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν επαρκό, ο εν λόγω προςφϋρων δεν αποκλεύεται από τη
διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται από τουσ προςφϋροντεσ αξιολογούνται ςε
ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικού αδικόματοσ ό του
παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον προςφϋροντα το ςκεπτικό τησ
απόφαςησ αυτόσ. Προςφϋρων που ϋχει αποκλειςτεύ, με τελεςύδικη απόφαςη, από τη ςυμμετοχό ςε
διαδικαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω
δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται ςτην εν λόγω απόφαςη ςτο κρϊτοσ μϋλοσ ςτο οπούο ιςχύει η απόφαςη.
18.1.8 Η απόφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την
προηγούμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν.
4412/2016.
18.1.9 Προςφϋρων που του ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα διαδικαςύα
ςύναψησ ςύμβαςησ.

Ωρθρο 19 . Κριτόρια επιλογόσ74
19.1. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ
Οι προςφϋροντεσ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεύται
ςτο κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ. Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα απαιτεύται
να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρώα Μελετητών ό Γραφεύων Μελετών υπό το πρύςμα των
μεταβατικών διατϊξεων του ϊρθρου 39 παρ. 1 & 2 του ΠΔ 71/2019 όπωσ ιςχύουν, ςτην κατηγορύα/
κατηγορύεσ μελετών του ϊρθρου 12.1 τησ παρούςασ75. Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε
λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε αντύςτοιχα Μητρώα
του Παραρτόματοσ XI του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016.
19.2 Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια76
Δεν απαιτεύται.
19.3. Σεχνικό και Επαγγελματικό Ικανότητα77
α) Κάκε προςφζρων πρζπει να διακζτει:
 Για κατθγορία μελζτθσ 03, απαιτείται τουλάχιςτον ζνασ μελετθτισ 4ετοφσ και άνω εμπειρίασ
 Για κατθγορία μελζτθσ 06, απαιτείται τουλάχιςτον ζνασ μελετθτισ 4ετοφσ και άνω εμπειρίασ
 Για κατθγορία μελζτθσ 08, απαιτείται τουλάχιςτον ζνασ μελετθτισ 4ετοφσ και άνω εμπειρίασ
 Για κατθγορία μελζτθσ 09, απαιτείται τουλάχιςτον ζνασ μελετθτισ 8ετοφσ και άνω εμπειρίασ
 Για κατθγορία μελζτθσ 10, απαιτείται τουλάχιςτον ζνασ μελετθτισ 4ετοφσ και άνω εμπειρίασ
 Για κατθγορία μελζτθσ 13, απαιτείται τουλάχιςτον ζνασ μελετθτισ 4ετοφσ και άνω εμπειρίασ
 Για κατθγορία μελζτθσ 27, απαιτείται τουλάχιςτον ζνασ μελετθτισ 4ετοφσ και άνω εμπειρίασ
 Για κατθγορία μελζτθσ 21, απαιτείται τουλάχιςτον ζνασ μελετθτισ 4ετοφσ και άνω εμπειρίασ
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β) Κάκε διαγωνιηόμενοσ πρζπει να διακζτει, επιπλζον των ανωτζρω, και ειδική τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα ςτο παρόν άρκρο. Η ειδικι τεχνικι ικανότθτα
αποδεικνφεται:
i) από τθν εκπόνθςθ παρόμοιων με τθν υπό ανάκεςθ μελετϊν, οι οποίεσ εκτελζςκθκαν με δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ του υποψιφιου φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, κατά τθν τελευταία πενταετία.
Ωσ παρόμοιεσ μελζτεσ νοοφνται τα παρακάτω είδθ μελετϊν:
- μία (1) τουλάχιςτον Δθμόςια φμβαςθ Μελζτθσ Περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ζργου Πράςινου θμείου
ι χϊρου αποκικευςθσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν, θ οποία να ζχει εγκρικεί από τισ αρμόδιεσ αδειοδοτοφςεσ
αρχζσ. H ανωτζρω απαίτθςθ κα πρζπει να καλφπτεται από τον κάτοχο του καλοφμενου από τθ διακιρυξθ
μελετθτικοφ πτυχίου ςτθν κατθγορία 27 (Περιβαλλοντικζσ Μελζτεσ).
- μία (1) ςφμβαςθ Σεχνικισ Προμελζτθσ ι Οριςτικισ Μελζτθσ ζργου Πράςινου θμείου ι χϊρου
αποκικευςθσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν. H ανωτζρω απαίτθςθ κα πρζπει να καλφπτεται ζςτω από ζναν εκ
των κατόχων των καλοφμενων από τθν προκιρυξθ μελετθτικϊν πτυχίων.
ii) από τθ διάκεςθ του παρακάτω εξειδικευμζνου προςωπικοφ που κα περιλθφκεί αντίςτοιχα και ςτθν
«ομάδα μελζτθσ» του Φακζλου Σεχνικισ Προςφοράσ:
- Διπλωματοφχο Μθχανικό ΑΕΙ, κάτοχο μελετθτικοφ πτυχίου ςτθν κατθγορία 9 (Η/Μ Μελζτεσ) ι 8 (τατικζσ
Μελζτεσ) ι 6 (Αρχιτεκτονικζσ Μελζτεσ) ι 27 (Περιβαλλοντικζσ Μελζτεσ), με εμπειρία ςε δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ μελετϊν διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, ο οποίοσ κα είναι και ο ςυντονιςτισ τθσ Ομάδασ
Μελζτθσ.
19.4 Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ78
Ο υποψόφιοσ θα πρϋπει να διαθϋτει οργανωμϋνο ςύςτημα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και ςύςτημα
περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ, πιςτοποιημϋνο από αναγνωριςμϋνο φορϋα τησ Ελλϊδασ ό του
εξωτερικού, το οπούο αποδεικνύεται με την υποβολό του εν λόγω πιςτοποιητικού που θα εύναι ςε
ιςχύ.
Η ανωτϋρω απαύτηςη θα πρϋπει να καλύπτεται, ςε περύπτωςη ϋνωςησ, από ϋνα τουλϊχιςτον εκ των
μελών τησ.
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Ωρθρο 20: Περιεχόμενο φακϋλων προςφορϊσ
20.1 Η προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει τουσ ακόλουθουσ ηλεκτρονικούσ
υποφακϋλουσ:
(α) υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»
(β) υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ»
(γ) υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ»,
ςύμφωνα με τα κατωτϋρω:
20.2 Ο ηλεκτρονικόσ υποφϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού,
να περιϋχει 79 τα ακόλουθα:
- α) το Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ)
- β) την εγγύηςη ςυμμετοχόσ, του ϊρθρου 15 τησ παρούςασ.

20.3 Ο ηλεκτρονικόσ υποφϊκελοσ “Σεχνικό Προςφορϊ” περιλαμβϊνει80 τα τεχνικϊ ςτοιχεύα τησ
προςφορϊσ του οικονομικού φορϋα, βϊςει των οπούων θα αξιολογηθεύ η τεχνικό προςφορϊ κατϊ τα
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21.2 τησ παρούςασ:
α) Σεχνικό Ϊκθεςη για τη ςυγκεκριμϋνη μελϋτη, ςτηριζόμενη ςτα υπϊρχοντα ςτοιχεύα του Υακϋλου
Δημόςιασ ύμβαςησ, με επιςόμανςη των προβλημϊτων και ειςόγηςη του τρόπου επύλυςόσ τουσ. την
Σεχνικό Ϊκθεςη δεν πρϋπει να περιλαμβϊνονται προτϊςεισ τεχνικών λύςεων.
β) Πρόταςη Μεθοδολογύασ, που περιλαμβϊνει περιγραφό του γενικού προγρϊμματοσ εκπόνηςησ τησ
μελϋτησ, δηλαδό τισ απαιτούμενεσ επιμϋρουσ δραςτηριότητεσ, την αλληλουχύα των ςταδύων ό φϊςεων
τησ κύριασ και των υποςτηρικτικών μελετών (όταν πρόκειται για ςύνθετη μελϋτη) την
αλληλοτροφοδότηςη των μελετών με δεδομϋνα, τον καθοριςμό ςημεύων ελϋγχου και απαιτούμενων
ενεργειών και διαδικαςιών για την παραγωγό τησ μελϋτησ.
γ) χρονοδιϊγραμμα, ςτο οπούο περιγρϊφεται η χρονικό αλληλουχύα των δραςτηριοτότων τησ
περύπτωςησ β΄, λαμβανομϋνου υπόψη του ςυνολικού χρόνου, όπωσ προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ
ςύμβαςησ.
δ) οργανόγραμμα και ϋκθεςη τεκμηρύωςησ καθηκόντων και κατανομόσ εργαςιών του ςυντονιςτό και
τησ ομϊδασ μελϋτησ, όπου παρουςιϊζεται η κατανομό ευθυνών μεταξύ των μελών τησ και ςτοιχεύα για
την αποτελεςματικότητα τησ δρϊςησ κϊθε μϋλουσ τησ ομϊδασ μελϋτησ ςε αντύςτοιχεσ ευθύνεσ με
αυτϋσ που αναλαμβϊνει ςτην ομϊδα μελϋτησ και το βαθμό επιτυχύασ τησ, λαμβανομϋνων υπόψη των
διατϊξεων των περιπτώςεων β΄ και γ΄,
ε) ςτοιχεύα για τη ςυνοχό τησ ομϊδασ μελϋτησ, από τα οπούα να προκύπτει η δυνατότητα καλόσ
ςυνεργαςύασ για την απρόςκοπτη και ποιοτικϊ αποδεκτό εκπόνηςη τησ μελϋτησ.
ςτ) .................................................................81
Η Σεχνικό Ϊκθεςη, η Πρόταςη Μεθοδολογύασ (ςυμπεριλαμβανομϋνων τυχόν παραρτημϊτων αυτών),
καθώσ και τα ςτοιχεύα που τεκμηριώνουν τα ανωτϋρω δ) και ε) ςημεύα (ςυμπεριλαμβανομϋνων τυχόν
παραρτημϊτων και εξαιρουμϋνων των υπεύθυνων δηλώςεων ςυνεργαςύασ και των τυχόν
πιςτοποιητικών με τα οπούα αποδεικνύεται προηγούμενη ςυνεργαςύα μεταξύ μελών τησ
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προτεινόμενησ ομϊδασ μελϋτησ) δεν πρϋπει να υπερβαύνουν ϋνα εύλογο μϋγεθοσ 100 ςελύδων82
κειμϋνου μεγϋθουσ Α4 μϋςησ γραμματοςειρϊσ, εκτόσ του προαναφερθϋντοσ οργανογρϊμματοσ.
Όταν το περιεχόμενο των παραπϊνω εγγρϊφων και ςτοιχεύων υπερβαύνει το εύλογο μϋγεθοσ, κατϊ
την κρύςη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού (η οπούα διαμορφώνεται με βϊςη την αρχό του ύςου μϋτρου
κρύςησ), το υπερβϊλλον υλικό δε θα λαμβϊνεται υπόψη ςτην αξιολόγηςη.
Για τα αναφερόμενα ςτοιχεύα των μελών τησ ομϊδασ μελϋτησ, η Επιτροπό διατηρεύ το δικαύωμα να
ζητόςει περαιτϋρω πληροφορύεσ.
20.4 Ο ηλεκτρονικόσ υποφϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» περιϋχει το ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο
αρχεύο pdf, το οπούο παρϊγεται από το υποςύςτημα, αφού ςυμπληρωθούν καταλλόλωσ οι
ςχετικϋσ φόρμεσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 3.5. γ’ και δ’) τησ παρούςασ.
20.5 τισ παραπϊνω περιπτώςεισ που με την τεχνικό ό οικονομικό προςφορϊ υποβϊλλονται ιδιωτικϊ
ϋγγραφα, αυτϊ γύνονται αποδεκτϊ εύτε κατϊ τα προβλεπόμενα ςτισ διατϊξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’
94) εύτε και ςε απλό φωτοτυπύα, εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη, ςτην οπούα
βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ και η οπούα φϋρει υπογραφό μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ
ςύμβαςησ (ότοι μετϊ την ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ προκόρυξησ ςύμβαςησ ςτο ΚΗΜΔΗ, κατϊ τα
ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 120 παρ. 1 του ν. 4412/2016)83.

