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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας 
 
1.1 Αναθέτων Φορέας                   :     Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου 

Οδός                                               : Αγίας Παρασκευής και Ναυάρχου Νεάρχου 1 
Ταχ.Κωδ. : 70014 
Τηλ. : 2897029202 
E-mail : 

: 
ltherson@otenet.gr 

Α.Φ.Μ.   
Κωδικός ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης5 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  
(URL) 
 
Πληροφορίες 

: 
 
: 
 
: 
 
: 
 

099466138 / Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου 
 
………………………………………………..…………………..  
 
www.hersonisos.gr 
 
Μανουσάκη Νυμφοδώρα 

 
1.2 Κύριος του Έργου :    Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου 
 
1.3 Εργοδότης:                                     Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου 
 
1.4 Προϊστάμενη Αρχή :                     Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Χερσονήσου 
1.5 Διευθύνουσα Υπηρεσία :          Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Χερσονήσου 
 
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κρήτης 
 
1.7 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 
στον ανάδοχο. 
 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του αναθέτοντα φορέα καταργηθούν, 
συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα στους προσφέροντες6 ή στον ανάδοχο τα 
στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό 
διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 
 
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
 
2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα: 

α) η παρούσα διακήρυξη, 
β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)7, 
γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
υποσυστήματος, 
δ) το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα τυχόν Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των 
απαιτούμενων μελετών  και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου. 
ε) το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν Παραρτήματά του,  
στ) το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών, 
ζ) το υπόδειγμα ….8 
η) τυχον συμπληρωματικες πληροφοριες και διευκρινισεις που θα παρασχεθουν απο τον 
αναθετοντα φορεα  επι ολων των ανωτερω, 

ΑΔΑ: 60ΝΧΟΡ0Ε-ΩΝ9





 

 

  - 5 - 

θ) …9 
 
2.2 Προσφερεται ελευθερη, πληρης, αμεση και δωρεαν ηλεκτρονικη προσβαση στα εγγραφα της 
συμβασης10 στον ειδικο, δημοσια προσβασιμο, χωρο “ηλεκτρονικοι διαγωνισμοι” της πυλης 
www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελιδα του αναθετοντα φορεα (www.hersonisos.gr) αναρταται 
σχετικη ενημερωση με αναφορα στον συστημικο αριθμο διαγωνισμου και  διασυνδεση στον ανωτερω 
ψηφιακο χωρο του ΕΣΗΔΗΣ Δημοσια Έργα. 
 
Καθε ειδους επικοινωνια και ανταλλαγη πληροφοριων πραγματοποιειται μεσω της διαδικτυακης 
πυλης www.promitheus.gov.grτου ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 
 
........................................................................................1112 
 
2.3 Εφοσον εχουν ζητηθει εγκαιρως, ητοι εως την  19/07/202213, ο αναθετων φορεας  παρεχει σε ολους 
τους προσφεροντες που συμμετεχουν στη διαδικασια συναψης συμβασης συμπληρωματικες 
πληροφοριες σχετικα με τα εγγραφα της συμβασης, το αργοτερο εως την 22/07/202214. 
 
Απαντησεις σε τυχον διευκρινισεις που ζητηθουν, αναρτωνται στον δημοσια προσβασιμο ηλεκτρονικο 
χωρο του διαγωνισμου στην προαναφερομενη πυλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ-Δημοσια 
Έργα μαζι με τα υπολοιπα εγγραφα της συμβασης προς ενημερωση των ενδιαφερομενων οικονομικων 
φορεων, οι οποιοι ειναι υποχρεωμενοι να ενημερωνονται με δικη τους ευθυνη μεσα απο τον υποψη 
ηλεκτρονικο χωρο. 
 
Ο αναθετων φορεας  παρατεινει την προθεσμια παραλαβης των προσφορων, ουτως ωστε ολοι οι 
ενδιαφερομενοι οικονομικοι φορεις να μπορουν να λαβουν γνωση ολων των αναγκαιων πληροφοριων 
για την καταρτιση των προσφορων στις ακολουθες περιπτωσεις: 
α) οταν, για οποιονδηποτε λογο, προσθετες πληροφοριες, αν και ζητηθηκαν απο τον οικονομικο φορεα 
εγκαιρα, δεν εχουν παρασχεθει το αργοτερο τεσσερις (4) ημερες πριν απο την προθεσμια που οριζεται 
για την παραλαβη των προσφορων, 
β) οταν τα εγγραφα της συμβασης υφιστανται σημαντικες αλλαγες.  
Η διαρκεια της παρατασης θα ειναι αναλογη με τη σπουδαιοτητα των πληροφοριων που ζητηθηκαν η 
των αλλαγων. 
 
Όταν οι προσθετες πληροφοριες δεν εχουν ζητηθει εγκαιρα η δεν εχουν σημασια για την προετοιμασια 
καταλληλων προσφορων, η παραταση της προθεσμιας εναποκειται στη διακριτικη ευχερεια του 
αναθετοντα φορεα. 
 
2.4 Τροποποιηση των ορων της διαγωνιστικης διαδικασιας (πχ αλλαγη/μεταθεση της καταληκτικης 
ημερομηνιας υποβολης προσφορων καθως και σημαντικες αλλαγες των εγγραφων της συμβασης, 
συμφωνα με την προηγουμενη παραγραφο), δημοσιευονται στο ΚΗΜΔΗΣ15. 
 
 
 
Άρθρο 2Α: Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους16 
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β) δεν θα ενεργησουν αθεμιτα, παρανομα η καταχρηστικα καθ΄ ολη τη διαρκεια της διαδικασιας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος 
«ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα»  και υπογράφονται, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 259  του ν. 4412/201617. 
 
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ακολουθούν τη 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ.  
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»(στο εξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα). 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 
είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση 
περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) είτε στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση που 
δύναται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
 
(β)  ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». 
 
(γ) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 
 
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 257 του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων 
να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει 
ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή PortableDocumentFormat (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό 
αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά. 
 
3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
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α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 20.2, τα δε στοιχεία και δικαιολογητικά 
που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» είναι τα οριζόμενα στο 
άρθρο 20.3 της παρούσας. 
Τα στοιχεία αμφότερων των (υπο)φακέλων υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου PortableDocumentFormat (PDF) και γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με 
την παρ. β του άρθρου 5 της παρούσας. 
 
β) Το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 
14 της παρούσας, προσκομίζονται στον Αναθέτοντα Φορέα18με ευθύνη του οικονομικού φορέα, οι 
πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής σε έντυπη μορφή, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητικές 
επιστολές συμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο στον οποίο αναγράφεται τουλάχιστον ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
 
Η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως 
άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του αναθέτοντα φορέα είτε με την αποστολή του 
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός 
φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με  τον αριθμό πρωτοκόλλου είτε με την επίκληση του σχετικού 
αποδεικτικού αποστολής, ανά περίπτωση. 
Στην περίπτωση που  επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο του αναθέτοντα φορέα, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει 
τον αναθέτοντα φορέα περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) 
προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 
 
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος. 
 
δ) Στην οικονομική προσφορά αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και η 
συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επί μέρους 
κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παρ. 8 του άρθρου 53 και 281 του 
ν. 4412/2016. Περιλαμβάνει, εκτός από τις αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών, τις αμοιβές για τον 
προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης 
φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών /μελετών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση δ' 
της παρ. 8 του άρθρου 53 και 281 του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 
3 του νόμου αυτού.  Η συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης επί της 
προεκτιμώμενης αμοιβής, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
[«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής 
Προσφοράς τους σε μορφή αρχείου PortableDocumentFormat (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνονται 
αποδεκτά, εφόσον φέρουν, τουλάχιστον  προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται 
από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό19και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους 
(υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα 
πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση 
με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά και 
Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς, η προσφορά υποβάλλεται  στο 
υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους 
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προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, 
προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα στην περ. (ε)20. 
 
ζ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στις περιπτώσεις που με την 
προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή και ιδιωτικά έγγραφα, είτε έχουν παραχθεί από τον ίδιο τον 
προσφέροντα είτε από τρίτους, αυτά γίνονται αποδεκτά ανά περίπτωση, σύμφωνα  με την παρ.1.2.1 
του άρθρου 12 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα. καθώς και με την αντίστοιχη παρ. β του άρθρου 5 
της παρούσας. 
 
η) Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στον αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τυχόν στοιχεία 
της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή 
ακριβή αντίγραφα21. 
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 
i) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 4γii) της παρούσας, 
ii) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ενδεικτικά 
συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα), 
iii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται 
από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 
iv) αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.  
 
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, δύναται να 
συμπληρώνονται και να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 310 του ν. 4412/2016. 
 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς τον αναθέτοντα 
φορέα, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat (PDF),το οποίο υποβάλλεται 
σύμφωνα με την περ. ii ή ivτου άρθρου 5β της παρούσας μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήματος22. Πιστοποιημένος χρήστης του αναθέτοντα φορέα, χωρίς να απαιτείται απόφαση 
της τελευταίας, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται 
να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  
των προσφορών. 
 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ έγκριση 
πρακτικού23 
 
α)Μετα την καταληκτικη ημερομηνια υποβολης προσφορων, οπως οριζεται στο αρθρο 14 της 
παρουσας, και πριν απο την ηλεκτρονικη αποσφραγιση, πιστοποιημενος χρηστη του αναθετοντα 
φορεα μεταβιβαζει την αρμοδιοτητα διαχειρισης του ηλεκτρονικου διαγωνισμου σε πιστοποιημενο 
χρηστη της Επιτροπης Διαγωνισμου.  
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β)Η  Επιτροπη Διαγωνισμου24, κατα την ημερομηνια και ωρα που οριζεται στο αρθρο 14 της παρουσας, 
προβαινει σε ηλεκτρονικη αποσφραγιση του (υπο)φακελου «Δικαιολογητικα Συμμετοχης» και του 
(υπο)φακελου “Τεχνικη Προσφορα”, χωρις να παρεχει στους προσφεροντες προσβαση στα 
υποβληθεντα δικαιολογητικα συμμετοχης η στις υποβληθεισες τεχνικες προσφορες των λοιπων 
οικονομικων φορεων. 
Ο αναθετων φορεας  διαβιβαζει στον Προεδρο της Επιτροπης Διαγωνισμου τους κλειστους  φακελους  
με τις πρωτοτυπες εγγυησεις συμμετοχης που εχουν προσκομιστει πριν την ημερομηνια και ωρα 
αποσφραγισης των προσφορων που οριζεται, ομοιως, στο αρθρο 14 της παρουσας. 
 
γ)Στη συνεχεια,  μετα την ως ανω αποσφραγιση, η Επιτροπη Διαγωνισμου προβαινει στις ακολουθες 
ενεργειες: 
(i) αναρτα στον ηλεκτρονικο χωρο «Συνημμενα Ηλεκτρονικου Διαγωνισμου», τον σχετικο καταλογο 

προσφεροντων, οπως αυτος παραγεται απο το υποσυστημα, με δικαιωμα προσβασης μονον 
στους προσφεροντες. 

(ii) ελεγχει εαν προσκομιστηκαν οι απαιτουμενες πρωτοτυπες εγγυητικες επιστολες συμμετοχης 
συμφωνα με την παρ. 5β του αρθρου 3 της παρουσας.  Η προσφορα οικονομικου φορεα που 
παρελειψε ειτε να προσκομισει την απαιτουμενη πρωτοτυπη εγγυηση συμμετοχης, σε 
περιπτωση υποβολης εγχαρτης εγγυησης συμμετοχης, ειτε να υποβαλει την απαιτουμενη 
εγγυηση ηλεκτρονικης εκδοσης στον οικειο ηλεκτρονικο υποφακελο μεχρι την καταληκτικη 
ημερομηνια υποβολης προσφορων, απορριπτεται ως απαραδεκτη, μετα απο γνωμη της 
Επιτροπης Διαγωνισμου, η οποια συντασσει πρακτικο, στο οποιο περιλαμβανονται τα 
αποτελεσματα του ανωτερω ελεγχου και υποβαλλει στον αναθετοντα φορεα το σχετικο 
ηλεκτρονικο αρχειο, ως “εσωτερικο”, μεσω της λειτουργιας “επικοινωνια” του υποσυστηματος, 
προς εγκριση για τη ληψη αποφασης απορριψης της προσφορας, συμφωνα με την παρ. 1 του 
αρθρου 302 του ν. 4412/2016. 
Μετα την εκδοση της αποφασης εγκρισης του ανωτερω πρακτικου για την απορριψη της 
προσφορας, ο αναθετων φορεας  κοινοποιει την αποφαση σε ολους τους προσφεροντες. 
Η αποφαση απορριψης της προσφορας εκδιδεται πριν απο την εκδοση οποιασδηποτε αλλης 
αποφασης σχετικα με την αξιολογηση των προσφορων της παρουσας διαδικασιας. 

(iii) ελεγχει τα υποβληθεντα δικαιολογητικα συμμετοχης, και προβαινει στην αξιολογηση και 
βαθμολογηση των τεχνικων προσφορων, συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 21.1 και 21.2, ενω 
παραλληλα επικοινωνει με τους εκδοτες που αναγραφονται στις υποβληθεισες εγγυητικες 
επιστολες συμμετοχης, προκειμενου να διαπιστωσει την εγκυροτητα τους. Αν διαπιστωθει 
πλαστοτητα εγγυητικης επιστολης, ο υποψηφιος αποκλειεται απο τον διαγωνισμο και 
υποβαλλεται μηνυτηρια αναφορα στον αρμοδιο εισαγγελεα. Ακολουθως η Επιτροπη 
Διαγωνισμου συντασσει πρακτικο, στο οποιο περιλαμβανονται τα αποτελεσματα του ανωτερω 
ελεγχου και αξιολογησης, και υποβαλλει στον αναθετοντα φορεα το σχετικο ηλεκτρονικο αρχειο, 
ως “εσωτερικο”, μεσω της λειτουργιας “επικοινωνια” του υποσυστηματος, προς εγκριση, 
μεταβιβαζοντας παραλληλα ξανα την αρμοδιοτητα διαχειρισης του ηλεκτρονικου διαγωνισμου 
στον αρμοδιο πιστοποιημενο χρηστη του αναθετοντα φορεα.    

 
δ)Μετα την εκδοση της αποφασης εγκρισης του ανωτερω πρακτικου, ο αναθετων φορεας  κοινοποιει 
την αποφαση σε ολους τους προσφεροντες εκτος απο εκεινους οι οποιοι αποκλειστηκαν οριστικα, 
λογω μη υποβολης η προσκομισης της πρωτοτυπης εγγυησης συμμετοχης, συμφωνα με την περιπτωση 
(γii) της παρουσας παραγραφου και παρεχει προσβαση στα υποβληθεντα δικαιολογητικα συμμετοχης 
και στις υποβληθεισες τεχνικες προσφορες των λοιπων προσφεροντων. 
Στη συνεχεια ο πιστοποιημενος χρηστης του αναθετοντα φορεα, μεταβιβαζει εκ νεου την αρμοδιοτητα 
διαχειρισης του ηλεκτρονικου διαγωνισμου σε πιστοποιημενο χρηστη της Επιτροπης Διαγωνισμου. 
 
ε)Μετεπειτα, σε διακριτο σταδιο, η Επιτροπη Διαγωνισμου προβαινει στην αποσφραγιση των 
οικονομικων προσφορων, χωρις να παρεχει στους προσφεροντες προσβαση στα υποβληθεντα 
στοιχεια των λοιπων οικονομικων φορεων. Εν συνεχεια η Επιτροπη Διαγωνισμου προβαινει στην 
αξιολογηση και βαθμολογηση των οικονομικων προσφορων, συμφωνα με οριζομενα στο αρθρο 21.3 
και συντασσει πρακτικο, με το οποιο εισηγειται εφαρμοζοντας το κριτηριο αναθεσης του αρθρου 21 
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της παρουσας, την αναθεση της συμβασης στον προσφεροντα που υπεβαλε την πλεον συμφερουσα 
προσφορα (η τη ματαιωση της διαδικασιας). Το εν λογω πρακτικο υποβαλλεται, ως “εσωτερικο”, μεσω 
της λειτουργιας “επικοινωνια” του υποσυστηματος, στον αναθετοντα φορεα  , προς εγκριση. 
 