Ωρθρο 21 : Κριτόριο ανϊθεςησ και κριτόρια αξιολόγηςησ προςφορϊσ
21.1 Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ εύναι η «πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη
προςφορϊ» βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ.
Για να προςδιοριςτεύ η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ
ποιότητασ – τιμόσ, θα αξιολογηθούν οι Σεχνικϋσ και Οικονομικϋσ προςφορϋσ των προςφερόντων με
βϊςη τα παρακϊτω κριτόρια και υποκριτόρια, καθώσ και τη ςχετικό ςτϊθμιςό τουσ.
Πύνακασ: Κριτόρια και ςυντελεςτϋσ βαρύτητασ βαθμολογουμϋνων κριτηρύων
αξιολόγηςησ84.85
Κριτόριο

Κ1

Περιγραφό κριτηρύου
Σεχνικό Ϊκθεςη
Αξιολογεύται η πληρότητα και αρτιότητα τησ εκτύμηςησ του
αντικειμϋνου τησ μελϋτησ, όπωσ προκύπτει από την Σεχνικό Ϊκθεςη του
ϊρθρου 20.3 και ςυγκεκριμϋνα:
Ο βαθμόσ κατανόηςησ του αντικειμϋνου και των ςτόχων τησ προσ
εκπόνηςη μελϋτησ, με εντοπιςμό των θεμϊτων ςτα οπούα πρϋπει να
δοθεύ ιδιαύτερη ςημαςύα κατϊ την εκπόνηςη τησ μελϋτησ.
Δεν αξιολογούνται προτϊςεισ τεχνικών λύςεων.

Βαρύτητα
(ςi)

35%
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Πρόταςη Μεθοδολογύασ -Φρονοδιϊγραμμα
Αξιολογεύται η πληρότητα και αξιοπιςτύα τησ μεθοδολογύασ εκπόνηςησ
τησ μελϋτησ, βϊςει των ςτοιχεύων β και γ του ϊρθρου 20.3, δηλαδό
ςυγκεκριμϋνα:
Κ2



ο βαθμόσ κϊλυψησ των απαιτόςεων τησ προσ εκπόνηςη μελϋτησ
από δραςτηριότητεσ που παρουςιϊζει ο οικονομικόσ φορϋασ,



ο βαθμόσ επϊρκειασ των ενεργειών και διαδικαςιών για την
παραγωγό τησ μελϋτησ,



η τεκμηρύωςη τησ δυνατότητασ υλοπούηςησ και η αξιοπιςτύα του
προτεινόμενου χρονοδιαγρϊμματοσ.

25%

Οργϊνωςη Οικονομικού Υορϋα
Αξιολογεύται η οργϊνωςη του οικονομικού φορϋα, βϊςει των ςτοιχεύων
δ και ε του ϊρθρου 20.3 και ςυγκεκριμϋνα:
Κ3




η ςαφόνεια ςτον καθοριςμό των καθηκόντων τησ ομϊδασ,



ο βαθμόσ ςυνοχόσ τησ προτεινόμενησ ομϊδασ μελϋτησ.

η επϊρκεια τησ προτεινόμενησ ομϊδασ μελϋτησ ςε ςχϋςη με τη
δομό του οργανογρϊμματοσ και

Ωθροιςμα ςυντελεςτών βαρύτητασ

40%

100%

Όλα τα παραπϊνω κριτόρια Kν (Κ1, Κ2, Κ3) θα βαθμολογηθούν με βαθμό Κν, που ςυνύςταται ςε
ακϋραιο αριθμό από 1 ϋωσ 100.
Προςφορϋσ που θα λϊβουν ϋςτω ςε ϋνα από τα παραπϊνω κριτόρια βαθμό κϊτω του εξόντα (60)
απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.
21.2 Βαθμολόγηςη Σεχνικόσ Προςφορϊσ
Σο ϊθροιςμα των ςχετικών ςυντελεςτών βαρύτητασ των κριτηρύων (και υποκριτηρύων) αξιολόγηςησ
ανϋρχεται ςε κϊθε περύπτωςη ςε 100. Η βαθμολόγηςη και κατϊταξη των προςφορών γύνεται
ςύμφωνα με τον τύπο:
U ΣΠ= ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ς3*Κ3… +ςν*Κν
Ο προκύπτων βαθμόσ ςτρογγυλοποιεύται ςτο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφύο.
Όπου «ςν» εύναι ο ςυντελεςτόσ βαρύτητασ του κριτηρύου ανϊθεςησ Κν
και ιςχύει ς1+ς2+..ςν = 1
Ο ςυντελεςτόσ βαρύτητασ τησ βαθμολογύασ τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ ορύζεται ςε UTΠ = 50%.
Η τεχνικό προςφορϊ που δεν πληρού την ελϊχιςτη επιμϋρουσ βαθμολογύα των κριτηρύων του ϊρθρου
21.1 απορρύπτεται και ο προςφϋρων αποκλεύεται τησ περαιτϋρω διαδικαςύασ86.

21.3. Βαθμολόγηςη Οικονομικόσ Προςφορϊσ
Oι οικονομικϋσ προςφορϋσ βαθμολογούνται ςε εκατονταβϊθμια κλύμακα και η βαθμολογύα ΒΟΠι τησ
κϊθε οικονομικόσ προςφορϊσ ΟΠι ιςούται με το προςφερόμενο ποςοςτό ϋκπτωςησ, ωσ εξόσ:
ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ εύναι η προεκτιμώμενη αμοιβό.
Ο προκύπτων βαθμόσ ςτρογγυλοποιεύται ςτο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφύο.
- 28 -

21PROC008141804 2021-02-15
Ο ςυντελεςτόσ βαρύτητασ τησ βαθμολογύασ τησ οικονομικόσ προςφορϊσ ορύζεται ςε UΟΠ=50%
Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικϋσ προςφορϋσ των προςφερόντων, των οπούων οι Σεχνικϋσ
Προςφορϋσ κρύθηκαν αποδεκτϋσ και βαθμολογόθηκαν, ςύμφωνα με το ϊρθρο 21.2.
21.4 Προςδιοριςμόσ τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ, βϊςει τησ
βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ - τιμόσ
H ςυνολικό βαθμολογύα κϊθε προςφορϊσ U προκύπτει από το ϊθροιςμα:
U = U ΣΠ * 50% + U ΟΠ * 50%
Ο προκύπτων βαθμόσ ςτρογγυλοποιεύται ςτο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφύο.
Προςωρινόσ ανϊδοχοσ αναδεικνύεται εκεύνοσ του οπούου η προςφορϊ ϋχει ςυγκεντρώςει τον
μεγαλύτερο αριθμό ςτο U 87.
ε περύπτωςη ιςοδύναμων προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον προςφϋροντα με τη
μεγαλύτερη βαθμολογύα τεχνικόσ προςφορϊσ. ε περύπτωςη ιςοβαθμύασ και ωσ προσ την τεχνικό
προςφορϊ, η αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των
οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςοδύναμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ
Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και παρουςύα των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςοδύναμεσ
προςφορϋσ, ςε ημϋρα και ώρα που θα τουσ γνωςτοποιηθεύ μϋςω τησ λειτουργικότητασ “επικοινωνύα”
του υποςυςτόματοσ.

Ωρθρο 22: Αποδεικτικϊ μϋςα κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ88
Κατϊ την υποβολό προςφορών οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν το Συποποιημϋνο Ϊντυπο
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οπούο αποτελεύ
ενημερωμϋνη υπεύθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986 (Α΄75), ωσ προκαταρκτικό
απόδειξη προσ αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη,
επιβεβαιώνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ:
α) δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ,
β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 19 τησ
παρούςασ.
ε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ από τουσ
προςφϋροντεσ να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ από τα κατωτϋρω αναφερόμενα, όταν
αυτό απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ.
Σο ΣΕΤΔ μπορεύ να υπογρϊφεται ϋωσ δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ
των προςφορών89.
Κατϊ την υποβολό του ΣΕΤΔ, εύναι δυνατό, με μόνη την υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου
του οικονομικού φορϋα, η προκαταρκτικό απόδειξη των λόγων αποκλειςμού που αναφϋρονται ςτο
ϊρθρο 18.1.1 τησ παρούςασ, για το ςύνολο των φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του διοικητικού,
διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό
ελϋγχου ςε αυτόν90.
Ψσ εκπρόςωποσ του οικονομικού φορϋα, για την εφαρμογό του παρόντοσ, νοεύται ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ αυτού, όπωσ προκύπτει από το ιςχύον καταςτατικό ό το πρακτικό εκπροςώπηςόσ του
κατϊ το χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικό πρόςωπο να
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εκπροςωπεύ τον οικονομικό φορϋα για διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων ό για τη ςυγκεκριμϋνη
διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ91.
την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το ΣΕΤΔ υποβϊλλεται
χωριςτϊ από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ δηλώνει ςτο ΣΕΤΔ την πρόθεςό του για
ανϊθεςη υπεργολαβύασ, υποβϊλλει μαζύ με το δικό του ΣΕΤΔ και το ΣΕΤΔ του υπεργολϊβου.
Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ όπωσ ορύζονται ςτην παρούςα
διακόρυξη, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των δικαιολογητικών του
παρόντοσ ϊρθρου, ςύμφωνα με το ϊρθρο 5 (α και β) τησ παρούςασ, καθώσ και κατϊ τη ςύναψη τησ
ςύμβαςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 8.1 τησ παρούςασ.
Οι μεμονωμϋνοι προςφϋροντεσ πρϋπει να ικανοποιούν όλεσ τισ απαιτόςεισ των ϊρθρων 18 και 19 τησ
παρούςασ. την περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων, η πλόρωςη των απαιτόςεων του ϊρθρου
18 και τησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ του ϊρθρου 19.1
πρϋπει να ικανοποιούνται από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ για την κατηγορύα/ κατηγορύεσ του ϊρθρου
12.1 τησ παρούςασ, ςτην/ςτισ οπούα/ οπούεσ κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ ςυμμετϋχει. Η πλόρωςη των
απαιτόςεων τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τησ τεχνικόσ και επαγγελματικόσ
ικανότητασ του ϊρθρου 19.2 και 19.3, αντύςτοιχα, αρκεύ να ικανοποιεύται αθροιςτικϊ από τα μϋλη τησ
ϋνωςησ.
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ
ςτοιχεύα, αν και ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατότητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ
ό τισ ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε
κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, όπωσ εθνικό μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικό
φϊκελο επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικό ςύςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςύςτημα προεπιλογόσ. Η
δόλωςη για την πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται ςτο ΣΕΤΔ.
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η αναθϋτουςα αρχό που
ϋχει αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ.
Όλα τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα του ϊρθρου 22.1 ωσ 22.3 τησ παρούςασ υποβϊλλονται,
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικϊ τα αποδεικτικϊ, τα οπούα
αποτελούν ιδιωτικϊ ϋγγραφα, μπορεύ να γύνονται αποδεκτϊ και ςε απλό φωτοτυπύα, εφόςον
ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη ςτην οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ92.
Αποδεκτϋσ γύνονται:
 οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφϋρονται ςτην παρούςα Διακόρυξη, εφόςον ϋχουν
ςυνταχθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό τουσ,


οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ, εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ
πρόςκληςησ για την υποβολό των δικαιολογητικών93. ημειώνεται ότι δεν απαιτεύται
θεώρηςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ τουσ.

Ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ, κατόπιν ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ πρόςκληςησ από την αναθϋτουςα αρχό,
υποβϊλλει, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 5 τησ παρούςασ, τα δικαιολογητικϊ που
αναφϋρονται κατωτϋρω94:
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22.1 Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 18:
22.1.1 Για τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 18.1.1 του παρόντοσ, απόςπαςμα ποινικού μητρώου, ό,
ελλεύψει αυτού, ιςοδυνϊμου εγγρϊφου που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του
κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο προςφϋρων, από
το οπούο προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ οι απαιτόςεισ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν
από την υποβολό του95. Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και ςτα
πρόςωπα που ορύζονται ςτα τϋςςερα τελευταύα εδϊφια του ϊρθρου 18.1.1 του παρόντοσ.
22.1.2 Για τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 18.1.2 του παρόντοσ:
β1) Αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ από τουσ αρμόδιουσ αςφαλιςτικούσ φορεύσ του
οικεύου κρϊτουσ μϋλουσ ό χώρασ96, το οπούο πρϋπει να εύναι εν ιςχύ κατϊ τον χρόνο υποβολόσ του,
ϊλλωσ, ςτην περύπτωςη που δεν αναφϋρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχύοσ, πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ
(3) μόνεσ πριν από την υποβολό του97.
Οι Ϊλληνεσ μελετητϋσ - φυςικϊ πρόςωπα υποβϊλλουν βεβαύωςη του ΕΣΑΑ/ΣΜΕΔΕ ό ϊλλου
τυχόν αςφαλιςτικού οργανιςμού όπου εύναι αςφαλιςμϋνοι για την κϊλυψη κύριασ και επικουρικόσ
αςφϊλιςόσ τουσ.
Οι εγκατεςτημϋνεσ ςτην Ελλϊδα εταιρεύεσ / Γραφεύα Μελετών υποβϊλλουν αποδεικτικό
αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ (κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ) για το προςωπικό τουσ με ςχϋςη
εξαρτημϋνησ εργαςύασ (ΣΜΕΔΕ για τουσ αςφαλιςμϋνουσ – μϋλη του ΣΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό
προςωπικό). Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητασ τησ προςφϋρουςασ εταιρύασ, αποδεικτικϊ
αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ των φυςικών προςώπων- μελετητών που ςτελεχώνουν το πτυχύο τησ
εταιρύασ ωσ εταύροι. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ (φυςικϊ και νομικϊ πρόςωπα), που δεν υποβϊλουν
τα ϊνω αποδεικτικϊ, υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν απαςχολούν προςωπικό, για το
οπούο υπϊρχει υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςε ημεδαπούσ αςφαλιςτικούσ οργανιςμούσ. Αν απαςχολούν
τϋτοιο προςωπικό, πρϋπει να υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ.
β2) Αποδεικτικό φορολογικόσ ενημερότητασ από την αρμόδια αρχό του οικεύου κρϊτουσ
μϋλουσ ό χώρασ98, το οπούο πρϋπει να εύναι εν ιςχύ κατϊ τον χρόνο υποβολόσ του, ϊλλωσ, ςτην
περύπτωςη που δεν αναφϋρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχύοσ, πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ
πριν από την υποβολό του99.
Οι Ϊλληνεσ μελετητϋσ και Εταιρεύεσ / Γραφεύα Μελετών υποβϊλλουν αποδεικτικό τησ
αρμόδιασ Δ.Ο.Τ.
Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν ϋχουν
υποχρϋωςη καταβολόσ φόρων ςτην Ελλϊδα. ε περύπτωςη που ϋχουν τϋτοια υποχρϋωςη,
υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό τησ οικεύασ Δ.Ο.Τ.
β3) υπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ ότι δεν ϋχει εκδοθεύ δικαςτικό ό διοικητικό
απόφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ για την αθϋτηςη των υποχρεώςεών του όςον αφορϊ
ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ.

22.1.2Α Για τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 18.1.2Α τησ παρούςασ, πιςτοποιητικό από τη Διεύθυνςη
Προγραμματιςμού και υντονιςμού τησ Επιθεώρηςησ Εργαςιακών χϋςεων, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ
τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό του100, από το οπούο να προκύπτουν οι πρϊξεισ επιβολόσ
προςτύμου που ϋχουν εκδοθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ.
Μϋχρι να καταςτεύ εφικτό η ϋκδοςη του ανωτϋρω πιςτοποιητικού, αυτό αντικαθύςταται από
υπεύθυνη δόλωςη του οικονομικού φορϋα, χωρύσ να απαιτεύται επύςημη δόλωςη του ΕΠΕ ςχετικϊ με
την ϋκδοςη του πιςτοποιητικού101.
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22.1.3 Για τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 18.1.5 του παρόντοσ:
Για την περύπτωςη β’102, πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό
αρχό του οικεύου κρϊτουσ μϋλουσ ό χώρασ, το οπούο να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την
υποβολό του103. Ειδικότερα για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα, τα
πιςτοποιητικϊ ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ό υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη
ό ότι δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ, εκδύδονται από το αρμόδιο πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ
του οικονομικού φορϋα. Σο πιςτοποιητικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη με
δικαςτικό απόφαςη εκδύδεται από το οικεύο Πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα, το δε
πιςτοποιητικό ότι δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη με απόφαςη των εταύρων εκδύδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,
ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, ωσ κϊθε φορϊ ιςχύουν. Οι μελετητϋσ - φυςικϊ πρόςωπα δεν
προςκομύζουν πιςτοποιητικό περύ μη θϋςεωσ ςε εκκαθϊριςη. Ειδικϊ η μη αναςτολό των
επιχειρηματικών δραςτηριοτότων του οικονομικού φορϋα, για τουσ εγκατεςτημϋνουσ ςτην Ελλϊδα
οικονομικούσ φορεύσ, αποδεικνύεται μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ τησ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ
Δημοςύων Εςόδων104.
Για τισ περιπτώςεισ α’, γ’, δ’, ε’, ςτ’, ζ’ και η’105, υπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ,106 ότι δεν
ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλειςμού107.
Για την περύπτωςη θ’108, πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ. Για τουσ εγκατεςτημϋνουσ ςτην
Ελλϊδα μελετητϋσ - φυςικϊ πρόςωπα, προςκομύζεται πιςτοποιητικό του Σ.Ε.Ε., ό του αντύςτοιχου
επιμελητηρύου (όταν αυτό ϋχει πειθαρχικϋσ εξουςύεσ επύ των μελών του) περύ μη διϊπραξησ
παραπτώματοσ, για το οπούο επιβλόθηκε πειθαρχικό ποινό. Σα Γραφεύα / Εταιρεύεσ Μελετών, καθώσ
και τα φυςικϊ πρόςωπα-μελετητϋσ, ανεξϊρτητα από την χώρα εγκατϊςταςησ (Ελλϊδα ό αλλοδαπό),
τα οπούα δεν υπόκεινται ςτουσ ϊνω πειθαρχικούσ φορεύσ, υποβϊλουν πιςτοποιητικό του φορϋα ςτον
οπούο υπόκεινται, εφόςον αυτόσ ϋχει πειθαρχικϋσ εξουςύεσ ςτα μϋλη του, διαφορετικϊ υποβϊλουν
υπεύθυνη δόλωςη ότι: α) δεν υπϊρχει πειθαρχικόσ φορϋασ και β) δεν ϋχουν διαπρϊξει ςοβαρό
επαγγελματικό παρϊπτωμα.
22.1.4 Αν το κρϊτοσ μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει ϋγγραφα ό πιςτοποιητικϊ που να καλύπτουν όλεσ τισ
περιπτώςεισ που αναφϋρονται ωσ ϊνω, υπό 22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 περ. β', το ϋγγραφο ό το
πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου
δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ
δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού
οργανιςμού του κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο
οικονομικόσ φορϋασ.
Οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν, όπου κρύνεται αναγκαύο, επύςημη δόλωςη ςτην οπούα
αναφϋρεται ότι δεν εκδύδονται τα εν λόγω ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ ό ότι τα ϋγγραφα αυτϊ δεν
καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ανωτϋρω.
Οι επύςημεσ δηλώςεισ καθύςτανται διαθϋςιμεσ μϋςω του επιγραμμικού αποθετηρύου
πιςτοποιητικών (e-Certis)109 του ϊρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Αν διαπιςτωθεύ με οποιονδόποτε τρόπο ότι, ςτην εν λόγω χώρα εκδύδονται τα υπόψη
πιςτοποιητικϊ, η προςφορϊ του διαγωνιζόμενου απορρύπτεται.
22.1.5 Για την περύπτωςη του ϊρθρου 18.1.10 τησ παρούςασ, υπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ
ότι δεν ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απόφαςη αποκλειςμού ςύμφωνα με το ϊρθρο 74 του ν. 4412/2016.
22.2. Δικαιολογητικϊ πλόρωςησ κριτηρύων επιλογόσ:
22.2.1 Προσ απόδειξη τησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ δραςτηριότητϊσ τουσ :
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(α) οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα προςκομύζουν Πτυχύο Μελετητό
ό Γραφεύων Μελετών110 για τισ αντύςτοιχεσ κατηγορύεσ μελετών, ωσ εξόσ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ςτην κατηγορύα μελϋτησ 03, πτυχύα τϊξεων Α και ϊνω
ςτην κατηγορύα μελϋτησ 06, πτυχύα τϊξεων Α και ϊνω
ςτην κατηγορύα μελϋτησ 08, πτυχύα τϊξεων Α και ϊνω
ςτην κατηγορύα μελϋτησ 09, πτυχύα τϊξεων Β και ϊνω
ςτην κατηγορύα μελϋτησ 10, πτυχύα τϊξεων Α και ϊνω
ςτην κατηγορύα μελϋτησ 13, πτυχύα τϊξεων Α και ϊνω
ςτην κατηγορύα μελϋτησ 27, πτυχύα τϊξεων Α και ϊνω
ςτην κατηγορύα μελϋτησ 21, πτυχύα τϊξεων Α και ϊνω

Επιςημαύνεται ότι τα ανωτϋρω κριτόρια (τϊξεισ πτυχύων ανϊ κατηγορύα μελϋτησ) αυτόσ τησ
παραγρϊφου τύθενται ωσ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα μόνο για τουσ υποψόφιουσ οικονομικούσ φορεύσ των
οπούων τα πτυχύα όταν ςε ιςχύ κατϊ την 3η-7-2019, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου
39 του ΠΔ 71/2019 όπωσ ιςχύουν.
(β) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ
προςκομύζουν τισ δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα XI του
Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού
Φώρου (Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό
ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ
του ςχετικού με την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν
εμπύπτουν ςτην προηγούμενη περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την
Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων, προςκομύζουν πιςτοποιητικό
αντύςτοιχου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου. την περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο
μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα
κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του
ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου
επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη
δραςτηριότητα του ϊρθρου 17.1 τησ παρούςασ.
Σα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ υπό α), β) και γ) γύνονται αποδεκτϊ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα
(30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την υποβολό τουσ, εκτόσ αν ςύμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατϊξεισ
αυτών φϋρουν ςυγκεκριμϋνο χρόνο ιςχύοσ111.

22.2.2 Η Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια αποδεικνύεται ωσ ακολούθωσ 112:
ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν
πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα
πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016,
μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ, κατϊ τα
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 22.2.5 του παρόντοσ ϊρθρου.
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Εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ, για βϊςιμο λόγο, δεν εύναι ςε θϋςη να υποβϊλλει τα δικαιολογητικϊ που
ζητεύ η αναθϋτουςα αρχό, μπορεύ να αποδεικνύει την οικονομικό και χρηματοοικονομικό του
επϊρκεια με οποιοδόποτε ϊλλο ϋγγραφο, το οπούο η αναθϋτουςα αρχό κρύνει κατϊλληλο.

22.2.3 Η τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα αποδεικνύεται ωσ ακολούθωσ 113:
(i) για την περύπτωςη του ϊρθρου 19.3.(α), οι μεν προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην
Ελλϊδα, με το Πτυχύο Μελετητό ό Γραφεύων Μελετών, υπό το πρύςμα των μεταβατικών διατϊξεων
του ϊρθρου 39 παρ. 1 του ΠΔ 71/2019 και του ϊρθρου 188 παρ.4 του Ν. 4635/2019, οι δε αλλοδαπού
προςφϋροντεσ να καταθϋςουν ςτοιχεύα ςχετικϊ με τα όςα αναφϋρονται ςτα αii, β, γ, ςτ και η του
Μϋρουσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/16
Επιςημαύνεται ότι τα ανωτϋρω κριτόρια (τϊξεισ πτυχύων ανϊ κατηγορύα μελϋτησ) αυτόσ τησ
παραγρϊφου τύθενται ωσ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα μόνο για τουσ υποψόφιουσ οικονομικούσ φορεύσ των
οπούων τα πτυχύα όταν ςε ιςχύ κατϊ την 3η-7-2019, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου
39 του ΠΔ 71/2019 όπωσ ιςχύουν.
(ii) για την περύπτωςη του ϊρθρου 19.3.(βi):
Κατϊλογο των κυριοτϋρων παρόμοιων μελετών, ςύμφωνα με το ςυνημμϋνο Τπόδειγμα 1 του
προςαρτόματοσ I, που εκπονόθηκαν την τελευταύα πενταετύα, ςυνοδευόμενο από υπεύθυνη δόλωςη
του διαγωνιζομϋνου, περύ τησ ϋντεχνησ, επιτυχούσ και αποτελεςματικόσ εκπόνηςησ των μελετών,
καθώσ και τισ ςχετικϋσ βεβαιώςεισ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ που βεβαιώνουν τα παραπϊνω.
(iii) για την περύπτωςη του ϊρθρου 19.3.(βii):
-Τποβολό Πύνακα τησ ομϊδασ ϋργου για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ (με τύτλουσ ςπουδών και
επαγγελματικϊ προςόντα)
- Βεβαιώςεισ εμπειρύασ
-Τποβολό βιογραφικού ςημειώματοσ ςύμφωνα με το ςυνημμϋνο Τπόδειγμα 2 του προςαρτόματοσ I
τησ παρούςασ διακόρυξησ.
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν
πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα
πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016,
μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ, κατϊ τα
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 22.2.5 του παρόντοσ ϊρθρου.