στ)Μετα την εκδοση της αποφασης εγκρισης του πρακτικου της Επιτροπης Διαγωνισμου, ο αναθετων 
φορεας κοινοποιει την ως ανω αποφαση σε ολους τους προσφεροντες που υπεβαλαν αποδεκτη 
προσφορα και παρεχει προσβαση σε αυτους στις υποβληθεισες οικονομικες προσφορες των λοιπων 
προσφεροντων.  
 
ζ) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια συνολική τελική βαθμολογία  
(ισοδύναμες), ο αναθέτων φορέας επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 21.4 της παρούσας. 
 
η)Κατα των αποφασεων του αναθετοντα φορεα του παροντος αρθρου χωρεί προδικαστική προσφυγή, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6. 
 
Άρθρο 5: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 
α) Μετα απο την αξιολογηση των προσφορων, ο αναθετων φορεας  προσκαλει, στο πλαισιο της 
παρουσας ηλεκτρονικης διαδικασιας συναψης συμβασης και μεσω της λειτουργικοτητας της 
«Επικοινωνιας», τον προσωρινο αναδοχο να υποβαλει εντος προθεσμιας δεκα (10) ημερων25από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα προβλεπομενα στο αρθρο 22 της 
παρουσας αποδεικτικα μεσα (δικαιολογητικα προσωρινου αναδοχου) και τα αποδεικτικα εγγραφα 
νομιμοποιησης. Ο προσωρινος αναδοχος δυναται να υποβαλει αιτημα, εντος της ως ανω προθεσμιας, 
προς τον αναθετοντα φορεα, για παραταση της προθεσμιας, συνοδευομενο απο αποδεικτικα εγγραφα 
περι αιτησης χορηγησης δικαιολογητικων προσωρινου αναδοχου. Στην περιπτωση αυτη ο αναθετων 
φορεας  παρατεινει την προθεσμια υποβολης αυτων, για οσο χρονο απαιτηθει για τη χορηγηση τους 
απο τις αρμοδιες δημοσιες αρχες. 
 
β) Τα δικαιολογητικα του προσωρινου αναδοχου υποβαλλονται απο τον οικονομικο φορεα 
ηλεκτρονικα, μεσω της λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας» στον  αναθετοντα  φορεα . Επισημαινεται 
οτι δεν απαιτειται να προσκομισθουν και σε εντυπη μορφη και γινονται αποδεκτα κατα περιπτωση, 
εφοσον υποβαλλονται συμφωνα με τα προβλεπομενα στις διαταξεις: 
 

i) ειτε των αρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περι ηλεκτρονικων δημοσιων εγγραφων που 
φερουν ηλεκτρονικη υπογραφη η σφραγιδα, και, εφοσον προκειται για αλλοδαπα δημοσια 
ηλεκτρονικα εγγραφα, εαν φερουν επισημειωση e-Apostille 
 
ii) ειτε των αρθρων 15 και 2726 του ν. 4727/2020 περι ηλεκτρονικων ιδιωτικων εγγραφων που 
φερουν ηλεκτρονικη υπογραφη η σφραγιδα 
 
iii) ειτε του αρθρου 11 του ν. 2690/1999, οπως ισχυει περι βεβαιωσης του γνησιου της 
υπογραφης- επικυρωσης των αντιγραφων 
 
iv) ειτε της παρ. 2 του αρθρου 25927 του ν. 4412/2016, περι χρησης ηλεκτρονικων υπογραφων 
σε ηλεκτρονικες διαδικασιες δημοσιων συμβασεων,   
 
v) ειτε της παρ. 13 του αρθρου 308 του ν.4412/2016, περι συνυποβολης υπευθυνης δηλωσης 
στην περιπτωση απλης φωτοτυπιας ιδιωτικων εγγραφων28. 

 
Επιπλεον δεν προσκομιζονται σε εντυπη μορφη τα ΦΕΚ και ενημερωτικα και τεχνικα φυλλαδια και 
αλλα εντυπα, εταιρικα η μη, με ειδικο τεχνικο περιεχομενο, δηλαδη εντυπα με αμιγως τεχνικα 
χαρακτηριστικα, οπως αριθμους, αποδοσεις σε διεθνεις μοναδες, μαθηματικους τυπους και σχεδια. 
 

ΑΔΑ: 60ΝΧΟΡ0Ε-ΩΝ9





 

 

  - 11 - 

Τα ως ανω στοιχεια και δικαιολογητικα καταχωριζονται απο αυτον σε μορφη ηλεκτρονικων αρχειων 
με μορφοτυπο PDF. 
 
[Ο αναθέτων φορέας μπορεί να ορίζει επίσης ότι ο Οικονομικός Φορέας δύναται να καταχωρίζει 
ηλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων, εφόσον αυτό απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη 
αποτύπωση,  αξιολόγηση ή αξιοποίηση της πληροφορίας που αυτό περιέχει (ενδεικτικά:  
χρονοπρογραμματισμός έργου σε μορφότυπο MPP/MPX, υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο XLS/XLSX, 
βίντεο σε μορφότυπο MPG/AVI/MP4 κ.α.]29 
 
β1)Εντος της προθεσμιας υποβολης των δικαιολογητικων κατακυρωσης και το αργοτερο εως την 
τριτη εργασιμη ημερα απο την καταληκτικη ημερομηνια ηλεκτρονικης υποβολης τους, προσκομιζονται 
με ευθυνη του οικονομικου φορεα, στον  αναθετοντα φορεα , σε εντυπη μορφη και σε κλειστο φακελο, 
στον οποιο αναγραφεται ο αποστολεας, τα στοιχεια του διαγωνισμου και ως παραληπτης η Επιτροπη 
Διαγωνισμου, τα στοιχεια και δικαιολογητικα, τα οποια απαιτειται να προσκομισθουν σε εντυπη μορφη 
(ως πρωτοτυπα η ακριβη αντιγραφα). 
Τετοια στοιχεια και δικαιολογητικα ενδεικτικα ειναι : 
 

i) αυτα που δεν υπαγονται στις διαταξεις του αρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 (Α΄45), οπως 
ισχυει(ενδεικτικα συμβολαιογραφικες ενορκες βεβαιωσεις η λοιπα συμβολαιογραφικα 
εγγραφα),  
ii) ιδιωτικα εγγραφα τα οποια δεν εχουν επικυρωθει απο δικηγορο η δεν φερουν θεωρηση απο 
υπηρεσιες και φορεις της περιπτωσης α της παρ. 2 του αρθρου 11 του ν. 2690/1999 η δεν 
συνοδευονται απο υπευθυνη δηλωση για την ακριβεια τους,  
καθως και  
iii) τα αλλοδαπα δημοσια εντυπα εγγραφα που φερουν την επισημειωση της Χαγης (Apostille) ή 
προξενική θεώρηση και δεν εχουν επικυρωθει απο δικηγορο.  

 
Σημειωνεται οτι στα αλλοδαπα δημοσια εγγραφα και δικαιολογητικα εφαρμοζεται η Συνθηκη της 
Χαγης της 5ης.10.1961, που κυρωθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφοσον συντασσονται σε κρατη 
που εχουν προσχωρησει στην ως ανω Συνθηκη, αλλως φερουν προξενικη θεωρηση. Απαλλασσονται 
απο την απαιτηση επικυρωσης (με Apostille η Προξενικη Θεωρηση) αλλοδαπα δημοσια εγγραφα οταν 
καλυπτονται απο διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες που εχει συναψει η Ελλαδα (ενδεικτικα «Συμβαση 
νομικης συνεργασιας μεταξυ Ελλαδας και Κυπρου – 05.03.1984» (κυρωτικος ν.1548/1985, «Συμβαση 
περι απαλλαγης απο την επικυρωση ορισμενων πραξεων και εγγραφων – 15.09.1977» (κυρωτικος 
ν.4231/2014)). Επισης απαλλασσονται απο την απαιτηση επικυρωσης η παρομοιας διατυπωσης 
δημοσια εγγραφα που εκδιδονται απο τις αρχες κρατους μελους που υπαγονται στον Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλουστευση των απαιτησεων για την υποβολη ορισμενων δημοσιων εγγραφων 
στην ΕΕ, οπως, ενδεικτικα,  το λευκο ποινικο μητρωο, υπο τον ορο οτι τα σχετικα με το γεγονος αυτο 
δημοσια εγγραφα εκδιδονται για πολιτη της Ένωσης απο τις αρχες του κρατους μελους της ιθαγενειας 
του. Επισης, γινονται υποχρεωτικα αποδεκτα ευκρινη φωτοαντιγραφα εγγραφων που εχουν εκδοθει 
απο αλλοδαπες αρχες και εχουν επικυρωθει απο δικηγορο, συμφωνα με τα προβλεπομενα στην παρ. 2 
περ. β του αρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κωδικας Διοικητικης Διαδικασιας”, οπως αντικατασταθηκε ως 
ανω με το αρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
 
γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο αναθέτων φορέας  
καλεί τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνία" να προσκομίσει τα 
ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει διευκρινίσεις με την 
έννοια του άρθρου 310  ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης σε αυτόν.  
 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει αίτημα προς τον αναθέτοντα φορέα για παράταση της 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών, ο αναθέτων φορέας  παρατείνει την προθεσμία υποβολής για όσο 
χρόνο απαιτείται για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. 
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Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που ο αναθέτων φορέας  ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο 
κατακυρωσης, κατ΄ εφαρμογη της διαταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας30. 
 
δ) Αν, κατα τον ελεγχο των υποβληθεντων δικαιολογητικων, διαπιστωθει οτι: 
i) τα στοιχεια που δηλωθηκαν με το Ευρωπαϊκο Ενιαιο Έγγραφο Συμβασης (ΕΕΕΣ), ειναι εκ προθεσεως 
απατηλα, η οτι εχουν υποβληθει πλαστα αποδεικτικα στοιχεια31 η 
ii) αν δεν υποβληθουν στο προκαθορισμενο χρονικο διαστημα τα απαιτουμενα πρωτοτυπα η 
αντιγραφα, των παραπανω δικαιολογητικων, η 
iii) αν απο τα δικαιολογητικα που υποβληθηκαν νομιμως και εμπροθεσμως, δεν αποδεικνυονται οι οροι 
και οι προϋποθεσεις συμμετοχης συμφωνα με τα αρθρα 17, 18, 19 και 22 της παρουσας32, 
απορριπτεται η προσφορα του προσωρινου αναδοχου, καταπιπτει υπερ της ο αναθετων φορεας  η 
εγγυηση συμμετοχης του και η κατακυρωση γινεται στον προσφεροντα που υπεβαλε την αμεσως 
επομενη πλεον συμφερουσα απο οικονομικη αποψη προσφορα βασει της βελτιστης σχεσης ποιοτητας 
– τιμης, τηρουμενης της ανωτερω διαδικασιας. 
 
Σε περιπτωση εγκαιρης και προσηκουσας ενημερωσης του αναθετοντα φορεα  για μεταβολες στις 
προϋποθεσεις τις οποιες ο προσωρινος αναδοχος ειχε δηλωσει με το Ευρωπαϊκο Ενιαιο Έγγραφο 
Συμβασης (ΕΕΕΣ) οτι πληροι και οι οποιες επηλθαν η για τις οποιες ελαβε γνωση μετα την δηλωση και 
μεχρι την συναψη της συμβασης (οψιγενεις μεταβολες), δεν καταπιπτει υπερ του αναθετοντα φορεα η 
εγγυηση συμμετοχης του, που ειχε προσκομισθει, συμφωνα με το αρθρο 15.1 της παρουσας. 
 
Αν κανενας απο τους προσφεροντες δεν υπεβαλε αληθη η ακριβη δηλωση, η αν κανενας απο τους 
προσφεροντες δεν προσκομιζει ενα η περισσοτερα απο τα απαιτουμενα εγγραφα και δικαιολογητικα, 
η αν κανενας απο τους προσφεροντες δεν αποδειξει οτι στο προσωπο του δεν συντρεχουν οι λογοι 
αποκλεισμου του αρθρου 18 και οτι πληροι τα κριτηρια επιλογης του αρθρου 19, η διαδικασια συναψης 
της συμβασης ματαιωνεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα υπό (α) και (γ)ανωτέρω33. Η Επιτροπή, στη συνέχεια, το κοινοποιεί, μέσω της 
«λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στον αναθέτοντα φορέα, για τη λήψη απόφασης ειτε 
κατακυρωσης της συμβασης ειτε ματαιωσης της διαδικασιας, ανα περιπτωση. 
 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου επικυρώνονται με την 
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 316 ν. 4412/2016,ήτοι με την απόφαση του προηγούμενου 
εδαφίου, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ιδίου νόμου.34 
 
ε) Ο αναθέτων φορέας  κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά και ιδίως, όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 7235και της αντίστοιχης περ. γiiτου άρθρου 4 της παρούσας, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του 
προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 
 
Άρθρο 6: Προδικαστικές Προσφυγές- Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία 
 
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του 
αναθέτοντα φορέα κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. 
Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα 
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φορέα, προσδιοριζοντας ειδικως τις νομικες και πραγματικες αιτιασεις που δικαιολογουν το αιτημα 
του36. 
 
Σε περιπτωση προσφυγης κατα πραξης του αναθετοντα φορεα, η προθεσμια για την ασκηση της 
προδικαστικης προσφυγης ειναι37: 
(α) δεκα (10) ημερες απο την κοινοποιηση της προσβαλλομενης πραξης στον ενδιαφερομενο 
οικονομικο φορεα αν η πραξη κοινοποιηθηκε με ηλεκτρονικα μεσα η  
(β) δεκαπεντε (15) ημερες απο την κοινοποιηση της προσβαλλομενης πραξης σε αυτον αν 
χρησιμοποιηθηκαν αλλα μεσα επικοινωνιας, αλλως   
(γ) δεκα (10) ημερες απο την πληρη, πραγματικη η τεκμαιρομενη, γνωση της πραξης που βλαπτει τα 
συμφεροντα του ενδιαφερομενου οικονομικου φορεα. Ειδικα για την ασκηση προσφυγης κατα 
διακηρυξης, η πληρης γνωση αυτης τεκμαιρεται μετα την παροδο δεκαπεντε (15) ημερων απο τη 
δημοσιευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Σε περιπτωση παραλειψης που αποδιδεται στον αναθετοντα φορεα, η προθεσμια για την ασκηση της 
προδικαστικης προσφυγης ειναι δεκαπεντε (15) ημερες απο την επομενη της συντελεσης της 
προσβαλλομενης παραλειψης38. 
 
Η προδικαστικη προσφυγη, συντασσεται υποχρεωτικα με τη χρηση του τυποποιημενου εντυπου του 
Παραρτηματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατιθεται ηλεκτρονικα στην ηλεκτρονικη περιοχη του 
συγκεκριμενου διαγωνισμου μεσω της λειτουργικοτητας «Επικοινωνια» του υποσυστηματος προς τον 
αναθετοντα φορεα, επιλεγοντας την ενδειξη «Προδικαστικη Προσφυγη» συμφωνα με αρθρο 15 της 
Κ.Υ.Α.ΕΣΗΔΗΣ – Δημοσια Έργα. 
 
Οι προθεσμιες ως προς την υποβολη των προδικαστικων προσφυγων και των παρεμβασεων αρχιζουν 
την επομενη της ημερας της προαναφερθεισας κατα περιπτωση κοινοποιησης η γνωσης και ληγουν 
οταν περασει ολοκληρη η τελευταια ημερα και ωρα 23:59:59 και, αν αυτη ειναι εξαιρετεα η Σαββατο, 
οταν περασει ολοκληρη η επομενη εργασιμη ημερα και ωρα 23:59:59.39 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν ο αναθέτων φορέας  ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) 
ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  
 
Η προθεσμια για την ασκηση της προδικαστικης προσφυγης και η ασκηση της κωλυουν τη συναψη της 
συμβασης επι ποινη ακυροτητας, η οποια διαπιστωνεται με αποφαση της ΑΕΠΠ μετα απο ασκηση 
προδικαστικης προσφυγης, συμφωνα με το αρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, 
μονη η ασκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201740.  
 
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά41. 
 