22.2.4 Δικαιολογητικϊ για πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ
διαχεύριςησ114
Οι οικονομικού φορεύσ αποδεικνύουν την απαύτηςη του ϊρθρου 19.4 για τα πρότυπα με:
(α) Με την προςκόμιςη πιςτοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξϊρτητουσ οργανιςμούσ που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικόσ φορϋασ ςυμμορφώνεται με πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ,
ςύμφωνα με: εύτε το ςύςτημα ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001:2015 εύτε ϊλλα αναγνωριςμϋνα
ςυςτόματα που βαςύζονται ςτη ςχετικό ςειρϊ ευρωπαώκών προτύπων και ϋχουν
πιςτοποιηθεύ από διαπιςτευμϋνουσ οργανιςμούσ.
(β) Με την προςκόμιςη πιςτοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξϊρτητουσ οργανιςμούσ που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικόσ φορϋασ ςυμμορφώνεται με πρότυπα περιβαλλοντικόσ
διαχεύριςησ, ςύμφωνα με: εύτε το ςύςτημα ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 14001:2015 εύτε το Κοινοτικό
ύςτημα Οικολογικόσ Διαχεύριςησ και Οικολογικού Ελϋγχου (EMAS) εύτε ϊλλα
αναγνωριςμϋνα ςυςτόματα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 45 του
Κανονιςμού (ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ό βαςιζόμενα ςε αντύςτοιχα ευρωπαώκϊ ό διεθνό
πρότυπα που ϋχουν εκδοθεύ από διαπιςτευμϋνουσ οργανιςμούσ.
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22.2.5 Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν
πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα
πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α' του ν. 4412/2016,
μπορούν, για την εκϊςτοτε ςύμβαςη, να υποβϊλλουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό
εγγραφόσ εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοπούηςησ.
τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των εν
λόγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν λόγω
κατϊλογο.
Η πιςτοποιούμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμούσ ό το
πιςτοποιητικό, που εκδύδεται από τον οργανιςμό πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο
καταλληλότητασ όςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλύπτει ο επύςημοσ
κατϊλογοσ ό το πιςτοποιητικό.
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ απαλλϊςςονται από
την υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικό εγγραφόσ
τουσ.
22.3 Δικαιολογητικϊ νομιμοπούηςησ προςωρινού αναδόχου:
ε περύπτωςη νομικού προςώπου, υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ, ςτον φϊκελο “Δικαιολογητικϊ
Προςωρινού Αναδόχου”, τα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα από τα οπούα προκύπτει η εξουςύα υπογραφόσ
του νομύμου εκπροςώπου και τα οπούα πρϋπει να ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ
πριν από την υποβολό τουσ115, εκτόσ αν ςύμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατϊξεισ αυτών φϋρουν
ςυγκεκριμϋνο χρόνο ιςχύοσ.
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΥΕΚ ςύςταςησ,
2. Αντύγραφο του ιςχύοντοσ καταςτατικού με το ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχουν δημοςιευτεύ όλεσ οι μϋχρι
ςόμερα τροποποιόςεισ αυτού ό επικυρωμϋνο αντύγραφο κωδικοποιημϋνου καταςτατικού (εφόςον
υπϊρχει)
3. ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχει δημοςιευτεύ το πρακτικό Δ εκπροςώπηςησ του νομικού προςώπου,
4. Πρακτικό Δ. περύ ϋγκριςησ ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οπούο μπορεύ να περιϋχεται και
εξουςιοδότηςη (εφόςον αυτό προβλϋπεται από το καταςτατικό του υποψηφύου αναδόχου) για
υπογραφό και υποβολό προςφορϊσ ςε περύπτωςη που δεν υπογρϊφει ο ύδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ
του φορϋα την προςφορϊ και τα λοιπϊ απαιτούμενα ϋγγραφα του διαγωνιςμού και ορύζεται
ςυγκεκριμϋνο ϊτομο,
5. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ τροποποιόςεων του καταςτατικού /
μη λύςησ τησ εταιρεύασ.
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντύγραφο του καταςτατικού με όλα τα μϋχρι ςόμερα τροποποιητικϊ, ό φωτοαντύγραφο
επικυρωμϋνου, από δικηγόρο, κωδικοποιημϋνου καταςτατικού, εφόςον υπϊρχει
2. Πιςτοποιητικϊ αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ των τροποποιόςεων του
καταςτατικού
ε περύπτωςη εγκατϊςταςησ τουσ ςτην αλλοδαπό, τα δικαιολογητικϊ ςύςταςόσ τουσ εκδύδονται με
βϊςη την ιςχύουςα νομοθεςύα τησ χώρασ που εύναι εγκατεςτημϋνα, από την οπούα και εκδύδεται το
ςχετικό πιςτοποιητικό.
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Ωρθρο 23: Τπεργολαβύα
23.1 Ο προςφϋρων αναφϋρει ςτην προςφορϊ του το τμόμα τησ ςύμβαςησ που προτύθεται να
αναθϋςει υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που προτεύνει.
23.2 Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016 από
υπεργολϊβουσ δεν αύρει την ευθύνη του κυρύου αναδόχου.
23.3 Δεν προβλϋπεται η απευθεύασ πληρωμό του υπεργολϊβου από την αναθϋτουςα αρχό 116
23.4 Αν το(α) τμόμα(τα) τησ ςύμβαςησ, το(α) οπούο(α) ο προςφϋρων προτύθεται να αναθϋςει υπό
μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, υπερβαύνει το ποςοςτό του τριϊντα τοισ εκατό (30%)117 τησ
ςυνολικόσ αξύασ τησ ςύμβαςησ, η αναθϋτουςα αρχό:
α) επαληθεύει υποχρεωτικϊ τη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 18 τησ
παρούςασ για τουσ υπεργολϊβουσ με το Σ.Ε.Τ.Δ.,
β) απαιτεύ υποχρεωτικϊ από τον προςφϋροντα να αντικαταςτόςει ϋναν υπεργολϊβο, όταν από
την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού του.

Ωρθρο 24 - Διϊφορα:
Για τη διεξαγωγό του διαγωνιςμού ϋχουν εκδοθεύ οι πιο κϊτω γνωμοδοτόςεισ και αποφϊςεισ118:
Για την παρούςα διαδικαςύα ϋχουν εκδοθεύ: η απόφαςη με αρ. πρωτ. 407 για την ανϊληψη
υποχρϋωςησ/ϋγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ για το οικονομικό ϋτοσ 2021 και με αρ. Γ-3 καταχώρηςη
ςτο βιβλύο εγκρύςεων και εντολών πληρωμόσ τησ Δ.Ο.Τ. για το μϋροσ τησ ςύμβαςησ που
χρηματοδοτεύται από το ΠΔΕ και η απόφαςη με αρ. πρωτ. 408 για την πολυετό ανϊληψη
υποχρϋωςησ/ϋγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ για το οικονομικό ϋτοσ 2021-2022 και με αρ. Α-168
καταχώρηςη ςτο βιβλύο εγκρύςεων και εντολών πληρωμόσ τησ Δ.Ο.Τ. για το μϋροσ τησ ςύμβαςησ που
αποτελεύ ιδύα ςυμμετοχό του ΕΔΑΚ. 119.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020
ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ & ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ

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

..............................
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμ. 89/2020 Απόφαςη ΕΕ του ΕΔΑΚ

Ο Πρόεδροσ του ΕΔΑΚ
Καλογερϊκησ Ζαχαρύασ
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ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΑ

ΡΟΣΑΤΘΜΑ I :
Υπόδειγμα απόδειξησ εμπειρίασ ςε παρόμοιεσ μελζτεσ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : Κατάλογοσ παρόμοιασ φφςθσ μελετϊν
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 :
ΡΟΣΑΤΘΜΑ ΙΙ :

Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα
Υπόδειγμα Εγγυητικήσ Επιςτολήσ Καλήσ Εκτζλεςησ
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι
(ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΗΘΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΘ ΤΕΧΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΙΚΑΝΟΤΘΤΑ)

ΚΥΙΟΤΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΡΑΟΜΟΙΑΣ ΦΥΣΘΣ τησ τελευταίασ …..ετίασ (από ….ζωσ ςήμερα)
ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ:
ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΜΕΛΕΤΘΣ:

(Σίκεται θ επωνυμία τθσ Εταιρίασ θ του Φυςικοφ προςϊπου που αφορά ο
κατάλογοσ. ε περίπτωςθ ςφμπραξθσ υποβάλλεται ξεχωριςτόσ
κατάλογοσ για κάκε μζλοσ αυτισ.)
(Σίκεται θ κατθγορία μελζτθσ που αφορά ο κατάλογοσ. Πχ κατθγορία 13
Τδραυλικά.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ :
(Σίκεται ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ μελζτθσ όπωσ αναγράφεται ςτθν ςφμβαςθ)
ΦΟΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΘΣ:

(Σίκεται ο πλιρθσ τίτλοσ του φορζα, Κφριοσ του ζργου, Προϊςτάμενθ
Αρχι, Δ/νουςα Τπθρεςία π.χ. ΤΠΕΧΩΔΕ / Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ/νςθ Δ6 Σμ. Α)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΘΣ :

(Αναγράφεται το ςτάδιο ι τα ςτάδια τθσ μελζτθσ που εκπονικθκαν ι
πρόκειται να εκπονθκοφν. Προκαταρκτικι, Προμελζτθ, Οριςτικι, Μελζτθ
Εφαρμογισ κ.λ.π.).

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

(Αναγράφεται ο πλιρθσ τίτλοσ του Αναδόχου ςχιματοσ. ε περίπτωςθ
ςφμπραξθσ αναγράφονται όλα τα μζλθ αυτισ. ε περίπτωςθ Κ/Ξ ο τίτλοσ
τθσ Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτισ.)

ΕΝΑΞΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ:

(Σίκεται θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ φμβαςθσ.)

ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ:

(Σίκεται θ θμερομθνία ζγκριςθσ τθσ φμβαςθσ μαηί με τον αρικμό τθσ
εγκριτικισ απόφαςθσ. Αν δεν ζχει γίνει ακόμα θ ζγκριςθ αναφζρονται οι
λόγοι. Αν ζχει εγκρικεί ενδιάμεςο ςτάδιο αναγράφεται θ θμερομθνία και
θ εγκριτικι απόφαςθ.)

ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:(Γίνεται ςυνοπτικι περιγραφι των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν του ζργου και του
μεγζκουσ του με χαρακτθριςτικά ποςοτικά ςτοιχεία και τθν δαπάνθ
καταςκευισ του (εάν είναι διακζςιμθ), κατά τρόπο που να προκφπτει
ςαφϊσ το αντικείμενο και να είναι δυνατόν θ Τπθρεςία να το
αξιολογιςει εάν ανικει θ όχι ςε παρόμοιασ φφςθσ με τθν υπό ανάκεςθ
μελζτθ.
Μπορεί να γίνεται περιγραφι των ιδιαιτεροτιτων του
αντικειμζνου, δυςκολιϊν κ.λ.π κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου.)

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΕΓΟΥ:

(Αναγράφεται ο προχπολογιςμόσ καταςκευισ του ζργου τθσ κατθγορίασ
ςτθν οποία ςυμμετζχει ο υποψιφιοσ. Πχ κατθγορία 13 Τδραυλικά.)
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ΑΜΟΙΒΘ:

(Αναγράφεται θ τελικι αμοιβι μελζτθσ τθσ κατθγορίασ ςτθν οποία
ςυμμετζχει ο υποψιφιοσ, το ποςοςτό ςυμμετοχισ του ςτθν κατθγορία
και θ τελικι προκφπτουςα αμοιβι του.)

ΕΦΑΜΟΓΘ ΜΕΛΕΤΘΣ:

(Αναγράφονται πλθροφορίεσ ωσ προσ τθν εφαρμογι ι όχι τθσ μελζτθσ.
τθν περίπτωςθ που το ζργο καταςκευάηεται δφνονται πλθροφορίεσ
ςχετικά με τθν επιτυχι υλοποίθςθ τθσ μελζτθσ. τθν περίπτωςθ που
διατίκενται πιςτοποιθτικά του Κυρίου του ζργου για τθν εφαρμογι τθσ
μελζτθσ ςυνυποβάλλονται.)

ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ:

(Αναγράφεται το είδοσ του πιςτοποιθτικοφ που υποβάλλεται π.χ.
Βεβαίωςθ Εργοδότθ, Εγκριτικι απόφαςθ, Τ.Δ. υποψθφίου κλπ.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------2. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ :
(Σίκεται ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ μελζτθσ όπωσ αναγράφεται ςτθν ςφμβαςθ)

(Ο κατάλογοσ ςυμπλθρϊνεται με όςεσ μελζτεσ παρόμοιασ φφςθσ κρίνει ο υποψιφιοσ. Είναι
δυνατόν να αναγράφονται και ολοκλθρωμζνα ςτάδια εκπονουμζνων ςυμβάςεων. )

(Τόποσ – Θμερομηνία)
Σφραγίδα – Υπογραφή
Νομίμου Εκπροςώπου

θμείωςθ: Σο υπόψθ προςάρτθμα μπορεί να υποβλθκεί και ωσ πίνακασ με μορφι ςτθλϊν, των
οποίων τα περιεχόμενα κα είναι ακριβϊσ τα ίδια και χωρίσ καμιά αλλοίωςθ από τα ηθτοφμενα ςτο
παρόν υπόδειγμα
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΡΟΣΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι
(ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΗΘΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΘ ΤΕΧΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΙΚΑΝΟΤΘΤΑ)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ

1.

Επώνυμο

:

2.

Πνομα

:

3.

Θμερομηνία και τόποσ γζννηςησ

:

4.

Υπηκοότητα

:

5.

Οικογενειακή Κατάςταςη

:

6.