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής ο αναθέτων φορέας, 
μέσω της λειτουργίας ¨Επικοινωνία» :  
 α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 
κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της 
προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, 
δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της 
προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 
 β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, 
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τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά 
και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων ο αναθέτων φορέας μπορεί 
να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα 
που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την 
επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 
 δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων του 
αναθέτοντα φορέα42. 
 
Η ασκηση της προδικαστικης προσφυγης αποτελει προϋποθεση για την ασκηση των ενδικων 
βοηθηματων της αιτησης αναστολης και της αιτησης ακυρωσης του αρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατα 
των εκτελεστων πραξεων η παραλειψεων του  αναθετοντα φορεα43. 
 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά 
των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή 
της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας του αναθέτοντα φορέα44. Το αυτό ισχύει και σε 
περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης 
του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και ο αναθέτων φορέας  , αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την 
προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική 
προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις του  αναθέτοντα φορέα, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των 
αποφάσεών της. Ο αναθέτων φορέας, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.45 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση 
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης 
ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.46 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., τον 
αναθέτοντα φορέα, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου 
ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. 
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης 
κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς 
νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που 
υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν 
τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση 
και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα 
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δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά47. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε 
και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 
του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντα φορέα μετά τη σύναψη της σύμβασης, 
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
 
Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
 
Ο  αναθετων  φορεας 48τηρωντας τις αρχες της ισης μεταχειρισης και της διαφανειας, ζητα απο τους 
προσφεροντες οικονομικους φορεις, οταν οι πληροφοριες η η τεκμηριωση που πρεπει να 
υποβαλλονται ειναι η εμφανιζονται ελλιπεις η λανθασμενες, συμπεριλαμβανομενων εκεινων στο ΕΕΕΣ, 
η οταν λειπουν συγκεκριμενα εγγραφα, να υποβαλλουν, να συμπληρωνουν, να αποσαφηνιζουν η να 
ολοκληρωνουν τις σχετικες πληροφοριες η τεκμηριωση, εντος προθεσμιας οχι μικροτερης των δεκα 
(10) ημερων και οχι μεγαλυτερης των εικοσι (20) ημερων απο την ημερομηνια κοινοποιησης σε αυτους 
της σχετικης προσκλησης, συμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα στις διαταξεις των αρθρων  310 και 
103  του ν. 4412/2016. 
 
Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της 
καταληκτικής παραλαβής υποβολής παραλαβης προσφορων. Τα ανωτερω ισχυουν κατ΄ αναλογιαν και 
για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς 
εξακριβώσιμα.49 
 
Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης50 
 
8.1Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση (ε) του 
άρθρου 5 της παρούσας και στην παρ. 2 του άρθρου 316 του ν.4412/2016  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372, περί δικαστικής προστασίας στο πεδίο που προηγείται 
της σύναψης της σύμβασης, 
και 
γ) ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει έπειτα από σχετική πρόσκληση του  αναθέτοντα φορέα, 
μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, υπεύθυνη δήλωση, που 
υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79 Α ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν 
έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου104 του ίδιου νόμου 
και μόνον στην περίπτωση της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. 
Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από τον αναθέτοντα φορέα και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. 
Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία 
εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
8.2 Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, ο  αναθέτων  φορέας προσκαλεί τον 
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να προσέλθει για την 
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υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης.  
 
8.3Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ως άνω πρόσκλησης στον ανάδοχο. 
 
8.4Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, και με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η 
διαδικασία του άρθρου του άρθρου 5 της παρούσας για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-
τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 317 ν. 4412/2016. 
Ο  αναθέτων  φορέας μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 Α.Κ. 
 
8.5Εάν ο  αναθέτων  φορέας δεν απευθύνει την πρόσκληση της παρ. 8.2 εντός χρονικού διαστήματος 
εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της 
ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο 
ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση 
συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 Α.Κ. 
 
Άρθρο 9:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος 
 
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα του  άρθρου 316 του ν. 
4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η σύμβαση είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 
καθορίζεται  ως κατωτέρω: 

1. Το Συμφωνητικό. συμπεριλαμβανομένων των  παρασχεθεισών εξηγήσεων του οικονομικού 
φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 313 και 89 του ν. 4412/2016, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό 
οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο ανάδοχος διαμόρφωσε την προσφορά του, 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 
4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 
5. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν Παραρτήματά του. 
6.  Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα τυχόν Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των 
απαιτούμενων μελετών  και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.  
7. Το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών. 
8. … 

Τα ανωτέρω έγγραφα της σύμβασης ισχύουν, όπως διαμορφώθηκαν, με τις συμπληρωματικές 
πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από τον αναθέτοντα φορέα επί όλων των ανωτέρω. 
 
 
Άρθρο 10: Γλώσσα Διαδικασίας 
 
10.1 Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα[ή συμπληρώνεται αναλόγως 
από την Α.Α. : ] Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί εκτός από την ελληνική, και στην […..] 
γλώσσα [συνολικά] [μερικά]. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της 
σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση51.  
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  
 
10.2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
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συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 
 
10.3 Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 (β1) της 
παρούσας. Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της κείμενης  
νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρα στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο52. 
 
10.4[Συμπληρώνεται και διαμορφώνεται αναλόγως μετά από επιλογή της Α.Α, άλλως διαγράφεται .:] 53 
 
10.5 Η επικοινωνία με τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  
 
10.6Κατά παρέκκλιση, γίνεται δεκτή η υποβολή των ακόλουθων: 
……………… 
[ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών, των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
συμπεριλαμβανομένων, όπως εξειδικεύονται από τον αναθέτοντα φορέα στο παρόν σημείο]  
στην …………….. γλώσσα [συμπληρώστε τη γλώσσα, π.χ. την αγγλική ή ενδεχομένως και άλλη επίσημη 
γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης] χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω 
έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους 
υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση, μέσω διαδικτύου, και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε 
αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για τον αναθέτοντα φορέα54.  
[η παρούσα παράγραφος 10.6  τίθεται, κατά τη διακριτική ευχέρεια του αναθέτοντα φορέα, άλλως 
διαγράφεται] 
 
 
Άρθρο 11: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
Για τη διαδικασία σύναψης και την εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω 
διατάξεις, όπως ισχύουν: 
 
1. Ο ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

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

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

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

4. Ο ν. 4640/2019(Α  190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω 
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις». 

5. Ο ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

6. Ο ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
και ιδίως το άρθρο 37. 

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

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

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”, ο ν. 3614/2007 
(Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013»55. 

10. Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικοτερα το αρθρο 59 αυτου «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 

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

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

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

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

15. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)56. 

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

ιδίως τα άρθρα 1,2, 7, 11 και 13 έως 15 (για τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του) . 

18. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”. 
19. Το π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.). 
20. Το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 
21. Το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”57.  
22.  Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

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

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

Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών     
και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), οπως 
ισχυει, ως προς το μερος Β΄ (Προδιαγραφες) και ως συγκριτικο στοιχειο για τη προεκτιμηση 
αμοιβων μελετων που δεν καλυπτονται απο τον Κανονισμο αμοιβων. 

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

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

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

28. Η με αρ.  166278/25.6.2021Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 2813/30.06.2021) «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
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29. Η με αρ. 76928/09-07-2021 (ΦΕΚ 3075/Β’/13-07-2021) Κοινη  Υπουργικη Αποφαση  των 
Υπουργων Αναπτυξης & Επενδυσεων - Επικρατειας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 

30.   Η με Αριθμ. 64233/21 (ΦΕΚ 2453 Β/9-6-2021): Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (με το άρθρο 22 ακύρωσε την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 56902/215/17 (ΦΕΚ 1924 
Β/02-06-2017), 

31. Η με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Αποφασης του Υπουργου Υποδομων και Μεταφορων (Β΄ 4607) 
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική 
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,  

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

33. Η με αριθ. YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), 
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 

34. Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργικη Αποφαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιων κατα τη διαδικασια της παρ. 8 δ του αρθρου 53 του ν. 4412/2016», 

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

36. Η Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 11/2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 
6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) με θέμα «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του ν. 4412/2016 
(Βιβλίο 1)». 

37. Η Κοινή Διαπιστωτική Πράξη των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης  με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4 

38. Οι σε εκτελεση των ανωτερω διαταξεων εκδοθεισες κανονιστικες πραξεις58, καθως και λοιπες 
διαταξεις που αναφερονται ρητα η απορρεουν απο τα οριζομενα στα  συμβατικα τευχη της 
παρουσας, καθως και το συνολο των διαταξεων του ασφαλιστικου, εργατικου, κοινωνικου, 
περιβαλλοντικου και φορολογικου δικαιου και γενικοτερα καθε διαταξη (νομου, π.δ., Υ.Α, κ.λ.π.) 
και ερμηνευτικη εγκυκλιος που διεπει την αναθεση και εκτελεση της παρουσας συμβασης, εστω 
και αν δεν αναφερονται ρητα.  

39. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. 
40. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης)μπορούν να προστίθενται 
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 
φορά νομοθεσία. 

41. Ο ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α΄/09-03-2021). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
Άρθρο 12: Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης 
 
12.1 Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 304.404,08 €(χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει59 
τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών60:  
 

1.  8.668,80 €για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφικές μελέτες) 
2. 126.595,75 €για μελέτη κατηγορίας 7 (Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη + ΤΔ + ΣΑΥ-ΦΑΥ) 
3. 22.040,64 €για μελέτη κατηγορίας 13 (Υδραυλικές μελέτες + ΤΔ+ ΣΑΥ-ΦΑΥ) 
4. 8.245,40 €για μελέτη κατηγορίας 9 (Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες + ΤΔ + ΣΑΥ-ΦΑΥ) 
5. 22.803,36 €για μελέτη κατηγορίας 8 (Στατική μελέτη + ΤΔ+ ΣΑΥ-ΦΑΥ) 
6. 20.137,56 €για μελέτη κατηγορίας 11 (Μελέτη λιμενικών έργων + ΤΔ+ ΣΑΥ-ΦΑΥ) 
7. 17.010,00 €για μελέτη κατηγορίας 11 (Ακτομηχανική μελέτη) 
8. 13.008,38 €για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογική μελέτη) 
9. 10.492,97 €για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνική μελέτη) 
10. 15.696,34 €για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντική Μελέτη) 
 
και 39.704,88 € για απρόβλεπτες δαπάνες.61 
…………..€ για δικαίωμα προαίρεσης (εφόσον προβλέπεται,  άλλως διαγράφεται)………..62 

 
15.220,20 €για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15Α της παρούσας(ο όρος 

τίθεται σε διακηρύξεις που θα δημοσιευτούν μετά την 1/9/2021) 
 

Η μελέτη έχει ενταχθεί  στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών με βάση την αρ. 
πρωτ. 63892/2-10-2020 (ΑΔΑ :Ψ4ΨΕ46ΜΤΛ6-Υ1Ξ) απόφαση ένταξης της Υπηρεσιακής Γραμματέα 
του Υπουργείου Εσωτερικών και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις , περιλαμβανομένης της κράτησης 
ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, όπως και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των 
λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 
παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης 
του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016 [η τελευταία κράτηση 
πραγματοποιείται από την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης]. 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για τους 
ακόλουθους λόγους: οι επιμέρους εργασίες/μελέτες είναι αλληλένδετες και θα πρέπει κατά την 
υλοποίησή τους να υπάρχει συντονισμός ενεργειών εκ μέρους του αναδόχου. Η ύπαρξη περισσότερων 
του ενός ανατιθέμενων τμημάτων θα προκαλέσει σύγχυση και δυσκολία στην εκπόνηση της μελέτης63. 
 
(ή υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/μελέτες:  
……………………………………….. 
………………………………………… 
……………………………………….., 
οι οποίες ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις.  
 
Προσφορές υποβάλλονται για .................................... [συμπληρώνεται η επιλογή της A.A.: όλα τα τμήματα/ 
συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό τμημάτων/ ένα μόνο τμήμα.] 
 
Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε …………….. 
 [Συμπληρώνεται εφόσον το επιλέξει η Α.Α στην περίπτωση που επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για 
περισσότερα ή όλα τμήματα] 
Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των τμημάτων που ανατίθενται, στην περίπτωση που η εφαρμογή των 
κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσμα την ανάθεση σε έναν προσφέροντα τμημάτων που 
υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό είναι τα ακόλουθα: [Οι Α.Α. αναφέρουν στα έγγραφα της σύμβασης τα 
αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες που προτίθενται να εφαρμόσουν για τον 
προσδιορισμό των τμημάτων που ανατίθενται, στην περίπτωση που η εφαρμογή των κριτηρίων 
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ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσμα την ανάθεση σε έναν προσφέροντα τμημάτων που υπερβαίνουν τον 
μέγιστο αριθμό] 
.............................................................. [συμπληρώνεται εφόσον το επιλέξει η A.A.]  
 
Ο αναθέτων φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει συνδυάζοντας τα τμήματα .......... (ή ομάδα 
τμημάτων .................) σε έναν προσφέροντα  υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις 
....................................................................[συμπληρώνεται εφόσον το επιλέξει η A.A. στην περίπτωση που είναι 
δυνατή η ανάθεση περισσοτέρων τμημάτων στο ίδιο ανάδοχο. Αν είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων 
του ενός τμημάτων στον ίδιο προσφέροντα, οι Α.Α. μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις συνδυάζοντας 
πολλά ή όλα τα τμήματα, στην περίπτωση που έχουν ορίσει ότι διατηρούν το δικαίωμα αυτό και 
αναφέρουν τον τρόπο συνδυασμού των τμημάτων ή ομάδων τμημάτων. Συμπληρώνεται αναλόγως από 
την A.A.]) 
 
 
12.2 Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και 
οι τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των άνω προεκτιμώμενων αμοιβών, 
αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.  
 
Οι  οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς, να 
μελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονομική τους προσφορά περιλαμβάνει τη  συνολική 
αμοιβή τους για το σύνολο του προς μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο 
δημόσιας σύμβασης. Τεκμαιρεται σχετικα οτι ο αναδοχος ελαβε υποψη, κατα τη μελετη του Φακελου 
δημοσιας συμβασης, την πιθανοτητα να μην αντιστοιχουν οι ποσοτητες μοναδων φυσικου 
αντικειμενου, που αναφερονται στο τευχος της προεκτιμωμενης αμοιβης, στις τελικες ποσοτητες που 
θα απαιτηθουν για την εκπονηση της μελετης και διαμορφωσε αναλογα την οικονομικη του προσφορα. 
Εφοσον προκυψουν διαφορες, εφαρμοζεται το αρθρο 186 του ν. 4412/2016. 
 
12.3 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία 
υπογραφής του συμφωνητικού. 
Η συνολική προθεσμία64 για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 14 μήνες από 
την υπογραφή του συμφωνητικού.  
Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως:65 
Η ανωτέρω συνολική προθεσμία περιλαμβάνει το συνολικό χρονικό διάστημα για την εκπόνηση του 
αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και κάθε είδους υποστηρικτικών μελετών που 
περιλαμβάνονται στη σύμβαση, από τη χορήγηση της σχετικής εντολής για την εκπόνηση σταδίου 
μελέτης μέχρι την υποβολή του. 
 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος υποχρεωθεί να επαναϋποβάλει προς έγκριση μελέτη, επειδή η 
Υπηρεσία έκρινε ότι η υποβληθείσα χρειάζεται διορθώσεις, ο χρόνος καθυστέρησης βαρύνει τον 
ανάδοχο και δεν δικαιολογεί παράταση της προθεσμίας ούτε οδηγεί σε αναστολή της συνολικής 
προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης (πρβλ. διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 και 4 του ν. 4412/2016 ως 
αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις οικείες διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4782/2021). 
 
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε  .......... ημέρες / μήνες. 
(ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟ 1/9 διαγράφεται το εδάφιο) 
 
Ο αναθέτων φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του  συμφωνητικού, 
μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.  
 
12.4[συμπληρώνεται, εφόσον προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής] Στον ανάδοχο χορηγείται 
προκαταβολή κατά τους όρους  των άρθρων 72 και 187 παρ. 2 περ. α) του ν. 4412/2016. 
 