Εκπαίδευςη

:

ΚΔΥΜΑ:
Ημερομηνία:
Από (μήνες/έτη)
(Μήνες/έτη)
Ρτυχίο:
(ε περίπτωςθ ςπουδϊν ςε περιςςότερα του ενόσ Ιδρφματα ι περιςςότερα του ενόσ πτυχία ο πίνακασ
τροποποιείται κατάλλθλα).

7.

Γλώςςεσ: (Βακμοί 1 ζωσ 5 για τθν ικανότθτα, όπου 5 είναι το άριςτα) :
ΓΛΩΣΣΑ

ΑΝΤΙΛΘΨΘ

ΡΟΦΟΙΚΟΣ
ΛΟΓΟΣ

ΓΑΡΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ελλθνικά

(Προςτίκενται ι αφαιροφνται ςειρζσ ανάλογα).

8.

Μζλοσ επαγγελματικών οργανιςμών

:

9.

Ραροφςα θζςη: (Αναγράφεται θ ςθμερινι απαςχόλθςθ - κζςθ ςε Επιχείρθςθ, Οργανιςμό Δθμοςίου ι
Ιδιωτικοφ τομζα, ελεφκεροσ επαγγελματίασ κλπ).

10.

Ζτη επαγγελματικήσ εμπειρίασ: (Αναγράφονται τα ςυνολικά ζτθ πραγματικισ επαγγελματικισ εμπειρίασ
ςτο εξειδικευμζνο αντικείμενο του τομζα των μελετϊν και όχι τα ζτθ από κτιςεωσ πτυχίου).
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11.

Κφρια προςόντα: (Αναγράφονται τα κφρια προςόντα και ικανότθτεσ του ατόμου που προκφπτουν από τθν
μζχρι ςιμερα επαγγελματικι και άλλθ εμπειρία του).

12.

Επαγγελματική απαςχόληςη:
(Αναγράφεται θ απαςχόλθςθ του ςε όλεσ τισ μζχρι ςιμερα Επιχειριςεισ ι Τπθρεςίεσ ξεκινϊντασ από τθν
ςθμερινι κζςθ απαςχόλθςθσ ςε ςχζςθ πάντα με το εξειδικευμζνο αντικείμενο του τομζα των μελετϊν.
Δίδονται ςτοιχεία όπωσ θ χρονικι διάρκεια παραμονισ ςε κάκε διαφορετικι Επιχείρθςθ ι Τπθρεςία ι
ενδεχομζνωσ διαφορετικι κζςθ, οι αρμοδιότθτεσ και ευκφνεσ που είχε ςε κάκε κζςθ).
Χρονική διάρκεια:
Από (μινασ/ζτοσ) ζωσ (μινασ/ζτοσ)
Χώρα:
Ονομαςία Επιχείρηςησ – Υπηρεςίασ:
Θζςη ςτην Επιχείρηςη – Υπηρεςία:
Αρμοδιότητεσ – ευθφνεσ:
Χρονική διάρκεια:
Από (μινασ/ζτοσ) ζωσ (μινασ/ζτοσ)
Χώρα:
Ονομαςία Επιχείρηςησ – Υπηρεςίασ:
Θζςη ςτην Επιχείρηςη – Υπηρεςία:
Αρμοδιότητεσ – ευθφνεσ:

13.

Εμπειρία ςχετική με την υπό ανάθεςη μελζτη :
(Η αναγραφι ξεκινά από τισ πλζον πρόςφατεσ μελζτεσ. Σίκεται ο ίδιοσ χρονικόσ περιοριςμόσ που
αναγράφεται ςτο Τπόδειγμα 1 του Προςαρτιματοσ ΙΙ. Η εμπειρία αναφζρεται πάντα ςτο εξειδικευμζνο
αντικείμενο του τομζα των μελετϊν.

ΧΩΑ

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ:
Από (μήνασ/ζτοσ)
Ζωσ (μήνασ/ζτοσ)

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ
ΤΘΣ ΜΕΛΕΤΘΣ
ΘΕΣΘ και ΡΕΙΓΑΦΘ ΚΑΘΘΚΟΝΤΩΝ

Τόποσ – Θμερομηνία
Υπογραφή
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Ρροςάρτημα ΙΙ
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
ΑΡΙΘΜ. …………..

ΕΤΡΩ …………….……..1
Ακινα …………………..
Προσ
2

Ε Δ Ρ Α: ………………………..
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε με τθν παροφςα ότι ςασ εγγυόμαςτε ανεπιφφλακτα και ανζκκλθτα,
παραιτοφμενοι από το ευεργζτθμα τθσ δίηθςθσ και τθσ διαίρεςθσ, υπζρ του / τθσ
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ)
.......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ) 3
μζχρι το ποςό των ………………………….ΕΤΡΩ
το ποςόν αυτό και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ, για τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου και τθν πιςτι
εφαρμογι όλων των όρων τησ ςφμβαςησ από τον παραπάνω, υπζρ του οποίου εγγυόμαςτε, και
οποιαδιποτε απαίτθςθ του κυρίου του ζργου κατ’ αυτοφ, που πθγάηει από τθ ςφμβαςθ
…...…………………………………………..4
Από τθν εγγφθςθ αυτι κα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο ζχουμε εγγυθκεί μετά τθν
επιςτροφι τθσ παροφςασ ι με βάςθ ζγγραφθ εντολι ςασ. Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ
και κα το καταβάλουμε χωρίσ αντίρρθςθ, ολικά ι μερικά, ςε περίπτωςθ ολικοφ ι μερικοφ καταλογιςμοφ
τθσ εγγφθςθσ ςε βάροσ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ παροφςα, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν
ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ προσ εμάσ και μετά τθν επιςτροφι ςε μασ τθσ παροφςασ.
Η παροχι εγγυθτικϊν επιςτολϊν ζκδοςθσ του Σαμείου μασ δεν ζχει υπαχκεί ςε κανζνα περιοριςμό
ποςοτικοφ ορίου και ςφμφωνα με το άρκρο 7 του ΑΝ440/1945 όπωσ αυτό ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 2
του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτζσ ζςτω και αν δεν αναφζρεται τοφτο ςτθ διακιρυξθ.
Η ΠΑΡΟΤΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΣΑΙ Ε ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ.
Με τιμι