12.5 Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 188 παρ. 6 του ν. 4412/2016, μετά την 
έναρξη κατασκευής του έργου για το οποίο εκπονείται η παρούσα μελέτη, στους βασικούς μελετητές 
ανατίθεται σύμβαση προκειμένου να μετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύμβουλοι - Μελετητές στην 
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εκτέλεση αυτού σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 
466/10.09.2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Καθορισμός 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την 
εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, 
τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (ΦΕΚ Β’ 4203). 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 
 
13.2 Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της 
παρούσας, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η 
οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της 
παρούσας, σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
 
13.3 Eναλλακτικές προσφορές  δεν γίνονται δεκτές66.  
 
13.4 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά67.  
 
13.5 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.  
 
13.6 Οι προσφορές θα ισχύουν για 1568 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφορών του επομένου άρθρου. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που 
προβλέπεται στο παρόν απορρίπτεται ως μη κανονική69. Ο αναθέτων φορέας μπορει, πριν τη ληξη του 
χρονου ισχυος της προσφορας, να ζητα απο τους προσφεροντες να παρατεινουν τη διαρκεια ισχυος 
της προσφορας τους και της εγγυησης συμμετοχης, κατ’ ανωτατο οριο για χρονικο διαστημα ισο με το 
προβλεπομενο στο πρωτο εδαφιο και το αρθρο 15.1 της παρουσας Μετα απο τη ληξη και του 
παραπανω ανωτατου χρονικου οριου παρατασης ισχυος της προσφορας, τα αποτελεσματα της 
παρουσας διαδικασιας αναθεσης ματαιωνονται, εκτος αν ο αναθετων φορεας κρινει, κατα περιπτωση, 
αιτιολογημενα, οτι η συνεχιση της διαδικασιας εξυπηρετει το δημοσιο συμφερον, οποτε οι οικονομικοι 
φορεις που συμμετεχουν στη διαδικασια μπορουν να επιλεξουν να παρατεινουν την προσφορα τους, 
εφοσον τους ζητηθει πριν απο την παροδο του ανωτερω ανωτατου οριου παρατασης της προσφορας 
τους. Η διαδικασια αναθεσης συνεχιζεται με οσους παρετειναν τις προσφορες τους και αποκλειονται 
οι λοιποι οικονομικοι φορεις.  
Αν ληξει ο χρονος ισχυος των προσφορων και δεν ζητηθει παραταση της προσφορας, ο αναθετων 
φορεας δυναται, με αιτιολογημενη αποφαση της, εφοσον η εκτελεση της συμβασης εξυπηρετει το 
δημοσιο συμφερον, να ζητησει, εκ των υστερων, απο τους οικονομικους φορεις που συμμετεχουν στη 
διαδικασια, να παρατεινουν τον χρονο ισχυος της προσφορας τους καθως και της εγγυησης 
συμμετοχης, οποτε η διαδικασια συνεχιζεται με τους οικονομικους φορεις, οι οποιοι προεβησαν στις 
ανωτερω ενεργειες70. 
 
Άρθρο 14: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών - 
αποσφράγισης 
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών71 ορίζεται η 
28/07/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.. 
[σε περίπτωση που γίνεται χρήση συντετμημένων προθεσμιών, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά εδώ, 
με παραπομπή στη διάταξη του άρθρου 121 ν. 4412/2016, και τεκμηρίωση της επείγουσας 
περίπτωσης στο σώμα της διακήρυξης ή με παραπομπή σε στοιχεία του φακέλου πχ σε απόφαση 
που έχει προηγηθεί αναφορικά με την έγκριση των όρων του διαγωνισμού και αναφέρεται στο 
θεσμικό /κανονιστικό πλαίσιο)] 
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Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
03/08/2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ.. 
 
Άρθρο 15: Εγγυήσεις 
 
15.1  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 6.088,08 € (έξι 
χιλιάδες ογδόντα οκτώ ευρώ και οκτώ λεπτά)72.[Σε περίπτωση υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα, 
αναγράφεται το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, 
του κάθε τμήματος. Επίσης στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή σε σχετικό υπόδειγμα εφόσον υπάρχει] 
 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. 
 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, σύμφωνα με το 
άρθρο 302 παρ. 12 του ν. 4412/2016:  
  α) την ημερομηνία έκδοσης,  
  β) τον εκδότη,  
  γ) τον αναθέτοντα φορέα προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου),  
  δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
  ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.  
  στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 
κάθε μέλος της ένωσης),  

  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου.(Η υποπερ. αα΄ δεν εφαρμοζεται για τις εγγυησεις που παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) 

  η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών,  

  θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
  ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται.  

 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13.6 της παρούσας, ήτοι μέχρι 27/11/2023, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής. 
 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: 

 αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  
 παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 19 

της παρούσας,  
 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας δικαιολογητικά  
 στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για 

υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα άρθρο 5δ) της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως 
και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 
ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
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 δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού  
 υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 ν. 

4412/2016  
 δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση του αναθέτοντα φορέα εντός της προθεσμίας του 

άρθρου 21.3 της παρούσας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής 
προσφοράς.73 

 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής επιστρέφονται ως εξής : 
α) στον ανάδοχο, με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,  
β) στους λοιπούς προσφέροντες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 302 παρ. 3 του ν. 
4412/2016. 
 
15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 302 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ή του τμήματος της σύμβασης, σε περίπτωση υποδιαίρεσης σε 
τμήματα), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης (χωρίς Φ.Π.Α.) και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού74. 
Σε περιπτωση τροποποιησης της συμβασης κατα το αρθρο 337 του ν. 4412/2016, η οποια 
συνεπαγεται αυξηση της συμβατικης αξιας, ο αναδοχος ειναι υποχρεωμενος να καταθεσει μεχρι 
και την υπογραφη της τροποποιημενης συμβασης, συμπληρωματικη εγγυηση, το υψος της οποιας 
ανερχεται σε ποσοστο 5% επι του ποσου της αυξησης της αξιας της συμβασης χωρις ΦΠΑ. 
Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συμβασης καλυπτει συνολικα και χωρις διακρισεις την εφαρμογη 
ολων των ορων της συμβασης και καθε απαιτηση του αναθετοντα φορεα η του κυριου του εργου 
εναντι του αναδοχου και περιλαμβανει κατ’ ελαχιστον τα αναφερομενα στην παραγραφο 15.1 της 
παρουσας, πλην της περιπτωσης (η) και επιπροσθετα, τον αριθμο (αν ειναι γνωστος) και τον τιτλο 
της σχετικης συμβασης. 
Η εγγυηση καλης εκτελεσης καταπιπτει υπερ του αναθετοντα φορεα στην περιπτωση 
παραβιασης απο τον αναδοχο  των ορων της συμβασης, οπως αυτη ειδικοτερα οριζει. Ειδικα μετα 
την οριστικοποιηση της εκπτωσης του αναδοχου κατα τα οριζομενα στην παρ. 8 του αρθρου 191 
του ν. 4412/2016, η εγγυηση καλης εκτελεσης καταπιπτει υπερ του εργοδοτη. 
 
15.3 Εγγύηση προκαταβολής 
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής75 
Για την χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 12.4 της απαιτείται ισόποση εγγυητική 
επιστολή προκαταβολής που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 ν. 4412/2016. Η 
χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο, με επιτόκιο 
ίσο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων δωδεκάμηνης ή, αν δεν εκδίδονται τέτοια, 
εξάμηνης διάρκειας, προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες.  
Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 8 και 187 ν. 4412/2016 και …….. [εφόσον τίθενται ειδικοί 
όροι συμπληρώνονται εδώ ή στην ΕΣΥ με παραπομπή στο σχετικό άρθρο αυτής]. 
Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά. Η προκαταβολή 
απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με το αντικείμενο 
της σύμβαση. 
 
 
15.4 Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την εννοια των περιπτωσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του αρθρου 14 του 
ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού.76 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
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Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από ένα ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 
 
15.5 Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους77. 
 
15.6Οι εγγυητικές καλής εκτέλεσης και προκαταβολής καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση του 
αναθέτοντα φορέα, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας78. 
 
15.7 Με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του αναδόχου, 
αποδεσμεύεται μέρος των εγγυήσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 187, περί καταβολής 
της αμοιβής του αναδόχου, ανερχόμενο σε ποσοστό ανάλογο με την αξία των εργασιών περαιωθέντος 
και εγκριθέντος σταδίου της σύμβασης.  
 
Άρθρο 15Α: Πρόσθετη καταβολή (πριμ)(Από 1/9/2021) 
Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκπόνηση πλήρους ή επιμέρους 
μελέτης,προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) 5% της αξίας της συμβατικής αμοιβής μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.εφόσον ο χρόνος παράδοσης της μελέτης είναι μικρότερος κατά δέκα τοις 
εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 184 του ν. 
4412/2016 79. 
 
Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας 
δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα, 
η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  190204,[εφόσον είναι γνωστός] και αναρτήθηκαν στη 
Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
 
2. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο80, σύμφωνα με το άρθρο 
296 του ν. 4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. 
 
3. Στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα (www.hersonisos.gr), (εφόσον διαθέτει) αναρτάται 
σχετική ενημέρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας. 
 
16.4Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε 
περίπτωση, τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της σύμβασης81.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει του άρθρου 18 και πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 
19. 
 
Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
 
17.1Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της 
παρούσας 82 και που είναι εγκατεστημένα σε:83 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 784 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄ της παρουσας παραγραφου και εχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.  

 
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτοντες φορείς επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες 
και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση 
εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 
φορείς της Ένωσης85. 
 
17.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης86. 
 
17.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 και των άρθρων 254 και 304 του ν. 
4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή 
σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. 
 
Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 
 
18.1Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από 
τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
 
18.1.1Υπαρχει εις βαρος του αμετακλητη87 καταδικαστικη αποφαση για εναν απο τα παρακατω 
εγκληματα : 

α) συμμετοχη σε εγκληματικη οργανωση, οπως αυτη οριζεται στο αρθρο 2 της αποφασης 
πλαισιο 2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλιου της 24ης Οκτωβριου 2008, για την καταπολεμηση του 
οργανωμενου εγκληματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκληματα του αρθρου 187 του 
Ποινικου Κωδικα (εγκληματικη οργανωση), 

β) ενεργητικη δωροδοκια, οπως οριζεται στο αρθρο 3 της συμβασης περι της καταπολεμησης 
της δωροδοκιας στην οποια ενεχονται υπαλληλοι των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων η των κρατων μελων 
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του αρθρου 2 της αποφασης πλαισιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιου της 22ας Ιουλιου 2003, για την καταπολεμηση της δωροδοκιας στον 
ιδιωτικο τομεα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθως και, οπως οριζεται στο εθνικο δικαιο του 
οικονομικου φορεα, και τα εγκληματα των αρθρων 159Α (δωροδοκια πολιτικων προσωπων), 236 
(δωροδοκια υπαλληλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκια δικαστικων λειτουργων), 237Α παρ. 2 (εμπορια 
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επιρροης μεσαζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκια στον ιδιωτικο τομεα) του Ποινικου Κωδικα, 
γ) απατη εις βαρος των οικονομικων συμφεροντων της Ένωσης, κατα την εννοια των αρθρων 

3 και 4 της Οδηγιας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 5ης 
Ιουλιου 2017 σχετικα με την καταπολεμηση, μεσω του ποινικου δικαιου, της απατης εις βαρος των 
οικονομικων συμφεροντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκληματα των αρθρων 159Α 
(δωροδοκια πολιτικων προσωπων), 216 (πλαστογραφια), 236 (δωροδοκια υπαλληλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκια δικαστικων λειτουργων), 242 (ψευδης βεβαιωση, νοθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμενη 
κλοπη), 375 (υπεξαιρεση), 386 (απατη), 386Α (απατη με υπολογιστη), 386Β (απατη σχετικη με τις 
επιχορηγησεις), 390 (απιστια) του Ποινικου Κωδικα και των αρθρων 155 επ. του Εθνικου Τελωνειακου 
Κωδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), οταν αυτα στρεφονται κατα των οικονομικων συμφεροντων της 
Ευρωπαϊκης Ένωσης η συνδεονται με την προσβολη αυτων των συμφεροντων, καθως και τα 
εγκληματα των αρθρων 23 (διασυνοριακη απατη σχετικα με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικες διαταξεις 
για την ποινικη προστασια των οικονομικων συμφεροντων της Ευρωπαϊκης Ένωσης) του ν. 
4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικα εγκληματα η εγκληματα συνδεομενα με τρομοκρατικες δραστηριοτητες, οπως 
οριζονται, αντιστοιχως στα αρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγιας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκου 
Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 15ης Μαρτιου 2017 για την καταπολεμηση της τρομοκρατιας 
και την αντικατασταση της αποφασης πλαισιου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιου και για την 
τροποποιηση της αποφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλιου (EEL 88/31.03.2017) η ηθικη αυτουργια 
η συνεργεια η αποπειρα διαπραξης εγκληματος, οπως οριζονται στο αρθρο 14 αυτης, και τα εγκληματα 
των αρθρων 187Α και 187Β του Ποινικου Κωδικα, καθως και τα εγκληματα των αρθρων 32-35 του ν. 
4689/2020 (Α’ 103), 

ε) νομιμοποιηση εσοδων απο παρανομες δραστηριοτητες η χρηματοδοτηση της τρομοκρατιας, 
οπως αυτες οριζονται στο αρθρο 1 της Οδηγιας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του 
Συμβουλιου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικα με την προληψη της χρησιμοποιησης του 
χρηματοπιστωτικου συστηματος για τη νομιμοποιηση εσοδων απο παρανομες δραστηριοτητες η για 
τη χρηματοδοτηση της τρομοκρατιας, την τροποποιηση του κανονισμου (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου, και την καταργηση της οδηγιας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου και της οδηγιας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπης (EEL 
141/05.06.2015) και τα εγκληματα των αρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παιδικη εργασια και αλλες μορφες εμποριας ανθρωπων, οπως οριζονται στο αρθρο 2 της 
Οδηγιας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 5ης Απριλιου 2011, για 
την προληψη και την καταπολεμηση της εμποριας ανθρωπων και για την προστασια των θυματων της, 
καθως και για την αντικατασταση της αποφασης πλαισιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκληματα του αρθρου 323Α του Ποινικου κωδικα (εμπορια ανθρωπων). 
Ο οικονομικος φορεας αποκλειεται, επισης, οταν το προσωπο εις βαρος του οποιου εκδοθηκε  
αμετακλητη καταδικαστικη αποφαση ειναι μελος του διοικητικου, διευθυντικου η εποπτικου οργανου 
του η εχει εξουσια εκπροσωπησης, ληψης αποφασεων η ελεγχου σε αυτο. Η υποχρεωση του 
προηγουμενου εδαφιου αφορα:  

i) στις περιπτωσεις εταιρειων περιορισμενης ευθυνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικων κεφαλαιουχικων 
εταιρειων (Ι.Κ.Ε.), προσωπικων εταιρειων (Ο.Ε. και Ε.Ε.)τους διαχειριστες.  

ii) στις περιπτωσεις ανωνυμων εταιρειων (Α.Ε.), τον Διευθυνοντα Συμβουλο, τα μελη του 
Διοικητικου Συμβουλιου καθως και τα προσωπα στα οποια με αποφαση του Διοικητικου Συμβουλιου 
εχει ανατεθει το συνολο της διαχειρισης και εκπροσωπησης της εταιρειας 

iii)στις περιπτωσεις των συνεταιρισμων, τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου, η  
iv) στις υπολοιπες περιπτωσεις νομικων προσωπων,  τον κατα περιπτωση νομιμο εκπροσωπο88. 

 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση89.  
 
18.1.2 α) Ο οικονομικός φορέας  έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία   
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ή/και  
β) όταν ο αναθέτων φορέας μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 
που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 
 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους, στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού90.  
 
18.1.3 Κατ’ εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ......................... 
(όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι συμπληρώνονται από τον 
αναθέτοντα φορέα), δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 18.1.1 και 18.1.2. και δεν αποκλείονται οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς.  
[Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του 18.1.2 
αποτελεί δυνατότητα του αναθέτοντα φορέα (άρθρο 73 παρ. 3 ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν 
ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η παράγραφος 18.1.3].  
 
18.1.4  Κατ’ εξαίρεση, επίσης, οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς του άρθρου 14 της παρούσας.  
[Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του 18.1.2 
αποτελεί δυνατότητα του αναθέτοντα φορέα (άρθρο 73 παρ. 3 . 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν 
ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η παράγραφος 18.1.4. Εάν παραμείνει, προτείνεται να 
προσδιορίζεται στο παρόν σημείο το ανώτατο ποσοτικό όριο των φόρων ή των εισφορών μέχρι το οποίο 
ισχύει η παρέκκλιση] 
 
18.1.5 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις (άρθρα 305 και 306 του ν. 4412/2016)91:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στα άρθρα 253 και 254 
του ν. 4412/2016 περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ο 
αναθέτων φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι ο αναθέτων 
φορέας έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 
(άρθρο 306 του ν. 4412/2016)92, 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 2011 περί 
ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
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δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 262 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 
προσφερόντων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 280 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή  του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και 
του άρθρου 22Β της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο αναθέτων φορέας μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι  έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 
 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ),  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης 
που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.93 
 
18.1.6 Ο αναθέτων φορέας αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων 
παραγράφων94.  
 
18.1.7 Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
18.1.1, και 18.1.395εκτός από την περ. β’ αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία96προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει 
καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό 
αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο 
τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω 
ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων97.  
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα 
και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, από τη 
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση 
της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
 
18.1.8 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 και του 
άρθρου 306 του ν. 4412/2016.98 
 
18.1.9 Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
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Άρθρο 19: Κριτήρια επιλογής99 
 
19.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται 
στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που 
εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019,  ή στο Μητρώο 
Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, 
στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της παρούσας100. Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
αντιστοιχα Μητρωα του Παραρτηματος XI του Προσαρτηματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
 
19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια101 
 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης [όπου κρίνεται αναγκαίο διευκρινίζεται διαφορετικός τρόπος με τον 
οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας, π.χ. από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή αν θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος 
της ένωσης χωριστά ή οποιοσδήποτε άλλος τρόπος κάλυψής τους, εφόσον αυτό δικαιολογείται από 
αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας]102 
 
19.3 Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα103 
 
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  
Κάθε προσφέρων, υπό το πρίσμα των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 39 παρ.1 του Π.Δ. 
71/2019και των διατάξεων του άρθρου 144 παρ.3 & 5 του Ν.4764/2020, πρέπει να διαθέτει 
τουλάχιστον: 
 

1) στην κατηγορία μελέτης 16 - Μελέτες τοπογραφίας  
1 μελετητής 4 ετούς εμπειρίας  
2) στην κατηγορία μελέτης 07 - Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες  
1 μελετητής 12ετούς εμπειρίας & 2 μελετητές 8 ετούς εμπειρίας ή 1 μελετητή 12ετούς 
εμπειρίας, 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 2 μελετητές 4ετούς εμπειρίας  
3) στην κατηγορία μελέτης 13 - Μελέτες υδραυλικών έργων  
1 μελετητής 4 ετούς εμπειρίας  
4) στην κατηγορία μελέτης 09 - Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες  
1 μελετητής 4 ετούς εμπειρίας  
5) στην κατηγορία μελέτης 08 - Στατικές μελέτες  
1 μελετητής 8 ετούς εμπειρίας  
6) στην κατηγορία μελέτης 11 - Λιμενικές μελέτες  
1 μελετητής 8 ετούς εμπειρίας  
7) στην κατηγορία μελέτης 20 - Γεωλογικές μελέτες  
1 μελετητής 4 ετούς εμπειρίας  
8) στην κατηγορία μελέτης 21 - Γεωτεχνικές μελέτες  
1 μελετητής 4 ετούς εμπειρίας  
9) στην κατηγορία μελέτης 27 - Περιβαλλοντικές μελέτες  
1 μελετητής 4 ετούς εμπειρίας  

 
Σε περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων, οι παραπανω ελαχιστες απαιτησεις καλυπτονται 
αθροιστικα απο τα μελη της ενωσης104. 
 
 
19.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας105 
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Δεν απαιτείται. 
[Στην περίπτωση που ζητείται πρότυπο διασφάλισης ποιότητας να αναφέρεται από τον αναθέτοντα 
φορέα ο τρόπος συμμόρφωσης της απαίτησης σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
 
Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς 
 
20.1 Η προσφορα των διαγωνιζομενων περιλαμβανει τους ακολουθους ηλεκτρονικους 
υποφακελους: 
(α)  υποφακελο με την ενδειξη «Δικαιολογητικα Συμμετοχης» 
(β) υποφακελο με την ενδειξη «Τεχνικη Προσφορα» 
(γ)  υποφακελο με την ενδειξη «Οικονομικη Προσφορα», 
συμφωνα με τα κατωτερω: 
 
20.2 Ο ηλεκτρονικος υποφακελος «Δικαιολογητικα Συμμετοχης» πρεπει, επι ποινη αποκλεισμου, 
να περιεχει τα ακολουθα υπο α, β και γ στοιχεια: 
α) το Ευρωπαϊκο Ενιαιο Έγγραφο Συμβασης (ΕΕΕΣ). Ο οικονομικος φορεας δυναται να 

διευκρινιζει τις δηλωσεις και πληροφοριες που παρεχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτικη υπευθυνη 
δηλωση, την οποια υποβαλλει μαζι με το ΕΕΕΣ.106 

β) την εγγυηση συμμετοχης, του αρθρου 15 της παρουσας. 
  

[συμπληρώνονται τυχόν πρόσθετα έγγραφα που καθορίζονται από τον αναθέτοντα 
φορέα] ………………………………………….107 

 
20.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος “Τεχνική Προσφορά” περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς του οικονομικού φορέα, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21.2 της παρούσας: 
α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του Φακέλου 
Δημόσιας Σύμβασης, με επισήμανση των προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους. Στην 
Τεχνική Έκθεση δεν πρέπει να περιλαμβάνονται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 
β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος εκπόνησης της 
μελέτης, δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των σταδίων ή φάσεων 
της κύριας και των υποστηρικτικών μελετών (όταν πρόκειται για σύνθετη μελέτη) την 
αλληλοτροφοδότηση των μελετών με δεδομένα, τον καθορισμό σημείων ελέγχου και απαιτούμενων 
ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης.  
γ) χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της 
περιπτωσης β΄, λαμβανομενου υποψη του συνολικου χρονου, οπως προβλεπεται στα εγγραφα της 
σύμβασης. 
δ) οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του συντονιστή και 
της ομάδας μελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της και στοιχεία για 
την αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας μελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες με αυτές 
που αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το βαθμό επιτυχίας της, λαμβανομένων υπόψη των 
διαταξεων των περιπτωσεων β΄ και γ΄,   
ε) στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής 
συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης.  
στ) .................................................................108 
 
Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων αυτών), 
καθώς και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τα ανωτέρω δ) και ε) σημεία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
παραρτημάτων και εξαιρουμένων των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν 
πιστοποιητικών με τα οποία αποδεικνύεται προηγούμενη συνεργασία μεταξύ μελών της 
προτεινόμενης ομάδας μελέτης), δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο μέγεθος 30 σελίδων109  
κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς, εκτός του προαναφερθέντος οργανογράμματος. 
 
Όταν το περιεχόμενο των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων υπερβαίνει το εύλογο μέγεθος, κατά την 
κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού (η οποία διαμορφώνεται με βάση την αρχή του ίσου μέτρου κρίσης), 
το υπερβάλλον υλικό δε θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.  
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Για τα αναφερόμενα στοιχεία των μελών της ομάδας μελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να 
ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες. 
 
20.4 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το αρχείο pdf, το οποίο 
παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες σύμφωνα 
με το άρθρο 3.5. γ’ και δ’ της παρούσας.  και υπογράφεται, τουλάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό. 
 
20.5 Στις παραπάνω περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή και ιδιωτικά 
έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 5β της παρούσας. 
 
20.6Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το Υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ-
Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής 
Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή αρχείου PortableDocumentFormat (PDF), τα 
οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, υπογεγραμμένα, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και 
επισυνάπτονται στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς. 
 
Άρθρο 21: Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς 
 
21.1 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.   
Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με 
βάση τα παρακάτω κριτήρια , καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.  
 

…………………………………………110. 111 
 

Κριτήριο Κ1: ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης όπως 
προκυπτει απο την τεχνικη εκθεση της περιπτωσης α΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 94, με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
σημασία κατά την εκπόνηση της μελέτης. 
Το κριτήριο Κ1 θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. 
Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 40 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η βαρύτητα του κριτηρίου Κ1 στο σύνολο της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς του 
διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ1= 0,30. 
 
Κριτήριο Κ2: η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, βάσει των 
στοιχειων των περιπτωσεων β΄ και γ΄ της παραγραφου 2 του αρθρου 94, δηλαδή συγκεκριμένα: ο 
βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο 
οικονομικός φορέας, ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της 
μελέτης, περιλαμβανομένων και των ενεργειών του συντονιστή, καθώς και η τεκμηρίωση της 
δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος, σε συνδυασμό με 
τη στελέχωση της ομάδας μελέτης και τα παρεχόμενα στοιχεία από τα οποία διασφαλίζεται ότι οι 
οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, για να εκτελέσουν τη σύμβαση 
σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο. 
Το κριτήριο Κ2 θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ2, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. 
Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 40 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η βαρύτητα του κριτηρίου Κ2 στο σύνολο της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς του 
διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ2= 0,40. 
 
Κριτήριο Κ3: η οργανωση του οικονομικου φορεα, βασει των στοιχειων των περιπτωσεων δ΄ και ε΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 94 και συγκεκριμένα: η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας και 
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η επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας μελέτης σε σχέση με τη δομή του οργανογράμματος και ο βαθμός 
συνοχής της προτεινόμενης ομάδας μελέτης. 
Το κριτήριο Κ3 θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ3, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. 
Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 40 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η βαρύτητα του κριτηρίου Κ3 στο σύνολο της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς του 
διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ3= 0,30. 
 

…………………………………………112. 113 
 
21.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  
Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων  αξιολόγησης εκφρασμένων σε 
ποσοστό επί τοις εκατό ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των 
τεχνικών προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: 
ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3. 
Όπου «σi, i=1,2,3» είναι οι συντελεστές βαρύτητας 
«Κi, i=1,2,3» είναι η βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης  
U η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και ισχύει σ1+σ2+σ3 = 0,30+0,40+0,30=1 
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
 
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε TΠ =70%114 
Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων του άρθρου 
21.1 απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας115. 
 
21.3 Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 
Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία ΒΟΠiτης 
κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠiπροκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης «ε», ως εξής: 
 
ΒΟΠι=(120*ε)/(20+ε) 
 
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Ο συντελεστής  βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε ΟΠ=30%116 
 
Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα Δικαιολογητικά 
συμμετοχής κρίθηκαν πλήρη και οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν, 
σύμφωνα με το άρθρο 21.2. 
Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές ο αναθέτων φορέας απαιτεί από τους οικονομικούς 
φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης του  αναθέτοντα φορέα. 
Αν οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση του αναθέτοντα φορέα εντός της 
άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και 
καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Αν οι εξηγήσεις δεν γίνουν 
αποδεκτές, η προσφορά απορρίπτεται, ωστόσο δεν καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
Ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται προσφορές που υποβάλλονται σε διαγωνισμό και 
εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου 
των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. Ο αναθέτων φορέας δύναται να 
κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και προσφορές με μικρότερη ή καθόλου 
απόκλιση από το ως άνω όριο. 
Για την αξιολόγηση των προσφορών που φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές εφαρμόζονται τα άρθρα 88, 
89 και 313 του ν. 4412/2016.  
Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών 
μεγεθών, με τις οποίες ο προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν δεσμευτικές 
συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης. 
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Η αποδοχη η απορριψη των εξηγησεων των οικονομικων φορεων, κατοπιν γνωμης της Επιτροπης 
Διαγωνισμου, η οποια περιλαμβανεται στο ως ανω πρακτικο, ενσωματωνεται στην αποφαση του 
αναθετοντα φορεα117. Για την εξεταση των εξηγησεων δυναται να συγκροτουνται και εκτακτες 
επιτροπες η ομαδες εργασιας κατα τα οριζομενα στην παρ. 3 του αρθρου 221 ν. 4412/2016.  
 
21.4 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής  
H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς Uπροκύπτει από το άθροισμα:  
 
UΣΒ = U ΤΠ *70% +ΒΟΠ *30% 
 
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον 
μεγαλύτερο αριθμό στο UΣΒ 
 
Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, ο αναθέτων φορέας επιλέγει τον προσφέροντα με τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική 
προσφορά, ο αναθέτων φορέας επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” 
του υποσυστήματος.  
Τα αποτελεσματα της ως ανω κληρωσης ενσωματωνονται, ομοιως, στην αποφαση της προηγουμενης 
παραγραφου. 
 
Άρθρο 22: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
 
Α.Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη, κρίνονται  
α) κατά την υποβολή της προσφοράς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ,  
β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 5 (α και β) 
της παρούσας,  
γ)  κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης  σύμφωνα με το άρθρο 8.1 της 
παρούσας.  
 
Β.Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποίο 
ισοδυναμεί με  ενημερωμενη υπευθυνη δηλωση, με τις συνεπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρισκεται σε μια απο τις καταστασεις του αρθρου 18 της παρουσας, 
β) πληροι τα σχετικα κριτηρια επιλογης τα οποια εχουν καθοριστει, συμφωνα με το αρθρο 19 της 
παρουσας. 
 
Σε οποιοδηποτε χρονικο σημειο κατα τη διαρκεια της διαδικασιας, μπορει να ζητηθει απο τους 
προσφεροντες να υποβαλλουν ολα η ορισμενα δικαιολογητικα απο τα κατωτερω αναφερομενα, οταν 
αυτο απαιτειται για την ορθη διεξαγωγη της διαδικασιας. 
 
Το ΕΕΕΣ φερει υπογραφη με ημερομηνια εντος του χρονικου διαστηματος κατα το οποιο μπορουν να 
υποβαλλονται προσφορες118.  
 
Αν στο διαστημα που μεσολαβει μεταξυ της ημερομηνιας υπογραφης του ΕΕΕΣ και της καταληκτικης 
ημερομηνιας υποβολης προσφορων εχουν επελθει μεταβολες στα δηλωθεντα στοιχεια, εκ μερους του, 
στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικος φορεας αποσυρει την προσφορα του, χωρις να απαιτειται αποφαση του 
αναθετοντα φορεα. Στη συνεχεια μπορει να την υποβαλει εκ νεου με επικαιρο ΕΕΕΣ. 
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Ο οικονομικος φορεας δυναται να διευκρινιζει τις δηλωσεις και πληροφοριες που παρεχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτικη υπευθυνη δηλωση, την οποια υποβαλλει μαζι με το ΕΕΕΣ.  
 
Κατα την υποβολη του ΕΕΕΣ, καθως και της συνοδευτικης υπευθυνης δηλωσης, ειναι δυνατη, με μονη 
την υπογραφη του κατα περιπτωση εκπροσωπου του οικονομικου φορεα, η προκαταρκτικη αποδειξη 
των λογων αποκλεισμου που αναφερονται στο αρθρο 18.1.1 της παρουσας, για το συνολο των 
φυσικων προσωπων που ειναι μελη του διοικητικου, διευθυντικου η εποπτικου οργανου του η εχουν 
εξουσια εκπροσωπησης, ληψης αποφασεων η ελεγχου σε αυτον119. 
 