1
2

3

4

Αναγπάθεηαι ποζό πος ανηιζηοισεί ζηο 5% ηηρ αξίαρ ηηρ ζύμβαζηρ εκηόρ ΦΠΑ.
Αναγπάθεηαι ο επγοδόηηρ δηλαδή η Υπηπεζία πος ζςνάπηει ηη ζύμβαζη εκπόνηζηρ ηηρ μελέηηρ ή
ηηρ παποσήρ ςπηπεζιών.
Αναγπάθεηαι: α) η επυνςμία ηος ςποτηθίος θςζικού πποζώπος, ή η πλήπηρ επυνςμία ηος
ςποτηθίος νομικού πποζώπος (Γπαθείος/εηαιπείαρ) ή αναλόγυρ ηα ζηοισεία (ονομαηεπώνςμαπαηπώνςμα ηυν μελών ζύμππαξηρ – θςζικών πποζώπυν, ή οι πλήπειρ επυνςμίερ ηυν μελών νομικών
πποζώπυν) ζύμππαξηρ ή κοινοππαξίαρ, όπυρ αναθέπονηαι ζηην αίηηζη ζςμμεηοσήρ, β) ο Α.Φ.Μ και γ)
η διεύθςνζη ηος οικονομικού θοπέα ςπέπ ηος οποίος εκδίδεηαι η εγγύηζη.
Αναγπάθεηαι ο ηίηλορ ηηρ ζύμβαζηρ μελέηηρ ή παποσήρ ςπηπεζιών όπυρ αναθέπεηαι ζηην απόθαζη
ανάθεζηρ
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Κατϊ την ϋννοια τησ περ. 29 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 4412/2016.
Αναγρϊφεται ο κωδικόσ ταυτοπούηςησ τησ διατιθϋμενησ πύςτωςησ (π.χ. κωδικόσ ενϊριθμου ϋργου
ςτο ΠΔΕ ό κωδικόσ πύςτωςησ του τακτικού προώπολογιςμού του φορϋα υλοπούηςησ). ε
περύπτωςη ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, αναγρϊφεται
και ο τύτλοσ του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ του ΕΠΑ ό ϊλλου ςυγχρηματοδοτούμενου από
πόρουσ ΕΕ προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνη η υπό ανϊθεςη μελϋτη.
3
Μϋςω τησ λειτουργικότητασ “Επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ.
4
Πρβ. ϊρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκόρυξη ςύμβαςησ περιλαμβϊνει κατ' ελϊχιςτον τισ
πληροφορύεσ που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Γ΄ του Παραρτόματοσ V του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν.
4412/2016. Επιςημαύνεται ότι, μϋχρι την ϋκδοςη τυποποιημϋνου εντύπου προκόρυξησ ςύμβαςησ
για ςυμβϊςεισ κϊτω των ορύων, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ, μπορούν να χρηςιμοποιούν το αντύςτοιχο
τυποποιημϋνο ϋντυπο “Προκόρυξη ύμβαςησ”, αντλώντασ το από τη διαδρομό
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώνοντϊσ το
αναλόγωσ.
5
Σο ΣΕΤΔ εγκρύθηκε με την υπ' αριθμ. 158/2016 Απόφαςη τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων
υμβϊςεων με θϋμα «Ϊγκριςη του "Συποποιημϋνου Εντύπου Τπεύθυνησ Δόλωςησ" (ΣΕΤΔ) του
ϊρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ κϊτω
των ορύων των οδηγιών (Β' 3698/2016). Aπό τισ 2-5-2019, παρϋχεται η νϋα ηλεκτρονικό
υπηρεςύα Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφϋρει τη
δυνατότητα ηλεκτρονικόσ ςύνταξησ και διαχεύριςησ του Συποποιημϋνου Εντύπου Τπεύθυνησ
Δόλωςησ (ΣΕΤΔ). Μπορεύτε να δεύτε τη ςχετικό ανακούνωςη ςτη Διαδικτυακό Πύλη του ΕΗΔΗ
www.promitheus.gov.gr. Επιςημαύνεται ότι η χρόςη τησ ωσ ϊνω υπηρεςύασ για τη ςύνταξη του
ΣΕΤΔ εύναι προαιρετικό για τισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ και τουσ οικονομικούσ φορεύσ, καθώσ
εξακολουθούν να ϋχουν τη δυνατότητα να διαμορφώςουν το .doc αρχεύο που εύναι διαθϋςιμο ςτην
ιςτοςελύδα τησ Αρχόσ ςτη διαδρομό http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tousforeis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasiessynapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
6
Πρβλ και ϊρθρο 4 1.τησ με αριθ. ΔΝβ/92783π.ε./ΥΝ 466/10-09-2018 Απόφαςησ του Τπουργού
Τποδομών και Μεταφορών «Καθοριςμόσ καθηκόντων και αρμοδιοτότων των βαςικών μελετητών
ωσ Σεχνικών υμβούλων - Μελετητών κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου, το περιεχόμενο τησ ςύμβαςησ
που υπογρϊφεται με την Προώςταμϋνη Αρχό του ϋργου, τον τρόπο πληρωμόσ των υπηρεςιών και
κϊθε ϊλλο ςυναφϋσ με τα ανωτϋρω θϋμα» (Β’ 4203).
7
Η περιπτ. (ζ) ςυμπληρώνεται και περιλαμβϊνεται ςτη διακόρυξη εφόςον η αναθϋτουςα αρχό
περιλϊβει υποδεύγματα εγγρϊφων προσ υποβολό από τουσ οικονομικούσ φορεύσ π.χ. εγγυητικών
επιςτολών.
8
υμπληρώνονται τυχόν ϊλλα ϋγγραφα ςύμβαςησ ό τεύχη που η αναθϋτουςα αρχό κρύνει αναγκαύα
με ςκοπό να περιγρϊψει ό να προςδιορύςει ςτοιχεύα τησ ςύμβαςησ ό τησ διαδικαςύασ ςύναψησ.
9
Πρβλ. ϊρθρο 67 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 3 του ν.
4497/2017 (Α 171)
10 υμπληρώνεται η ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ διακόρυξησ ςτην ιςτοςελύδα, η οπούα πρϋπει να
ταυτύζεται με τη δημοςύευςη αυτόσ ςτο ΚΗΜΔΗ (ϊρθρο 120 ν. 4412/2016). την περύπτωςη
αυτό, δεν υπϊρχει πρόβλεψη για δαπϊνη αναπαραγωγόσ των τευχών του διαγωνιςμού και
διαγρϊφονται τα λοιπϊ εδϊφια (πλην του πρώτου εδαφύου) τησ παρ. 2.2 τησ διακόρυξησ.
11 Όταν εύναι αδύνατο να παραςχεθεύ ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό
πρόςβαςη ςε οριςμϋνα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, μπορεύ να περιληφθεύ, ςτο παρόν ϊρθρο τησ
διακόρυξησ, πρόβλεψη ότι τα ςχετικϊ ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ θα διατεθούν με μϋςα ϊλλα
πλην των ηλεκτρονικών, όπωσ το ταχυδρομεύο ό ϊλλο κατϊλληλο μϋςο ό ςυνδυαςμόσ
ταχυδρομικών ό ϊλλων καταλλόλων μϋςων και ηλεκτρονικών μϋςων (τρύτο εδϊφιο παρ. 1 του
ϊρθρου 67 του ν. 4412/2016). την περύπτωςη αυτό προτεύνεται η ακόλουθη διατύ πωςη:
«Σα ακόλουθα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ........................... διατύθενται από …………………………., οδόσ
…………………, πληροφορύεσ …………………. τηλ.:……………... Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να
1
2
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λϊβουν γνώςη των παρακϊτω εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ……………, ςτα γραφεύα τησ αν αθϋτουςασ
αρχόσ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ».
12 Όταν δεν μπορεύ να προςφερθεύ ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςε
οριςμϋνα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, διότι η αναθϋτουςα αρχό προτύθεται να εφαρμόςει την παρ. 2
του ϊρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφϋρονται, ςτο παρόν ϊρθρο τησ διακόρυξησ, τα μϋτρα
προςταςύασ του εμπιςτευτικού χαρακτόρα των πληροφοριών, τα οπούα απαιτούνται, και τον
τρόπο με τον οπούο εύναι δυνατό η πρόςβαςη ςτα ςχετικϊ ϋγγραφα. Ενδεικτικϊ, λ.χ., η αναθϋτουςα
αρχό θα μπορούςε να αναφϋρει ότι: “Ο οικονομικόσ φορϋασ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να τηρόςει
εμπιςτευτικϊ και να μη γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του
ελληνικού και διεθνούσ Σύπου), χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη τησ Αναθϋτουςασ
Αρχόσ, τα ανωτϋρω ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που προκύπτουν από αυτϊ. Οι οικονομικού φορεύσ
διαςφαλύζουν την τόρηςη των απαιτόςεων αυτών από το προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολϊβουσ τουσ
και κϊθε ϊλλο τρύτο πρόςωπο που χρηςιμοποιούν κατϊ την ςύναψη ό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Για
τον ςκοπό αυτό, κατϊ την παραλαβό των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ, υποβϊλλει υπεύθυνη δόλωςη του
ν. 1599/1986 με την οπούα δηλώνει τα ανωτϋρω”.
13 υμπληρώνεται
από την αναθϋτουςα αρχό με ςαφόνεια ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα, προσ
αποφυγό οιαςδόποτε ςύγχυςησ και αμφιβολύασ.
14 υμπληρώνεται η τϋταρτη ημϋρα πριν από τη λόξη τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ.
ε περύπτωςη που η ημϋρα αυτό εύναι αργύα, τύθεται η προηγούμενη αυτόσ εργϊςιμη ημϋρα. Πρβλ
και ϊρθρο 11 τησ υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. (3821 Β').
15
Πρβλ. ϊρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τησ υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.
16
Πρβ. ϊρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν.
4605/2019 και τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.
17 Ωρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν.
4605/2019 και το ϊρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). ημειώνεται ότι η προθεςμύα των 10
ημερών που αναγρϊφεται ςτο παρόν ςημεύο αφορϊ μόνο τον χρόνο υπογραφόσ τησ ΤΔ και ςε
καμύα περύπτωςη δεν ςυνδϋεται με τη ςυνολικό προθεςμύα υποβολόσ των προςφορών με την
ϋννοια ότι οι οικονομικού φορεύσ ϋχουν τη δυνατότητα να υποβϊλλουν την προςφορϊ τουσ
οποτεδόποτε κατϊ την ωσ ϊνω προθεςμύα.
18
Επιςημαύνεται ότι, ωσ προσ τισ προθεςμύεσ για την ολοκλόρωςη των ενεργειών τησ Επιτροπόσ
Διενϋργειασ Διαγωνιςμού ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οπούο
προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/2019 και τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 56 παρ. 7 ν.
4609/2019 (Α 67).
19 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 12 περ.
α του ν. 4605/2019.
20 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 1 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 19 του ν.
4497/2017 (Α 171).
21
Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 12 περ. β
του ν. 4605/19.
22 Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του ϊρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λόψη επανορθωτικών
μϋςων).
23 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του
ν. 4605/19.
24 Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 13 περ. β του
ν. 4605/19.
25 Πρβλ. παρ. 7 του ϊρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 4 του ν.
4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και ϊρθρο 15 παρ. 1 τησ ΚΤΑ 117384/26-10-2017.
26 Πρβλ. ϊρθρο 361 του ν. 4412/2016.
27 Πρβ. ϊρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 41 του ν.
4605/2019.
28 Πρβλ. ϊρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
29
Πρβ. ϊρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 43 παρ. 42 του ν.
4605/2019.
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Πρβλ. ϊρθρο 372 παρ. 1 ϋωσ 3 του ν. 4412/2016.
Πρβ. ϊρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 43 παρ. 45 του ν.
4605/2019.
32
Ϋ/και η Επιτροπό Διαγωνιςμού, κατϊ περύπτωςη (πρβλ. ϊρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τησ με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.).
33 Πρβλ. ομούωσ προηγούμενη υποςημεύωςη
34 Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω υπεύθυνη δόλωςη υποβϊλλεται από τον προςωρινό ανϊδοχο, ϋπειτα
από ςχετικό πρόςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μόνο ςτην περύπτωςη του προςυμβατικού
ελϋγχου ό τησ ϊςκηςησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατϊ τησ απόφαςησ κατακύρωςησ (πρβ. ϊρθρο
105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε από την περ. 26 του ϊρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171) και το ϊρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
35 Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 13 περ. γ του
ν. 4605/19.
36 Η απόφαςη κατακύρωςησ κοινοποιεύται ςτον προςωρινό ανϊδοχο: α) ςτην περύπτωςη που
απαιτεύται υποβολό υπεύθυνησ δόλωςησ του ϊρθρου 8.1, μετϊ τον ϋλεγχο αυτόσ και τη
διαπύςτωςη τησ ορθότητϊσ τησ από την Επιτροπό διαγωνιςμού, και β) ςτην περύπτωςη που δεν
απαιτεύται η υποβολό τησ ανωτϋρω υπεύθυνησ δόλωςησ (πρβλ. προηγούμενη υποςημεύωςη), μετϊ
την ολοκλόρωςη του ελϋγχου των δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου κατϊ το ϊρθρο 5
τησ παρούςασ και την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ.
37
Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 13 περ. δ του
ν. 4605/19.
38 Πρβλ. ϊρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 14 του ν.
4497/2017 (Α 171) και το ϊρθρο 43 παρ. 7 περ. α’ υποπερ. αβ’ του ν. 4605/2019.
39 Επιςημαύνεται ότι με το ϊρθρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλϋπεται ότι: "25. Mε την
ϋκδοςη του προεδρικού διατϊγματοσ τησ παραγρϊφου 20 καταργούνται [...] και τα ϊρθρα 39 και 40
του ν. 3316/2005, που διατηρόθηκαν ςε ιςχύ με την περύπτωςη 40 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 377 του ν.
4412/2016".
40 Από 1-1-2017 τϋθηκε ςε ιςχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), με το ϊρθρο 13 του οπούου καταργόθηκε
το π.δ 113/2010.
41 Σύθεται μόνο εφόςον πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο ϋργο από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ
Ϊνωςησ.
42 Σύθεται μόνο εφόςον επιλεγεύ η διενϋργεια κλόρωςησ για τη ςυγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων.
43 ε περύπτωςη που περιλαμβϊνονται τυχόν δικαιώματα προαύρεςησ, διαμορφώνεται αναλόγωσ η
εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ και το παρόν ϊρθρο (πρβ. ϊρθρα 6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α'
του ν. 4412/2016).
44 Πρβλ. ϊρθρο 53 περ. 8α' του ν. 4412/2016.
45 Εφόςον πρόκειται για ςύμβαςη ςυγχρηματοδοτούμενη (από
κονδύλια τησ Ε.Ε.) πρϋπει να
αναφϋρεται και το Μϋτρο από το οπούο χρηματοδοτεύται. Πρϋπει να αναφϋρεται η εξαςφϊλιςη
χρηματοδότηςησ τησ ςύμβαςησ (αρ 45 παρ 8 ςημεύο Α5 του ν. 4412/2016).
46
Πρβλ. ϊρθρο 4 παρ. 3 ϋβδομο εδϊφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτϊθηκε από το ϊρθρο 44
του ν. 4605/2019.
47
Η αναθϋτουςα αρχό διαμορφώνει το παρόν ςημεύο τησ διακόρυξησ, ανϊλογα με το αν αποφαςύςει
να υποδιαιρϋςει τη ςύμβαςη ςε περιςςότερα τμόματα/μελϋτεσ ό όχι, ότοι να τισ αναθϋςει ωσ
ενιαύο ςύνολο. την περύπτωςη που επιλϋξει να μην υποδιαιρϋςει ςε τμόματα, αναφϋρει, ςτο παρόν
ςημεύο τησ διακόρυξησ, τουσ βαςικούσ λόγουσ τησ απόφαςόσ τησ αυτόσ (πρβλ. ϊρθρο 59 του ν.
4412/2016).
30
31