Ως εκπροσωπος του οικονομικου φορεα, για την εφαρμογη του παροντος, νοειται ο νομιμος 
εκπροσωπος αυτου, οπως προκυπτει απο το ισχυον καταστατικο η το πρακτικο εκπροσωπησης του 
κατα το χρονο υποβολης της προσφορας η το αρμοδιως εξουσιοδοτημενο φυσικο προσωπο να 
εκπροσωπει τον οικονομικο φορεα για διαδικασιες συναψης συμβασεων η για τη συγκεκριμενη 
διαδικασια συναψης συμβασης120. 
Ο οικονομικος φορεας φερει την υποχρεωση, να δηλωσει, μεσω του ΕΕΕΣ, με ακριβεια στον αναθετοντα 
φορεα, ως εχουσα την αποκλειστικη αρμοδιοτητα ελεγχου για την τυχον συνδρομη λογων 
αποκλεισμου121,την κατασταση του σε σχεση με τους λογους που προβλεπονται στα αρθρα 305 και 306 
του ν. 4412/2016 και στο αρθρο 18 της παρουσης122 και ταυτοχρονα να επικαλεσθει και τυχον 
ληφθεντα μετρα προς αποκατασταση της αξιοπιστιας του. 
Επισημαινεται οτι κατα την απαντηση οικονομικου φορεα στο ερωτημα του ΕΕΕΣ η αλλου αντιστοιχου 
εντυπου η δηλωσης για συναψη συμφωνιων με αλλους οικονομικους φορεις με στοχο τη στρεβλωση 
του ανταγωνισμου, η συνδρομη περιστασεων, οπως η τριετης παραγραφη της παρ. 10 του αρθρου 73, 
περι λογων αποκλεισμου, η η εφαρμογη της παρ. 3β του αρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), αναλυεται 
στο σχετικο πεδιο που προβαλλει κατοπιν θετικης απαντησης. 
 
Οι προηγουμενες αρνητικες απαντησεις στο ανωτερω ερωτημα του ΕΕΕΣ η αλλου αντιστοιχου εντυπου 
η δηλωσης, απο οικονομικους φορεις οι οποιοι εμπιπτουν στο πεδιο εφαρμογης της παρ. 3β του αρθρου 
44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετουν τον λογο αποκλεισμου των περ. ζ’ η/ και θ’ της παρ. 4 του 
αρθρου 73 του παροντος και δεν απαιτειται να δηλωθουν κατα τη συμπληρωση του ΕΕΕΣ και καθε 
αντιστοιχου εντυπου. 
 
Όσον αφορα τις υποχρεωσεις  για την καταβολη φορων η εισφορων κοινωνικης ασφαλισης (περ. α’ και 
β’ της παρ. 2 του αρθρου 73 και αρθρα 305 και 306 του ν. 4412/2016) αυτες θεωρειται οτι δεν εχουν 
αθετηθει εφοσον δεν εχουν καταστει ληξιπροθεσμες η εφοσον εχουν υπαχθει σε δεσμευτικο 
διακανονισμο που τηρειται. Στην περιπτωση αυτη, ο οικονομικος φορεας δεν υποχρεουται να 
απαντησει καταφατικα στο σχετικο πεδιο του ΕΕΕΣ με το οποιο ερωταται εαν ο οικονομικος φορεας 
εχει ανεκπληρωτες υποχρεωσεις οσον αφορα στην καταβολη φορων η εισφορων κοινωνικης 
ασφαλισης η, κατα περιπτωση, εαν εχει αθετησει τις παραπανω υποχρεωσεις του.123 
 
Στην περιπτωση υποβολης προσφορας απο ενωση οικονομικων φορεων, το ΕΕΕΣ υποβαλλεται 
χωριστα απο καθε μελος της ενωσης. 
 
Στην περιπτωση που προσφερων οικονομικος φορεας δηλωνει στο ΕΕΕΣ την προθεση του για αναθεση 
υπεργολαβιας, υποβαλλει μαζι με το δικο του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ του υπεργολαβου κατα περιπτωση, 
συμφωνα με το αρθρο 23 της παρουσας. 
 
Γ. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 18 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τα άρθρα 19, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 
δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών του παρόντος  γίνεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 5β από τον προσωρινό ανάδοχο.  
Ο αναθέτων φορέας μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 18 και 19 της 
παρούσας. 
 
Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση α) των απαιτήσεων του άρθρου 18 και 
της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 19.1 πρέπει να 
ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης για την κατηγορία/ κατηγορίες του άρθρου 12.1 της 
παρούσας, στην οποία /στις οποίες κάθε μέλος της ένωσης συμμετέχει. Περαιτέρω, συνολικά πρέπει να 
καλύπτονται όλες οι κατηγορίες μελετών.  
β) Η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 19.2 και 19.3 της 
παρούσας(προσδιορίζεται κατά περίπτωση από τον αναθέτοντα φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παρ19.2 και 193 κατά περίπτωση της παρούσας)124. 
 
Οι οικονομικοι φορεις δεν υποχρεουνται να υποβαλλουν δικαιολογητικα η αλλα αποδεικτικα στοιχεια, 
αν και στο μετρο που ο αναθετων φορεας εχει τη δυνατοτητα να λαμβανει τα πιστοποιητικα η τις 
συναφεις πληροφοριες απευθειας μεσω προσβασης σε εθνικη βαση δεδομενων σε οποιοδηποτε κρατος 
- μελος της Ένωσης, η οποια διατιθεται δωρεαν, οπως εθνικο μητρωο συμβασεων, εικονικο φακελο 
επιχειρησης, ηλεκτρονικο συστημα αποθηκευσης εγγραφων η συστημα προεπιλογης. Η δηλωση για την 
προσβαση σε εθνικη βαση δεδομενων εμπεριεχεται  στο Ευρωπαϊκο Ενιαιο Έγγραφο Συμβασης (ΕΕΕΣ), 
στο οποιο περιεχονται επισης οι πληροφοριες που απαιτουνται για τον συγκεκριμενο σκοπο, οπως η 
ηλεκτρονικη διευθυνση της βασης δεδομενων, τυχον δεδομενα αναγνωρισης και, κατα περιπτωση, η 
απαραιτητη δηλωση συναινεσης.  
 
Οι οικονομικοι φορεις δεν υποχρεουνται να υποβαλουν δικαιολογητικα, οταν ο αναθετων φορεας που 
εχει αναθεσει τη συμβαση διαθετει ηδη τα δικαιολογητικα αυτα. 
 
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 22.1 ως 22.3 της παρούσας υποβάλλονται και γίνονται  
αποδεκτά, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5β της παρούσας. Τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας.  
 
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από τον αναθέτοντα φορέα, 
υποβάλλει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας, τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται κατωτέρω125: 
 
22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18: 
22.1.1 α) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 της παρούσας 
απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις, το οποίο 
να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του126. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως 
άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο  18.1.1  της παρούσας. 
 
22.1.2 β) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2 της παρούσας: 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί 
του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
(φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστική ενημερότητα),σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την 
ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του127. 
 
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται είναι: 
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β1)πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση128 περί 
του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια 
υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της  Α.Α.Δ.Ε. 
[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να 
λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω 
της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Σε περίπτωση υλοποίησης της ως 
άνω διαλειτουργικότητας, η α.α. αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας]129 
 
Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων δεν έχουν 
καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 18.1.4 της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό 
φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ. 
 

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον  e-ΕΦΚΑ.  
Ειδικότερα οι Έλληνες μελετητές - φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν σχετικό πιστοποιητικό για την 
κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους. Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία 
Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον eΕΦΚΑ (κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν 
απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των 
φυσικών προσώπων- μελετητών που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί 
προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν 
επιπλέον υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση 
ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να 
υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ. 
 
[Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 
17535/Δ1.6002 (Β 1754/2020) (άρθρο 7), εφόσον έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την οριζόμενη 
διαδικασία δύναται να αναζητούν αυτεπαγγέλτως το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Σε αυτήν 
την περίπτωση το παρόν σημείο διαμορφώνεται αναλόγως].  
 
Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών εισφορών 
δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 18.1.4 της παρούσας, προσκομίζεται από τον 
οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον eΕΦΚΑ.  
 

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
22.1.3  γ)Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.5 της παρούσας:  

Για την περίπτωση β’130, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας,  το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του131. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα,  

 γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»132 με το οποίο βεβαιώνεται 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, καθώς και  ότι το νομικό πρόσωπο δεν 
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση.. Το εν λόγω πιστοποιητικό  εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα,  

 γ2) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν 
έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Οι μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν 
προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  
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 γ3) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά 
εμφανίζονται στο taxisnet,  από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

 
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό 
Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και 
για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο 
και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

 
δ)Για τις περιπτωσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’133, υπεύθυνη δήλωση του προσφεροντος  οτι δεν 

συντρεχουν στο προσωπο του οι οριζομενοι λογοι αποκλεισμου.134 
 
ε)Για την περίπτωση θ’135, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Ειδικά για τους εγκατεστημένους 

στην Ελλάδα μελετητές - φυσικά πρόσωπα, προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του 
αντίστοιχου επιμελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των μελών του) περί μη διάπραξης 
παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, καθώς 
και τα φυσικά πρόσωπα-μελετητές, ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), 
τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον 
οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβάλουν 
υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα. 

 
Μετά τη λήξη των μεταβατικών προθεσμιών του άρθρου 39 του π.δ. 71/2019 και την πλήρη έναρξη 
ισχύος των διατάξεών του τελευταίου, για τις εγγεγραμμένες στο Μ.Η.Μ.Ε.Δ.Ε. μελετητικές 
επιχειρήσεις, η μη συνδρομή του ως άνω λόγου αποκλεισμού περί σοβαρού επαγγελματικού 
παραπτώματος, αποδεικνύεται με την υποβολή του πιστοποιητικού του Τμήματος ΙΙ του εν λόγω 
μητρώου που συνιστά επίσημο κατάλογο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του 
ως άνω π.δ. 
 
22.1.4Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου αυτά 
δεν  καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 περ. β', το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω. 
Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών 
(e-Certis)136 του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
 
22.1.5στ)Για την περίπτωση του άρθρου 18.1.9 της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση του προσφεροντος 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας . 
 
22.2 Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής: 
22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους : 

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή 
Γραφείων Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του π.δ. 71/2019 
σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση 
εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)137για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  
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1. στην κατηγορία μελέτης 16 – Μελέτες τοπογραφίας 
2. στην κατηγορία μελέτης 07 - Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες 
3. στην κατηγορία μελέτης 13 – Μελέτες Υδραυλικών έργων 
4. στην κατηγορία μελέτης 09 – Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες 
5. στην κατηγορία μελέτης 08 – Στατικές μελέτες 
6. στην κατηγορία μελέτης 11 – Λιμενικές μελέτες 
7. στην κατηγορία μελέτης 20 – Γεωλογικές μελέτες 
8. στην κατηγορία μελέτης 21 – Γεωτεχνικές μελέτες 
9. στην κατηγορία μελέτης 27 – Περιβαλλοντικές μελέτες 

 
 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

υποβάλλουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτηματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες 
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, υποβάλλουν πιστοποιητικό 
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 
- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 
του άρθρου 17.1 της παρούσας. 
 
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών 
φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος138. 
 
22.2.2  Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνυεται ως ακολουθως 139:  
 
[ΚΕΝΟ] 
 
Οι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επίσημους καταλόγους η διαθετουν πιστοποιητικο 
απο οργανισμους πιστοποιησης που συμμορφωνονται με τα ευρωπαϊκα προτυπα πιστοποιησης, κατα 
την εννοια του Παραρτηματος VII του Προσαρτηματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορουν να προσκομιζουν 
στις αναθετουσες αρχες πιστοποιητικο εγγραφης εκδιδομενο απο την αρμοδια αρχη η το 
πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο πιστοποιησης, κατα τα οριζομενα στο αρθρο 
83 ν. 4412/2016 και στην παραγραφο  22.2.6 του παροντος αρθρου. 
 
Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που δεν ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους η διαθετουν 
πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης κατα τα ανωτερω, υποβαλλουν ως δικαιολογητικα ενα 
η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα που προβλεπονται στο Μερος ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 
4412/2016. 
 
Εαν ο οικονομικος φορεας, για βασιμο λογο, δεν ειναι σε θεση να υποβαλλει τα δικαιολογητικα που 
ζητει ο αναθετων φορεας, μπορει να αποδεικνυει την οικονομικη και χρηματοοικονομικη του επαρκεια 
με οποιοδηποτε αλλο εγγραφο, το οποιο ο αναθετων φορεας κρινει καταλληλο.  
 
22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνυεται ως ακολουθως140: 
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Για την περίπτωση του άρθρου 19.3. 
 
Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι στην Ελλαδα υποβαλλουν Πτυχιο Μελετητη η Γραφειων 
Μελετων για τις αντιστοιχες κατηγοριες μελετων, ως εξης: 
 
Πτυχιο στην κατηγορια μελετης 16 (Μελετες Τοπογραφιας) 
Πτυχιο στην κατηγορια μελετης 7 (Ειδικες Αρχιτεκτονικες μελετες) 
Πτυχιο στην κατηγορια μελετης 13(Μελετες Υδραυλικων εργων) 
Πτυχιο στην κατηγορια μελετης 9 (Ηλεκτρομηχανολογικες μελετες) 
Πτυχιο στην κατηγορια μελετης 8 (Στατικες μελετες) 
Πτυχιο στην κατηγορια μελετης 11 (Λιμενικες μελετες) 
Πτυχιο στην κατηγορια μελετης 20 (Γεωλογικες μελετες) 
Πτυχιο στην κατηγορια μελετης 21 (Γεωτεχνικες μελετες) 
Πτυχιο στην κατηγορια μελετης 27 (Περιβαλλοντικες μελετες) 
 
Οι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επίσημους καταλόγους η διαθετουν πιστοποιητικο 
απο οργανισμους πιστοποιησης που συμμορφωνονται με τα ευρωπαϊκα προτυπα πιστοποιησης, κατα 
την εννοια του Παραρτηματος VII του Προσαρτηματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορουν να προσκομιζουν 
στις αναθετουσες αρχες πιστοποιητικο εγγραφης εκδιδομενο απο την αρμοδια αρχη η το 
πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο πιστοποιησης, κατα τα οριζομενα στο αρθρο 
83 ν. 4412/2016 και στην παραγραφο 22.2.6 του παροντος αρθρου. 
 
Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που δεν ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους η διαθετουν 
πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης κατα τα ανωτερω, υποβαλλουν ως δικαιολογητικα ενα 
η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα που προβλεπονται στο Μερος ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 
4412/2016. 
 
22.2.4 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας141 
 
Δεν απαιτούνται. 
 
(Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας) 
 
Ο αναθέτων φορέας αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον 
ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας 
πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 
 
 
22.2.5 Οι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους η διαθετουν 
πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης που συμμορφωνονται με τα ευρωπαϊκα προτυπα 
πιστοποιησης, κατα την εννοια του Παραρτηματος VII του Προσαρτηματος Α' του ν. 4412/2016, 
μπορουν, για την εκαστοτε συμβαση, να υποβαλλουν στις αναθετουσες αρχες πιστοποιητικο εγγραφης 
εκδιδομενο απο την αρμοδια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο 
πιστοποιησης. 
Στα πιστοποιητικα αυτα αναφερονται τα δικαιολογητικα βασει των οποιων εγινε η εγγραφη των εν 
λογω οικονομικων φορεων στον επισημο καταλογο η η πιστοποιηση και η καταταξη στον εν λογω 
καταλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
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καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους. 
 
Από την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικό του Τμήματος ΙΙ του 
ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποτελεί πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσημο κατάλογο και απαλλάσσει τους 
εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς από την προσκόμιση των αποδεικτικών μέσων που 
προβλέπονται στο εν λόγω πιστοποιητικό. 
 
22.2.6 Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 
19.2 και 19.3, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, ανεξαρτήτως της 
εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων μητρώων. 
 
22.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου: 
Σε περιπτωση νομικου προσωπου, υποβαλλονται ηλεκτρονικα, μεσω της λειτουργικοτητας 
«Επικοινωνια», με θεμα: “Δικαιολογητικα Προσωρινου Αναδοχου- Κατακυρωση’’, τα νομιμοποιητικα 
εγγραφα απο τα οποια προκυπτει η εξουσια υπογραφης του νομιμου εκπροσωπου και τα οποια πρεπει 
να εχουν εκδοθει εως τριαντα (30) εργασιμες ημερες πριν απο την υποβολη τους, εκτος αν συμφωνα 
με τις ειδικοτερες διαταξεις αυτων φερουν συγκεκριμενο χρονο ισχυος. 
 
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομιζονται: 
i) στις περιπτωσεις που ο οικονομικος φορεας ειναι νομικό πρόσωπο και υποχρεουται, κατα την 
κειμενη νομοθεσια, να δηλωνει την εκπροσωπηση και τις μεταβολες της στο ΓΕΜΗ142 
 
- για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του143.   
 