48

49

Κατϊ το ϊρθρο 184 του ν. 4412/2016, τμηματικϋσ προθεςμύεσ μπορούν να τεθούν ςτο
ςυμφωνητικό κατϊ την κρύςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Αν δεν τεθούν τμηματικϋσ προθεςμύεσ, η
ςχετικό αναφορϊ τησ προκόρυξησ διαγρϊφεται. Επύςησ, μπορεύ να γύνεται παραπομπό ςτο ςχετικό
χρονοδιϊγραμμα που (τυχόν) περιλαμβϊνεται ςτο τεύχοσ τεχνικών δεδομϋνων.
την περύπτωςη που η αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει τη μη χορόγηςη προκαταβολόσ, το ςχετικό
εδϊφιο διαγρϊφεται.
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Να αναφερθεύ εϊν γύνονται δεκτϋσ εναλλακτικϋσ προςφορϋσ και να ςυμπληρωθούν τα
αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 57 παρ 2 του ν. 4412/2016. Ωλλωσ, να ςυμπληρωθεύ «δεν γύνονται
δεκτϋσ».
Πρβ. ϊρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Αν, ωςτόςο, ςτην παρϊγραφο 13.3 τησ παρούςασ
η αναθϋτουςα αρχό ϋχει ςυμπληρώςει ότι γύνονται δεκτϋσ εναλλακτικϋσ προςφορϋσ, η
παρϊγραφοσ 13.4 διαγρϊφεται .
Ορύζεται ο χρόνοσ από την αναθϋτουςα αρχό, κατ΄εκτύμηςη των ιδιαιτεροτότων τησ διαδικαςύασ.
Για τον καθοριςμό του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, πρβ. ϊρθρο 97 παρ 3 του ν. 4412/2016.
Η ελϊχιςτη προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών καθορύζεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 121 του ν.
4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 19 του ν. 4605/2019.
Προτεύνεται οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ να ορύζουν την ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των
προςφορών μετϊ την παρϋλευςη τριών εργαςύμων ημερών από την καταληκτικό ημερομηνύα
υποβολόσ των προςφορών, προκειμϋνου να ϋχει προςκομιςτεύ από τουσ ςυμμετϋχοντεσ και η
πρωτότυπη εγγύηςη ςυμμετοχόσ, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 3.5. περ. β τησ
παρούςασ.
Σο ποςοςτό τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ
ςύμβαςησ, χωρύσ το Υ.Π.Α., με ανϊλογη ςτρογγυλοπούηςη, μη ςυνυπολογιζόμενων των
δικαιωμϊτων προαύρεςησ και παρϊταςησ τησ ςύμβαςησ, (ϊρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδϊφιο πρώτο
του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιόθηκε με την παρ. 5α του ϊρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).).
Πρβ. ϊρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με την περ. 4 του ϊρθρου 107 του
ν. 4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του ϊρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52).
Δεν απαιτεύται εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ για ςυμβϊςεισ αξύασ ύςησ ό κατώτερησ από το ποςό των
20.000 ευρώ, εκτόσ αν ϊλλωσ ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ (αρθ.72 παρ. 1 περ. β) εδ. τρύτο
του ν. 4412/2016).
Πρβ. ϊρθρο 198 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 22 του ν. 4491/2017 (Α
152).
Ωρθρο 72 παρ. 1 περ. δ’ του ν. 4412/2016. Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καλύπτει και την παροχό
ιςόποςησ προκαταβολόσ προσ τον ανϊδοχο, χωρύσ να απαιτεύται η κατϊθεςη εγγύηςησ
προκαταβολόσ. τισ περιπτώςεισ που από την προκόρυξη προβλϋπεται μεγαλύτερο ύψοσ
προκαταβολόσ, αυτό λαμβϊνεται με την κατϊθεςη από τον ανϊδοχο εγγύηςησ προκαταβολόσ που
θα καλύπτει τη διαφορϊ μεταξύ του ποςού τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και του ποςού τησ
καταβαλλόμενησ προκαταβολόσ.
Σα γραμμϊτια ςύςταςησ χρηματικόσ παρακαταθόκησ του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων,
για την παροχό εγγυόςεων ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ (εγγυοδοτικό παρακαταθόκη)
ςυςτόνονται ςύμφωνα με την ειδικό νομοθεςύα που διϋπει αυτό και ειδικότερα βϊςει του ϊρθρου
4 του π.δ τησ 30 Δεκεμβρύου 1926/3 Ιανουαρύου 1927 (“Περύ ςυςτϊςεωσ και αποδόςεωσ
παρακαταθηκών και καταθϋςεων παρϊ τω Σαμεύω Παρακαταθηκών και Δανεύων”). Πρβλ. το με αρ.
πρωτ. 2756/23-5-2017 ϋγγραφο τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. (ΑΔΑ: 7ΝΡΟΞΣΒ-975).
Πρβλ. υποςημεύωςη για προκόρυξη ςύμβαςησ ςτο ϊρθρο 2.1 τησ παρούςασ.
ύμφωνα με τα ϊρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τη με αριθμ. 117384/26-10-2017 ΚΤΑ,
όπωσ ιςχύουν.
ύμφωνα με την περ. 40 τησ παρ. 1 και την παρ. 3 του ϊρθρου 377 του ν. 4412/2016, εξακολουθεύ
η υποχρϋωςη δημοςύευςησ τησ περύληψησ τησ προκόρυξησ ςε μύα ημερόςια εφημερύδα τησ
πρωτεύουςασ με πανελλόνια κυκλοφορύα, που προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3316/2005
μϋχρι και την 31η Δεκεμβρύου 2017 (πρβ. παρ. 10 του ϊρθρου 379 του ν. 4412/2016), καθώσ και
ςε μύα ημερόςια εφημερύδα τησ πρωτεύουςασ του νομού, ςτον οπούο πρόκειται να καταςκευαςτεύ
το ϋργο,το οπούο αφορϊ η μελϋτη ό η υπηρεςύα, ό τησ ϋδρασ τησ Περιφϋρειασ, αν ςτην ϋδρα του
νόμου δεν εκδύδεται ημερόςια εφημερύδα ό αν το ϋργο θα εκτελεςτεύ ςε περιςςότερουσ νομούσ,
που προβλϋπεται ςτο ύδιο ϊρθρο 12 του ν. 3316/2005 μϋχρι την 31η Δεκεμβρύου 2020 (πρβ. παρ.
12 του ϊρθρου 379 του ν. 4412/2016).
ύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 4 του ν. 3548/2007, που εξακολουθεύ να ιςχύει ϋωσ την
1.1.2021 (πρβ. ϊρθρο 379 παρ. 12 του ν. 4412/2016).
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Πρβ. Ωρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν
ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα του Μητρώου Μελετητών/ Γραφεύων Μελετών.
Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του ϊρθρου 91 του ν. 4412/2016.
Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 6 του ν.
4497/2017. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ πρϋπει να προςαρμόζουν το ςχετικό πεδύο
του Μϋρουσ ΙΙΙ.Α του ΣΕΤΔ και ειδικότερα, αντύ τησ αναφορϊσ ςε “τελεςύδικη καταδικαςτικό
απόφαςη”, δεδομϋνησ τησ ωσ ϊνω νομοθετικόσ μεταβολόσ, να θϋτουν τη φρϊςη “αμετϊκλητη
καταδικαςτικό απόφαςη”, η δε ςχετικό δόλωςη του οικονομικού φορϋα ςτο ΣΕΤΔ αφορϊ μόνο ςε
αμετϊκλητεσ καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ.
Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 τελευταύα δύο εδϊφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν με το
ϊρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
Επιςημαύνεται ότι η πρόβλεψη για παρϋκκλιςη από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό αποτελεύ
δυνατότητα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Ομούωσ με την προηγούμενη ςημεύωςη.
Οι λόγοι τησ παραγρϊφου 18.1.5 αποτελούν δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού ςύμφωνα με το
ϊρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατϊ ςυνϋπεια, η αναθϋτουςα αρχό δύναται να επιλϋξει ϋναν,
περιςςότερουσ, όλουσ ό ενδεχομϋνωσ και κανϋναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμού τησ παρ. 18.1.5,
ςυνεκτιμώντασ τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ υπό ανϊθεςη ςύμβαςησ (εκτιμώμενη αξύα αυτόσ,
ειδικϋσ περιςτϊςεισ κλπ), με ςχετικό πρόβλεψη ςτο παρόν ςημεύο τησ διακόρυξησ. Επιςημαύνεται
ότι, ςε περύπτωςη επιλογόσ οποιουδόποτε δυνητικού λόγου αποκλειςμού τησ παρ. 18.1.5 και
πρόβλεψησ του ςτην παρούςα διακόρυξη, η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει τον οικονομικό φορϋα (με
την επιφύλαξη των παρ. 7 ϋωσ 9 του αρ. 73 του ν. 4412/2016), ςτο πρόςωπο του οπούου ςυντρϋχει
ο ςυγκεκριμϋνοσ λόγοσ αποκλειςμού. Επιςημαύνεται ότι η επιλογό τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για τουσ
λόγουσ αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 18.1.5 διαμορφώνει αντιςτούχωσ το Συποποιημϋνο Ϊντυπο
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ.) και τα αποδεικτικϊ μϋςα του ϊρθρου 22 του παρόντοσ. ε
περύπτωςη που η αναθϋτουςα αρχό δεν επιλϋξει κϊποιον από τουσ λόγουσ αποκλειςμού τησ παρ.
18.1.5, διαγρϊφεται το περιεχόμενο των ςχετικών λόγων αποκλειςμού τησ παραγρϊφου και δεν
ςυμπληρώνεται αντύςτοιχα το ΣΕΤΔ και τα αποδεικτικϊ μϋςα.
Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 9 του ν.
4497/2017. Επύςησ, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ϋγγραφο τησ Αρχόσ (ΑΔΑ Χ3Κ8ΟΞΣΒ09Β) ςχετικϊ με την απόφαςη ΔΕΕ τησ 24 Οκτωβρύου 2018 ςτην υπόθεςη C-124/2017 Vossloh,
ιδύωσ ςκϋψεισ 38-41, τΕ ΕΑ 40/2019.
Η αναφορϊ ςτην παρ. 18.1.5 τύθεται εφόςον η αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει κϊποιον από τουσ
λόγουσ αποκλειςμού τησ παραγρϊφου αυτόσ.
Επιςημαύνεται ότι όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ, πλην τησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη
επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ (αρ. 75 παρ. 2 ςε ςυνδυαςμό με το αρ. 77 του ν. 4412/2016),
εύναι προαιρετικϊ για την αναθϋτουςα αρχό και πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογα με το
αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). ε κϊθε περύπτωςη, πρϋπει να
διαμορφώνονται κατϊ τρόπο, ώςτε να μην περιορύζεται δυςανϊλογα η ςυμμετοχό των
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορϋων ςτουσ διαγωνιςμούσ. Κατϊ το ςτϊδιο του προςδιοριςμού
των κριτηρύων καταλληλότητασ των υποψηφύων, εύναι αναγκαύο να τηρούνται από τισ
αναθϋτουςεσ αρχϋσ, οι θεμελιώδεισ ενωςιακϋσ αρχϋσ, ιδύωσ η αρχό τησ ύςησ μεταχεύριςησ των
ςυμμετεχόντων, τησ αποφυγόσ των διακρύςεων, τησ διαφϊνειασ και τησ ανϊπτυξησ του ελεύθερου
ανταγωνιςμού. Σα κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 19.1 ϋωσ 19.4 εξετϊζονται κατϊ τη
διαδικαςύα ελϋγχου τησ καταλληλότητασ του προςφϋροντοσ να εκτελϋςει τη ςύμβαςη (κριτόρια
“on/off”) και δεν μπορούν να τύθενται ωσ κριτόρια αξιολόγηςησ τησ προςφορϊσ ςτο ϊρθρο
21. 1 τησ παρούςασ και να βαθμολογούνται, πλην των τύτλων ςπουδών και επαγγελματικών
προςόντων, υπό την προώπόθεςη ότι δεν τύθενται ωσ κριτόριο επιλογόσ και ειδικότερα τεχνικόσ
ικανότητασ (Πρβλ. και υποςημεύωςη 68 κατωτϋρω).
Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα
του Μητρώου Μελετητών/ Γραφεύων Μελετών. Πρβλ. Ωρθρα 76 παρ 4 & 77 παρ. 4 του ν.
4412/2016, οι οπούεσ προςτϋθηκαν με το ϊρθρο 119 παρ. 5 περ. α' & ε', αντύςτοιχα, του ν.
4472/2017, ςε ςυνδυαςμό με το ϊρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016.
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Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ότι οι οικονομικού
φορεύσ διαθϋτουν την αναγκαύα οικονομικό και χρηματοδοτικό ικανότητα για την εκτϋλεςη τησ
ςύμβαςησ. Όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ
ςύμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 1 τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω
απαιτόςεισ καθορύζονται περιγραφικϊ ςτο παρόν ςημεύο.
Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ότι οι οικονομικού
φορεύσ διαθϋτουν την αναγκαύα τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα για την εκτϋλεςη τησ
ςύμβαςησ. Όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ
ςύμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 1 τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Πιο
ςυγκεκριμϋνα, η αναθϋτουςα αρχό περιγρϊφει, ςτο παρόν ςημεύο, τισ απαιτόςεισ τεχνικόσ και
επαγγελματικόσ ικανότητασ, ανϊλογα με την υπό ανϊθεςη μελϋτη. Ειδικϊ ωσ προσ την απαύτηςη
ςτελϋχωςησ τησ επιχεύρηςησ, η αναθϋτουςα αρχό αναφϋρει περιγραφικϊ τα επαγγελματικϊ
προςόντα (εμπειρύα, πτυχύα, κλπ) των απαιτούμενων για τη ςυγκεκριμϋνη ςύμβαςη μελετητών.
Για τον τρόπο απόδειξησ τησ ςτελϋχωςησ, πρβλ. ϊρθρο 22.2.3 τησ παρούςασ.
Προαιρετικό επιλογό. Η παρ. 19.4 τύθεται κατϊ διακριτικό ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και
ςυμπληρώνεται εφόςον προβλϋπεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016.
Επαναλαμβϊνεται ότι όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το
αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).
Επιςημαύνεται ότι ο οικονομικόσ φορϋασ παρϊγει από το υποςύςτημα το ηλεκτρονικό αρχεύο
«εκτυπώςεισ» των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format
(PDF), το οπούο υπογρϊφεται με εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη
ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών και επιςυνϊπτεται ςτον
(υπο)φακϋλο τησ προςφορϊσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» (Πρβλ ϊρθρο 12 παρ. 1.2.4 τησ με.
αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.).
Επιςημαύνεται ότι ο οικονομικόσ φορϋασ παρϊγει από το υποςύςτημα το ηλεκτρονικό αρχεύο
«εκτυπώςεισ» τησ Σεχνικόσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF), το οπούο
υπογρϊφεται με εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό
υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών και επιςυνϊπτεται ςτον (υπο)φακϋλο τησ
προςφορϊσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» (Πρβλ ϊρθρο 12 παρ. 1.2.4 τησ με. αρ. 117384/26-102017 Κ.Τ.Α.).
Οποιοδόποτε ϊλλο ϋγγραφο απαιτεύται κατϊ τουσ όρουσ του ϊρθρου 21.2 τησ παρούςασ. τισ
διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ μελετών, και εφόςον τυγχϊνει εφαρμογόσ το ϊρθρο 51,
ο φϊκελοσ «Σεχνικό Προςφορϊ» περιλαμβϊνει ιδύωσ, επιπλϋον των ωσ ϊνω αναφερομϋνων, και
τεχνικό ϋκθεςη με τεχνικό πρόταςη - λύςη, που περιλαμβϊνει την εκτύμηςη του γενικού και ειδικού
αντικειμϋνου τησ μελϋτησ, με ανϊλυςη των επιμϋρουσ ζητημϊτων, διερεύνηςη εναλλακτικών
λύςεων, τεκμηρύωςη των αντιςτούχων προτϊςεων, καθώσ και το κόςτοσ υλοπούηςησ και
λειτουργύασ.
Σο όριο των ςελύδων καθορύζεται κατϊ την εκτύμηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αναλόγωσ των
απαιτόςεων τησ μελϋτησ που πρόκειται να εκπονηθεύ.
Πρβ. ϊρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν.
4605/2019 και τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.
Η αναθϋτουςα αρχό ϋχει διακριτικό ευχϋρεια να επιλϋξει ϋνα ό περιςςότερα εκ των αναφερομϋνων
κριτηρύων ςτισ παραγρϊφουσ 2 ϋωσ 4 του ϊρθρου 86 του ν. 4412/2016 ανϊλογα με το
ςυγκεκριμϋνο αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ και να καθορύςει τη βαρύτητα αυτών. Επιςημαύνεται ότι
τα κριτόρια ανϊθεςησ πρϋπει να ςυνδϋονται με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ και να μην ϋχουν ωσ
αποτϋλεςμα την παροχό απεριόριςτησ ελευθερύασ επιλογόσ ςτην αναθϋτουςα αρχό (πρβ. παρ. 8
και 9 του ϊρθρου 86 του ν. 4412/2016). Επιςημαύνεται, τϋλοσ, ότι τα κριτόρια επιλογόσ του
ϊρθρου 19.1 ϋωσ 19.4 δεν μπορούν να τύθενται ωσ κριτόρια αξιολόγηςησ τησ προςφορϊσ,
πλην των τύτλων ςπουδών και επαγγελματικών προςόντων, υπό την προώπόθεςη ότι δεν τύθενται
ωσ κριτόριο επιλογόσ και ειδικότερα τεχνικόσ ικανότητασ ςτο ϊρθρο 19.3 τησ παρούςασ (Πρβλ.
Παρϊρτημα ΦΙΙ/ Μϋροσ II/ περ. ςτ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016).
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Σύθενται ελϊχιςτα όρια για τισ επιμϋρουσ βαθμολογύεσ των κριτηρύων/υποκριτηρύων ανϊθεςησ.
Πρϋπει, πϊντωσ, να λϊβουν υπ’ όψη οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ ότι η θϋςπιςη ορύων μπορεύ να εύναι
πολύ αυςτηρό ϋωσ απαγορευτικό για την ελεύθερη ςυμμετοχό των υποψηφύων ςε κϊποιεσ
περιπτώςεισ. Μπορεύ λοιπόν, κατϊ την εκτύμηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εύτε να μην προβλϋπεται
η χρόςη κατωτϋρων ορύων ανϊ κριτόριο ό το όριο αυτό να τύθεται πολύ χαμηλϊ (π.χ. 30 μονϊδεσ
ςτην εκατονταβϊθμια κλύμακα βαθμολόγηςησ του κριτηρύου).
86 Αναφϋρεται μόνο αν ϋχει τεθεύ ελϊχιςτα αποδεκτό επιμϋρουσ βαθμολογύα ςε κϊθε κριτόριο.
87 ε περύπτωςη αςυνόθιςτα χαμηλών προςφορών, εφαρμόζονται τα ϊρθρα 88 και 89 του ν.
4412/2016.
88 Ψσ προσ τον τρόπο υποβολόσ των αποδεικτικών μϋςων του παρόντοσ ϊρθρου, τα οπούα ϋχουν
ςυνταχθεύ/ παραχθεύ από τουσ ύδιουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ πρβλ. ϊρθρο 8 παρ. 3 τησ με αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.
89
Πρβ. ϊρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 6 του ν.
4605/2019. ημειώνεται ότι η προθεςμύα των 10 ημερών που αναγρϊφεται ςτο παρόν ςημεύο
αφορϊ μόνο τον χρόνο υπογραφόσ του ΣΕΤΔ και ςε καμύα περύπτωςη δεν ςυνδϋεται με τη
ςυνολικό προθεςμύα υποβολόσ των προςφορών, με την ϋννοια ότι οι οικονομικού φορεύσ ϋχουν τη
δυνατότητα να υποβϊλλουν την προςφορϊ τουσ οποτεδόποτε κατϊ την ωσ ϊνω προθεςμύα.
90 Επιςημαύνεται ότι η ανωτϋρω δυνατότητα εναπόκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια του οικονομικού
φορϋα. Εξακολουθεύ να υφύςταται η δυνατότητα να υπογρϊφεται το ΣΕΤΔ από το ςύνολο των
φυςικών προςώπων που αναφϋρονται ςτα τελευταύα δύο εδϊφια του ϊρθρου 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν με το ϊρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
91 Πρβλ. ϊρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οπούο προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
92 Πρβλ. ϊρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερύπτωςη αε του ν. 4605/2019..
93 Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019.
94 Εφιςτϊται η προςοχό των αναθετουςών αρχών ςτο ότι πρϋπει να ζητεύται η προςκόμιςη
δικαιολογητικών προσ απόδειξη μόνο των λόγων αποκλειςμού και των κριτηρύων επιλογόσ που
ϋχουν τεθεύ ςτην παρούςα διακόρυξη. Επιςημαύνεται, περαιτϋρω, ότι, η αναθϋτουςα αρχό δύναται,
κατϊ το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεύ από προςφϋροντεσ, ςε οποιοδόποτε χρονικό
ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ, όταν
αυτό απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ.
95 Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019.
96 Λαμβανομϋνου υπόψη του ςύντομου, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, χρόνου ιςχύοσ των πιςτοποιητικών
αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ που εκδύδονται από τουσ ημεδαπούσ αςφαλιςτικούσ φορεύσ, οι
οικονομικού φορεύσ μεριμνούν να αποκτούν εγκαύρωσ πιςτοποιητικϊ τα οπούα να καλύπτουν και
τον χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 104 του ν.
4412/2016, προκειμϋνου να τα υποβϊλλουν, εφόςον αναδειχθούν προςωρινού ανϊδοχοι. Σα εν
λόγω πιςτοποιητικϊ υποβϊλλονται μαζύ με τα υπόλοιπα αποδεικτικϊ μϋςα του ϊρθρου 22 από τον
προςωρινό ανϊδοχο, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ» του υποςυςτόματοσ.
97
Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019.
98 Λαμβανομϋνου υπόψη του ςύντομου, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, χρόνου ιςχύοσ των πιςτοποιητικών
φορολογικόσ ενημερότητασ που εκδύδονται από τουσ ημεδαπούσ αςφαλιςτικούσ φορεύσ, οι
οικονομικού φορεύσ μεριμνούν να αποκτούν εγκαύρωσ πιςτοποιητικϊ τα οπούα να καλύπτουν και
τον χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 104 του ν.
4412/2016, προκειμϋνου να τα υποβϊλλουν, εφόςον αναδειχθούν προςωρινού ανϊδοχοι. Σα εν
λόγω πιςτοποιητικϊ υποβϊλλονται μαζύ με τα υπόλοιπα αποδεικτικϊ μϋςα του ϊρθρου 22 από τον
προςωρινό ανϊδοχο, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ» του υποςυςτόματοσ.
99
Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019.
85
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Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019.
101 Πρβλ. ϊρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 46, περ. α’ του
ν. 4605/2019.
102 Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού.
103
Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019.
104 Με εκτύπωςη τησ καρτϋλασ “τοιχεύα Μητρώου/ Επιχεύρηςησ”, όπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο
taxisnet.
105 Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό τισ επιλϋξει, όλεσ ό κϊποια/εσ εξ αυτών, ωσ λόγουσ αποκλειςμού.
106 Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ του παρόντοσ τεύχουσ φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό
υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό που υποςτηρύζεται από εγκεκριμϋνο
πιςτοποιητικό (Πρβλ. ϊρθρο 9 παρ. 3 τησ με αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.)
107 Επιςημαύνεται ότι η αναθϋτουςα αρχό, εφόςον μπορϋςει να αποδεύξει, με κατϊλληλα μϋςα, ότι
ςυντρϋχει κϊποια από τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, αποκλεύει οποιονδόποτε οικονομικό φορϋα από τη
ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ δημόςιασ ςύμβαςησ.
100

Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού.
Η πλατφόρμα τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ eCertis για την αναζότηςη ιςοδύναμων πιςτοποιητικών
ϊλλων κρατών-μελών τησ Ε.Ε εύναι διαθϋςιμη, χωρύσ κόςτοσ, ςτη διαδρομό.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επιςημαύνεται ότι η ΕΑΑΔΗΤ εύναι ο αρμόδιοσ εθνικόσ
φορϋασ για την καταχώρηςη και τόρηςη των ςτοιχεύων του eCertis για την Ελλϊδα. Πρβλ. το με
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 ςχετικό ϋγγραφο τησ Αρχόσ ςτον ακόλουθο ςύνδεςμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammikoapo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn
110 τα οπούα εκδύδονται ςύμφωνα με τισ ειδικϋσ διατϊξεισ του ν. 3316/2005 και του π.δ. 138/2009
111 Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019.
112 υμπληρώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ (αποδεικτικϊ μϋςα), κατϊ περύπτωςη, με βϊςη
το Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α’ του ν. 4412/2016.
113 Για την απόδειξη τησ τεχνικόσ ικανότητασ του προςφϋροντοσ, όπωσ αυτό προςδιορύζεται ςτο
ϊρθρο 19.3, η αναθϋτουςα αρχό αναγρϊφει όςα εκ των αποδεικτικών μϋςων που αναφϋρονται ςτα
ςτοιχεύα αιι, β, γ, ε, ςτ και η του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α’ του ν. 4412/2016
απαιτούνται (ϊρθρο 80 παρ. 5 του ωσ ϊνω νόμου). Ειδικϊ η ςτελϋχωςη των ημεδαπών
μελετητικών επιχειρόςεων αποδεικνύεται με την προςκόμιςη τησ βεβαύωςησ εγγραφόσ (πτυχύο)
ςτο Μητρώο Μελετητών/ Γραφεύων Μελετών.
114 Εφόςον ϋχει αναφερθεύ ςχετικό απαύτηςη ςτο ϊρθρο 19.4, ςυμπληρώνεται αναλόγωσ ςύμφωνα
με το ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016.
115 Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019.
116 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να προβλϋπουν ότι, κατόπιν αιτόματοσ του υπεργολϊβου και
εφόςον η φύςη τησ ςύμβαςησ το επιτρϋπει, η αναθϋτουςα αρχό καταβϊλλει απευθεύασ ςτον
υπεργολϊβο την αμοιβό του δυνϊμει ςύμβαςησ υπεργολαβύασ με τον ανϊδοχο. την περύπτωςη
αυτό, καθορύζονται τα ειδικότερα μϋτρα ό οι μηχανιςμού που επιτρϋπουν ςτον κύριο ανϊδοχο να
εγεύρει αντιρρόςεισ ωσ προσ αδικαιολόγητεσ πληρωμϋσ, καθώσ και οι ρυθμύςεισ που αφορούν
αυτόν τον τρόπο πληρωμόσ. την περύπτωςη αυτό δεν αύρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου.
υμπληρώνεται αναλόγωσ.
117 Ο όροσ αυτόσ μπορεύ να τεθεύ, κατϊ την κρύςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, και ςτην περύπτωςη
ποςοςτού μικρότερου του 30% τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ (πρβλ. παρ. 5 ϊρθρου 131
του ν. 4412/2016.
118 Σύθενται οι τυχόν ληφθεύςεσ γνωμοδοτόςεισ και αποφϊςεισ, π.χ. αποφϊςεισ ανϊληψησ
υποχρϋωςησ, δϋςμευςησ πύςτωςησ, η προηγούμενη ςύμφωνη γνώμη τησ αρμόδιασ διαχειριςτικόσ
αρχόσ ςε περύπτωςη ςυγχρηματοδοτούμενησ ςύμβαςησ, τυχόν ϊλλεσ εγκρύςεισ, ειδικού όροι, κλπ.
108
109
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Από 01.01.2017 ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ
διατϊκτεσ”, το ϊρθρο 13 του οπούου καταργεύ το π.δ 113/2010. ύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 4 του
π.δ 80/2016: “Οι διακηρύξεισ, οι αποφϊςεισ ανϊθεςησ και οι ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται για
λογαριαςμό των φορϋων Γενικόσ Κυβϋρνηςησ αναφϋρουν απαραύτητα τον αριθμό και τη χρονολογύα
τησ απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ, τον αριθμό καταχώριςόσ τησ ςτα λογιςτικϊ βιβλύα του οικεύου
φορϋα, καθώσ και τον αριθμό τησ απόφαςησ ϋγκριςησ τησ πολυετούσ ανϊληψησ ςε περύπτωςη που η
δαπϊνη εκτεύνεται ςε περιςςότερα του ενόσ οικονομικϊ ϋτη.".Επύςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 12 παρ.
2 γ) του ύδιου π.δ : “Διακηρύξεισ, όπου απαιτεύται, και αποφϊςεισ ανϊθεςησ που εκδύδονται και
ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται από φορεύσ τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ εύναι ϊκυρεσ, εφόςον δεν ϋχει
προηγηθεύ αυτών η ϋκδοςη τησ απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ του ϊρθρου 2, παρ. 2 του
παρόντοσ". Πρβ. και ϊρθρο 5 του ωσ ϊνω διατϊγματοσ “Ανϊληψη δαπανών δημοςύων επενδύςεων”.

- 51 -