-για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, αρκει η 
υποβολη Γενικού Πιστοποιητικού Μεταβολών, εφοσον εχει εκδοθει εως τρεις (3) μηνες πριν απο την 
υποβολη του 
 
ii) Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατα περιπτωση νομιμοποιητικα εγγραφα συστασης και νομιμης 
εκπροσωπησης (οπως καταστατικα, πιστοποιητικα μεταβολων, αντιστοιχα ΦΕΚ, αποφασεις 
συγκροτησης οργανων διοικησης σε σωμα, κλπ., αναλογα με τη νομικη μορφη του οικονομικου φορεα), 
συνοδευομενα απο υπευθυνη δηλωση του νομιμου εκπροσωπου οτι εξακολουθουν να ισχυουν κατα 
την υποβολη τους. 
 
Σε περιπτωση που για τη διενεργεια της παρουσας διαδικασιας αναθεσης εχουν χορηγηθει εξουσιες σε 
προσωπο πλεον αυτων που αναφερονται στα παραπανω εγγραφα των περιπτωσεων i και ii, 
προσκομιζεται επιπλεον αποφαση- πρακτικο του αρμοδιου καταστατικου οργανου διοικησης του 
νομικου προσωπου οτι χορηγηθηκαν οι σχετικες εξουσιες.  
 
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομιζουν τα προβλεπομενα, κατα τη νομοθεσια της χωρας 
εγκαταστασης, αποδεικτικα εγγραφα, και εφοσον δεν προβλεπονται, υπευθυνη δηλωση  του νομιμου 
εκπροσωπου, απο την οποια αποδεικνυονται τα ανωτερω ως προς τη νομιμη συσταση, μεταβολες και 
εκπροσωπηση του οικονομικου φορεα. 
Οι ως ανω υπευθυνες δηλωσεις γινονται αποδεκτες, εφοσον εχουν συνταχθει μετα την κοινοποιηση 
της προσκλησης για την υποβολη των δικαιολογητικων. 
Απο τα ανωτερω εγγραφα πρεπει να προκυπτουν η νομιμη συσταση  του οικονομικου φορεα, ολες οι 
σχετικες τροποποιησεις των καταστατικων, το/τα προσωπο/α που δεσμευει/ουν νομιμα την εταιρια 
κατα την ημερομηνια διενεργειας του διαγωνισμου (νομιμος εκπροσωπος, δικαιωμα υπογραφης κλπ.), 
τυχον τριτοι, στους οποιους εχει χορηγηθει εξουσια εκπροσωπησης, καθως και η θητεια του/των η/και 
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των μελων του οργανου διοικησης/ νομιμου εκπροσωπου. 
 
Γ.Οι ενωσεις οικονομικων φορεων που υποβαλλουν κοινη προσφορα, υποβαλλουν τα παραπανω, κατα 
περιπτωση δικαιολογητικα, για καθε οικονομικο φορεα που συμμετεχει στην ενωση, συμφωνα με τα 
ειδικοτερα προβλεπομενα στο αρθρο 254 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 
Δ. Σε περιπτωση που ο οικονομικος φορεας ειναι φυσικο προσωπο / ατομικη επιχειρηση, εφοσον εχουν 
χορηγηθει εξουσιες σε τριτα προσωπα, προσκομιζεται εξουσιοδοτηση του οικονομικου φορεα. 
 
22.4  Επισημαινεται οτι γινονται αποδεκτες: 
• οι ενορκες βεβαιωσεις που αναφερονται στην παρουσα Διακηρυξη, εφοσον εχουν συνταχθει εως 

τρεις (3) μηνες πριν απο την υποβολη τους,  
• οι υπευθυνες δηλωσεις, εφοσον εχουν συνταχθει μετα την κοινοποιηση της προσκλησης για την 

υποβολη των δικαιολογητικων144 Σημειωνεται οτι δεν απαιτειται θεωρηση του γνησιου της 
υπογραφης τους. 

 
Άρθρο 23: Υπεργολαβία 
 
23.1Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.  
 
23.2Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
 
23.3[ΚΕΝΟ]145 
 
23.4 Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)146 της 
συνολικής αξίας της σύμβασης, ο αναθέτων φορέας: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 της παρούσας 
για τους υπεργολάβους με το Ε.Ε.Ε.Σ., 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του.  
 
 
Άρθρο 24: Διάφορα 
 
24.1Οι προσφέροντες, με την υποβολή της προσφοράς τους, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους 
της παρούσας Διακήρυξης. 
 
24.2Ο αναθέτων φορέας ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως 
Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για 
λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της 
προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος 
Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων 
συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της 
ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη 
επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων.  
[Για διαγωνισμούς που θα εκκινήσουν μετά την 01-09-2021 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος] 
Αν, μετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης, , σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 191 
του ν. 4412/2016, η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση της μελέτης, προσκαλεί τον 
υποψήφιο, που κατατάχθηκε στην επόμενη θέση στον διαγωνισμό, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος 
ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός την ολοκλήρωση της μελέτης, με τους ίδιους όρους και 
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προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης 
συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην 
Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας 
θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η 
Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα 
λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή προσφεύγει 
κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου. 
Η διαδικασία της παρούσας μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης της 
μελέτης, ύστερα από διάλυση της σύμβασης. 
 
 24.3 Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωμοδοτήσεις  και αποφάσεις147: 
........................................................................................................................................................................................... 
 
24.4 Για την παρουσα διαδικασια εχει εκδοθει: 
 

1. Η υπ’ αρ. πρωτ. 63892/2-10-2020 (ΑΔΑ :Ψ4ΨΕ46ΜΤΛ6-Υ1Ξ) αποφαση της Υπηρεσιακης 
Γραμματεας του Υπουργειου Εσωτερικων με θεμα :Ένταξη Πραξης του Δημοτικου Λιμενικου 
Ταμειου Χερσονησου στο Προγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαισιο της Προσκλησης VII 
«Συνταξη / Επικαιροποιηση Σχεδιων και Μελετων στο πλαισιο της κατασκευης, βελτιωσης και 
συντηρησης των λιμενικων υποδομων των Δημοτικων Λιμενικων Ταμειων και των Δημοτικων 
Λιμενικων Γραφειων» 

2. Η υπ’ αρ. 82/2020 (ΑΔΑ : ΨΟΚΤΟΡ0Ε-ΒΙΟ) αποφαση του Διοικητικου   Συμβουλιου του 
Δημοτικου Λιμενικου Ταμειου Χερσονησου    με θεμα: Αποδοχη  χρηματοδοτησης και ορων 
ενταξης στο Προγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαισιο της Προσκλησης VΙΙ, της  Πραξης με 
δικαιουχο φορεα το Δημοτικο Λιμενικο Ταμειο Χερσονησου: «Μελετες Λιμενικων 
Εγκαταστασεων και Επεκτασης, Βελτιωσης και Συντηρησης Υφισταμενων Λιμενικων 
Υποδομων Δημοτικου Λιμενικου Ταμειου Χερσονησου», συνολικου προϋπολογισμου 
1.482.207,07 € (συμπεριλαμβανομενου ΦΠΑ 24%). 

3. Το υπ’ αρ.πρωτ. 1826/2019 εγγραφο του Δημοτικου Λιμενικου Ταμειου Χερσονησου   προς την 
Δ/νση Τεχνικων Υπηρεσιων του Δημου Χερσονησου -  με θεμα Συνδρομη για την εκπονηση 
μελετων  και παροχη συμφωνης γνωμης  για την αναληψη καθηκοντων τεχνικης επαρκειας  
αρθρου 44  ν.4412/2016. 

4. Το υπ’ αρ.24611/2019 εγγραφο του Δημου Χερσονησου   με θεμα :  Συνδρομη για την εκπονηση 
μελετων  και παροχη συμφωνης γνωμης  για την αναληψη καθηκοντων τεχνικης επαρκειας  
αρθρου 44  Ν.4412/2016. 

5. Ο υπ’ αρ. 18/2022 φακελος Δημοσιας Συμβασης  Μελετης αναπλασης, αντιδιαβρωτικης 
προστασιας χερσαιας λιμενικης ζωνης Χερσονησου και προστασια  λιμενα εναντι προσαμμωσης  
συνολικου προϋπολογισμου 377.461,05 € συμπεριλαμβανομενου του ΦΠΑ 24%.  

6. Το υπ’. αρ. 1331/14-06-2022 πρωτογενες αιτημα  (ΑΔΑΜ: 22REQ010735664) για   τη Μελετη 
αναπλασης, αντιδιαβρωτικης προστασιας χερσαιας λιμενικης ζωνης Χερσονησου   και 
προστασια  λιμενα εναντι προσαμμωσης 

7. Η υπαρξη εγγεγραμμενης πιστωσης, ποσου 377.743,84€  στον Προϋπολογισμο Εσοδων - 
Εξοδων, του ετους 2022 και συγκεκριμενα στο  Κ.Α. 69.7413.0002, περι «Μελετη αναπλασης, 
αντιδιαβρωτικης προστασιας χερσαιας λιμενικης ζωνης Χερσονησου   και προστασια  λιμενα 
εναντι προσαμμωσης» 

8. Το υπ' αρ. πρωτ. 1332/14-06-2022 τεκμηριωμενο αιτημα διατακτη για αναληψη υποχρεωσης 
για  τη Μελετη αναπλασης, αντιδιαβρωτικης προστασιας χερσαιας λιμενικης ζωνης 
Χερσονησου   και προστασια  λιμενα εναντι προσαμμωσης 

9. Η υπ’ αριθ 83 με αρ. πρωτ. 1333/14-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΩ6ΟΡ0Ε-Λ5Σ) αποφαση αναληψης 
υποχρεωσης, με την οποια ελεγχεται και βεβαιωνεται απο τον Προεδρο του Δ.Σ., του Δημοτικου 
Λιμενικου Ταμειου Χερσονησου, επι της ανωτερω αποφασης αναληψης υποχρεωσης, η υπαρξη 
διαθεσιμου ποσου  στον Προϋπολογισμο Εσοδων - Εξοδων, του ετους 2022, στον Κ.Α.Ε. 
69.7413.0002 και οτι  υφισταται η συνδρομη των προϋποθεσεων της παρ 1α του αρθρου 4 του 
ΠΔ 80/2016 και δεσμευεται στο οικειο Μητρωο Δεσμευσεων των πιστωσεων 70.000,00 € (ετος 
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2022) και 307.461,05 € (ετος 2023) με α/α 1. 
10. Η υπ’αρ. 66/2022 σε ορθη επαναληψη (ΑΔΑ : 9ΗΛΚΟΡ0Ε-ΙΞΥ) αποφαση του Διοικητικου 

Συμβουλιου του Δημοτικου Λιμενικου  Ταμειου Χερσονησου με θεμα: «Έγκριση του αρ. 18/2022 
φακελου δημοσιας συμβασης και καθορισμος των ορων δημοπρατησης για την αναθεση 
εκπονησης της μελετης : Μελετη Αναπλασης, αντιδιαβρωτικης προστασιας χερσαιας λιμενικης 
ζωνης Χερσονησου και προστασια  λιμενα  εναντι προσαμμωσης. 

11. Η υπ’αρ. 71/2022  (ΑΔΑ : 68ΕΧΟΡ0Ε-ΚΡΦ) αποφαση του Διοικητικου Συμβουλιου του 
Δημοτικου Λιμενικου  Ταμειου Χερσονησου με θεμα: Περι μερικης ανακλησης της με αρ. 
66/2022 (σε ορθη επαναληψη) αποφασης του Δ.Σ. και επανακαθορισμος των ορων 
δημοπρατησης, για την αναθεση εκπονησης της «Μελετης αναπλασης αντιδιαβρωτικης 
προστασιας χερσαιας λιμενικης ζωνης Χερσονησου και προστασια λιμενα εναντι 
προσαμμωσης» του Δημοτικου Λιμενικου Ταμειου Χερσονησου, προκειμενου να 
συμπεριληφθουν οι παρατηρησεις της ΑΔΚ που περιλαμβανονται στο με αρ. πρωτ:4980/06-
07-2022 εγγραφο. 

 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ της Δ.Τ.Υ. 

Βασίλειος Δεσποτάκης 

Δρ. Τοπογράφος Μηχανικός 

Νόμιμος Κοινός Εκπρόσωπος 

Δημοσθένης Σπυρλιδάκης 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Μαρία Πιταρίδη 

ΠολιτικόςΜηχανικός 

   

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ  ΥΠ ΑΡ  71/2022 (ΑΔΑ : 68ΕΧΟΡ0Ε-ΚΡΦ)  ΑΠΟΦΑΣΗ   ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

ΠΑΡΛΑΜΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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1 Κατά την έννοια της περ. 29 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016. 
2 Συμπληρώνονται τα στοιχεία του αναθέτοντα φορέα Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς που 

αποτελούν αναθέτουσες αρχές (π.χ. ΔΕΥΑ) εφαρμόζουν τις κανονιστικές διατάξεις (πρότυπα 
τεύχη) που εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 53 του ν.4412/2016, σύμφωνα με την παρ. 
2 του άρθρου 315 του ν.4412/2016, και συνεπώς χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για 
τις συμβάσεις που αναθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. Οι λοιποί 
αναθέτοντες φορείς  δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις 
που αναθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

3 Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης. Στην περίπτωση που πηγή 
χρηματοδότησης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός, τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον 
οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και 
τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη 
εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 
του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περί διαδικασίας για την έκδοση της απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης. Στην περίπτωση που πηγή χρηματοδότησης είναι το Πρόγραμμα Δημόσιων 
Επενδύσεων, τη Συλλογική Απόφαση Ένταξης και τον ενάριθμο. Σε περίπτωση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται το Ταμείο που 
χρηματοδοτεί και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου 
συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένη η 
υπό ανάθεση μελέτη. 

4 Συμπληρώνεται η επωνυμία του αναθέτοντα φορέα.  
5 Συμπληρώνεται ο κωδικός που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση όπως αυτός προσδιορίζεται 

στον επίσημο ιστότοπο της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης (παρ. 2α άρθρου 53 ν. 4412/2016) 

6 Μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία” του υποσυστήματος. 
7 Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του 
τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Έγγραφο Προμήθειας (L 3) και παρέχεται 
αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.  
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν 
να υποβάλονται προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής. 
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο 
ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.Aπό τις 2-5-2019, 
παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 
σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε 
τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το 
Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) 
στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας 
που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να 
δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

8 Η περιπτ. (ζ) συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη διακήρυξη εφόσον ο αναθέτων φορέας 
περιλάβει υποδείγματα εγγράφων προς υποβολή από τους οικονομικούς φορείς π.χ. εγγυητικών 
επιστολών. 

9 Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που ο αναθέτων φορέας κρίνει αναγκαία 
με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας σύναψης πχ 
σχέδιο συμφωνητικού. 

10 Πρβ. άρθρο 67 του ν. 4412/2016. 
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11 Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης, μπορεί να περιληφθεί, στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, 
πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα διατεθούν με μέσα άλλα πλην των 
ηλεκτρονικών, όπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός ταχυδρομικών ή 
άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων (τρίτο εδάφιο παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 
4412/2016). Στην περίπτωση αυτή  προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση:  «Τα ακόλουθα έγγραφα 
της σύμβασης ........................... διατίθενται από …………………………., οδός …………………, πληροφορίες 
…………………. τηλ.:……………... Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω 
εγγράφων της σύμβασης ……………, στα γραφεία του αναθέτοντα φορέα κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες». 

12 Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε 
ορισμένα έγγραφα της σύμβασης, διότι ο αναθέτων φορέας προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 
του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, τα μέτρα 
προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον 
τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Ενδεικτικά, λ.χ., ο αναθέτων 
φορέας θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση 
του αναθέτοντα φορέα, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι 
οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους 
υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την σύναψη ή εκτέλεση 
της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει 
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”. 

13 Συμπληρώνεται από τον αναθέτοντα φορέα με  σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία (“εγκαίρως, 
ήτοι έως την ....”), προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας.  

14 Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας.. 
15 Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020« Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των 

διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της 
διακήρυξης»(ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 

16 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
17 Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα 
18 Αν η διεύθυνση της υπηρεσία που τηρεί το πρωτόκολλο του αναθέτοντα φορέα είναι διαφορετική 

από την αναφερόμενη στο άρθρο 1, αναγράφεται στο παρόν σημείο η σχετική διεύθυνση 
19 άρθρο 12 παρ. 1.2.4. ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα 
20 Άρθρο 12 παρ. 1.2.6. ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα 
21 Άρθρο 12 παρ. 1.2.2. ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα 
22 Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα  
23 Άρθρο 13 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα 
24 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες  για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016. 
25 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
26 Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 

Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρωθηκε με το αρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 
και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να 
συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, 
μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η 
αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του 
παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 
45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής 
υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη 
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 
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27 Για τους φορείς του Βιβλίου ΙΙ της παρ. 2 του άρθρου 259 του ν.4412/2016 
28 Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 8 

του ν.4412/201 
29 Πρβλ. άρθρο 12.1 παρ. 1.2.1 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα . 
30 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
31 πρβλ. άρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
32 Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λήψη επανορθωτικών 

μέσων). 
33 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
34 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
35 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
36 Βλ. άρθρο 360 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 Π.Δ. 39/2017. 
37 Πρβλ άρθρο 361 ν. 4412/2016. 
38 Βλ.άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 Π.Δ. 39/2017. 
39 Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα 
40 Βλ. άρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 Π.Δ. 39/2017. 
41 Πρβ. άρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
42 Βλ. παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016. 
43 Βλ. άρθρα 360 παρ. 2 Ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 Π.Δ. 39/2017, πρβλ. άρθρο 367 παρ. 4 Ν. 

4412/2016. 
44Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016 
45Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.  
46Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
47Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
48 Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της  Κ.Υ.Α. 

ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα ). 
49 Άρθρο 102, όπως αντικαταστάθηκε με  το άρθρο 42 του ν. 4782/2021. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών 

ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021  
50 Πρβλ. άρθρο 105 ν. 4412/2016.  
51 Άρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
52 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016. 
53 Άρθρο 92 παρ. 4 ν. 4412/2016 
54 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 4Α του ν. 4412/2016. 
55 Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
56 Επισημαίνεται ότι με το  άρθρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλέπεται ότι: "25. Mε την 

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

57 Από 1-1-2017 τέθηκε σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), με το άρθρο 13 του οποίου καταργήθηκε 
το π.δ 113/2010. 

58 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης 
της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου 
θεσμικού πλαισίου της. 

59 Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' 
του ν. 4412/2016). 

60 Πρβλ και άρθρο 53 παρ. 8 και άρθρο 2 παρ. 3 περ. 15 ν. 4412/2016 
61 Πρόκειται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης (ήτοι του συνόλου των προβλέψιμων προεκτιμώμενων αμοιβών (χωρίς ΦΠΑ) 
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των επί μέρους μελετών και τεχνικών υπηρεσιών που απαρτίζουν τη σύμβαση), το οποίο δύναται 
να διατεθεί εφόσον προκύψει προς τούτο ανάγκη κατά την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 186 του ν. 4412/2016 περί τροποποίησης δημοσίων 
συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά 
τη διάρκειά τους (πρβλ. άρθρο 53 περ. 8α' του ν. 4412/2016). 

62 Στο συγκεκριμένο χωρίο συμπληρώνεται ο προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ), η συνοπτική περιγραφή 
των βασικών (τουλάχιστον) στοιχείων του φυσικού αντικειμένου και οι όροι ενεργοποίησης του 
τυχόν προβλεπόμενου μονομερούς δικαιώματος προαίρεσης του Αστικού Κώδικα (option), το 
οποίο ενεργοποιείται με μόνη απόφαση του αναθέτοντα φορέα υπό την έννοια ότι έχει αποτελέσει 
αντικείμενο της προσφοράς του αναδόχου, συνεπώς δε και αντικείμενο ρυθμίσεως της αρχικής 
σύμβασης (πρβλ. Γνωμ, ΝΣΚ 413/2007 καθώς επίσης και Κατευθυντήρια Οδηγία 22/2017 της 
Ε,Α,Α,ΔΗ,ΣΥ. με θέμα “Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους”, αναρτημένη στο 
www.eaadhsy.gr, όπου προβλέπεται ότι ‘’ως δικαιώματα προαίρεσης νοούνται μόνο τα ‘’γνήσια’’ 
δικαιώματα προαίρεσης του Α.Κ. (βλ. Α.Π. 1085/2006, ΝΣΚ 265/2015 & 186/2010), τα οποία 
αποτελούν διαπλαστικά δικαιώματα που ενεργοποιούνται με μονομερή δήλωση του αναθέτοντα 
φορέα, χωρίς να απαιτείται σχετική συμφωνία του αναδόχου, καθώς ο τελευταίος έχει ήδη 
αποδεχθεί, με την υποβολή της προσφοράς του, τους όρους ενεργοποίησης του δικαιώματος 
προαίρεσης από τον αναθέτοντα φορέα, στη διακριτική ευχέρεια της οποίας εναπόκειται η 
ενεργοποίησή του ή όχι.’’, ενώ, παράλληλα, τα ‘’γνήσια δικαιώματα προαίρεσης δεν θα πρέπει να 
συγχέονται με την περίπτωση διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση’’).  
Το χωρίο διαγράφεται εφόσον δεν προβλεφθεί δικαίωμα προαίρεσης. 

63 Ο αναθέτων φορέας διαμορφώνει το παρόν σημείο της διακήρυξης, ανάλογα με το αν αποφασίσει 
να υποδιαιρέσει τη σύμβαση σε περισσότερα τμήματα/μελέτες ή όχι, ήτοι να τις αναθέσει ως ενιαίο 
σύνολο. Στην περίπτωση που επιλέξει να μην υποδιαιρέσει σε τμήματα, αναφέρει, στο παρόν 
σημείο της διακήρυξης, τους βασικούς λόγους της απόφασής της αυτής (πρβλ. άρθρο 59 του ν. 
4412/2016), άλλως διαγράφεται. 

64 Σημείωση για συμβάσεις που θα προκηρυχθούν μετά την 1/9/2021Σημειωτέον ότι η 
συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης περιλαμβάνει το συνολικό 
χρονικό διάστημα για την εκπόνηση του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, καθώς 
και κάθε είδους υποστηρικτικών μελετών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση, από τη χορήγηση 
της σχετικής εντολής για την εκπόνηση σταδίου μελέτης μέχρι την υποβολή του, ενώ αν ο ανάδοχος 
υποχρεωθεί να επανυποβάλει προς έγκριση μελέτη, επειδή η Υπηρεσία έκρινε ότι η υποβληθείσα 
χρειάζεται διορθώσεις, ο χρόνος καθυστέρησης βαρύνει τον ανάδοχο και δεν δικαιολογεί 
παράταση της προθεσμίαςούτε οδηγεί σε αναστολή της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της 
μελέτης(πρβλ. διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 και 4 του ν. 4412/2016 ως αντικαταστάθηκαν και 
ισχύουν με τις οικείες διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4782/2021, οι οποίες καταλαμβάνουν 
διαγωνισμούς που θα προκηρυχθούν μετά την 1.9.2021).  

65 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ως αντικαταστάθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4782/2021 οι οποίες καταλαμβάνουν διαγωνισμούς 
που θα προκηρυχθούν μετά την 1.9.2021, τμηματικές προθεσμίες, ήτοι προθεσμίες για την 
ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων ή και σταδίων μελετών της σύμβασης μπορούν να τεθούν  
στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό κατά την κρίση του αναθέτοντα φορέα. Αν δεν 
τεθούν τμηματικές προθεσμίες, η σχετική αναφορά της διακήρυξης διαγράφεται. Επίσης, 
επικουρικά μπορεί να γίνεται παραπομπή στο σχετικό χρονοδιάγραμμα που (τυχόν) 
περιλαμβάνεται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων. 

66 Να αναφερθεί εάν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και να συμπληρωθούν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 57 παρ 2 του ν. 4412/2016. Άλλως, να συμπληρωθει  «δεν γινονται 
δεκτες». 

67 Πρβ. άρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Σημειωτέον ότι ο εν λόγω περιορισμός κατά την 
υποβολή προσφορών ισχύει υπό τους όρους του άρθρου 73 παρ. 4 περ. (γ) του ν. 4412/2016 τόσο 
στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη όσο και στην περίπτωση 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

68 Ορίζεται ο χρόνος από τον αναθέτοντα φορέα, κατ΄ εκτιμηση των ιδιαιτεροτητων της διαδικασιας. 
Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. αρθρο 97 παρ 3 του ν. 4412/2016.  Για 
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τις συμβασεις μελετων που υποβαλλονται τεχνικες προσφορες, οπως στην προκειμενη περιπτωση, 
ο κατ’ ελαχιστον χρονος ισχυος των προσφορων ειναι 12 μηνες.  

69 Γενικά για ζητήματα χρόνου ισχύος των προσφορών πρβλ. άρθρο 97 ν. 4412/2016. 
70 Πρβλ. άρθρο 97 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 
71 Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 

4412/2016. 
72 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α.,  με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, μη 
συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης (άρθρο 72 παρ. 
1 του ν. 4412/2016.).  

73 Πρβλ. άρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
74 Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να καθορίζεται όριο ποσοστού 

έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει, επιπλέον της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, πρόσθετη εγγύηση, κλιμακωτά αυξανόμενη βάσει του ποσοστού 
έκπτωσης (άρθρο 72 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο ν. 4412/2016) 

75 Άρθρο 187 παρ. 2 ν. 4412/2016 και 12.4 της παρούσας 
76 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για 

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

77 Ειδικά για τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής πρβλ. άρθρο 4 της παρούσας. 
78 Άρθρο 72 παρ. 17 ν. 4412/2016.  
79 Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 184 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 91 

του ν. 4782/2021, η πρόσθετη καταβολή υπολογίζεται ως ποσοστό της αρχικής συμβατικής αξίας, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη και το συνολικό ύψος της δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της συμβατικής αμοιβής, μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.) στον Ανάδοχο, εφόσον ο χρόνος παράδοσης της μελέτης είναι μικρότερος κατά δέκα 
τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση. Για την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής 
απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μετά από 
γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου του αναθέτοντα φορέα και, σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει, του Τεχνικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 

80 Σύμφωνα με τις περ. 35 και 40 της παρ. 1 και την παρ. 3 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016, 
εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης στον τοπικό ή περιφερειακό 
τύπο, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3548/2007,  μέχρι την 31-12-2023.  (πρβ. 
παρ. 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016). 

81 Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007, που εξακολουθεί να ισχύει έως και την 
31.12.2023 (πρβ. άρθρο 379 παρ. 12 του ν. 4412/2016). Για τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 77 ν  4270/2015 πρβλ παρ. 5 αυτού. 

82 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν 
συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του Μητρώου Μελετητών/ Γραφείων Μελετών ή του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
κατά περίπτωση .  

83 Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών, ιδίως κατά την εξέταση της συμμετοχής τρίτων 
χωρών σε διαγωνισμούς, βλ. τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην 
αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ», Βρυξέλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.  

84 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
85 Για το έλεγχο των χωρών που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ένωση δες την ιστοσελίδα της 

Επιτροπής https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en 
86 Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του αρθρου 91 του ν. 4412/2016. 
87 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 

4497/2017. Επισημαίνεται ότι, στο ΕΕΕΣ, η αναφορά σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” 
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νοείται, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, 
η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε 
αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

88 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016. 
89 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016. 
90 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2Α τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016.  
91 Οι λόγοι της παραγράφου 18.1.5 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το 

άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, ο αναθέτων φορέας δύναται να επιλέξει έναν, 
περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 18.1.5, 
συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης. Επισημαίνεται 
ότι η επιλογή του αναθέτοντα φορέα για τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 18.1.5 
διαμορφώνει αντιστοίχως το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) και τα αποδεικτικά 
μέσα του άρθρου 22 της παρούσας. Σε περίπτωση που ο αναθέτων φορέας δεν επιλέξει κάποιον 
από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 18.1.5, διαγράφεται το περιεχόμενο των σχετικών λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου και δεν συμπληρώνεται αντίστοιχα το ΕΕΕΣ και τα αποδεικτικά 
μέσα. 

92 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ 
93 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016. Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της 

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

94 Άρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016 
95 Η αναφορά στην παρ. 18.1.5 τίθεται εφόσον ο αναθέτων φορέας επιλέξει κάποιον από τους λόγους 

αποκλεισμού της παραγράφου αυτής. 
96 Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης 

Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην υπόθεση C‑387/19 
97 Πρβλ άρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016 
98 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία 

εξακολουθεί να ισχύει έως την  έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιείται με το άρθρο 22 του ν. 4782/2021 

99 Όλα τα κριτήρια επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 77 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά 
για τον αναθέτοντα φορέα και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της 
σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διαμορφώνονται 
κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων 
καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι 
θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της 
αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα 
κριτήρια επιλογής του άρθρου 19.1 έως 19.4  εξετάζονται κατά τη διαδικασία ελέγχου της 
καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”) και δεν 
μπορούν να τίθενται ως κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς στο άρθρο 21.1 της 
παρούσας και να βαθμολογούνται, πλην των τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων, 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθενται ως κριτήριο επιλογής και ειδικότερα τεχνικής ικανότητας. 

100 Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του 
Μητρώου Μελετητών/ Γραφείων Μελετών ή από την έναρξη ισχύος του π.δ. 71/2019 του 
Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.). Πρβλ. Άρθρο 77 παρ. 4 του 
ν. 4412/2016.. 

101 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί 
φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της 
σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της 
σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω 
απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο τηρουμένων των ειδικότερων ρυθμίσεων 
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του άρθρου 77 του ν. 4412/2016 αναφορικά με τις πέραν των προβλεπόμενων απαιτήσεων για 
την εγγραφη και καταταξη σε ταξη των οικειων μητρωων του π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντιστοιχου 
προϋπολογισμού ανά κατηγορία μελέτης.Περαιτέρω επισημαίνεται η υποχρεωτική απαίτηση – για 
τη διάθεση σε ισχύ ασφαλιστικής κάλυψης των οικονομικών φορέων έναντι επαγγελματικού 
κινδύνου της περ θ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016 μετά την έκδοση της 
προβλεπόμενης Υ.Α. 

102 Άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016 
103 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί 

φορείς διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της 
σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της 
σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Τα 
ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας καθορίζονται ανά κατηγορία μελέτης, 
λαμβανομένων υπόψη των προεκτιμώμενων αμοιβών για το σύνολο των σταδίων της αντίστοιχης 
κατηγορίας μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, ο αναθέτων φορέας περιγράφει, στο παρόν σημείο, τις 
απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ανάλογα με την υπό ανάθεση 
μελέτη,τηρουμένων των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου 77 του ν. 4412/2016 αναφορικά με 
τις πέραν των προβλεπόμενων απαιτήσεων για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων 
μητρωων του π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντιστοιχου προϋπολογισμου ανα κατηγορια μελετης. Ειδικά 
ως προς την απαίτηση στελέχωσης της επιχείρησης, ο αναθέτων φορέας αναφέρει περιγραφικά 
τα επαγγελματικά προσόντα (εμπειρία, πτυχία, κλπ) των απαιτούμενων για τη συγκεκριμένη 
σύμβαση μελετητών. Για τον τρόπο απόδειξης της στελέχωσης, πρβλ. άρθρο 22.2.3 της παρούσας. 

104 Άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016 
105 Προαιρετική επιλογή. Η παρ. 19.4 τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια του αναθέτοντα φορέα και 

συμπληρώνεται κατά περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι 
στο άρθρο 82 προβλέπεται και η δυνατότητα στον αναθέτοντα φορέα να απαιτεί και 
πιστοποιητικό  συμμόρφωσης με συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική 
διαχείριση. Επαναλαμβάνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες 
με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

106 Πρβ. άρθρο 79 παρ. 9 του  ν. 4412/2016.  
107 Σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4412/2016  
108 Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται κατά τους όρους του άρθρου 21.2 της παρούσας. Στις 

διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελετών, και εφόσον τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 51, 
ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνει ιδίως, επιπλέον των ως άνω αναφερομένων, και 
τεχνική έκθεση με τεχνική πρόταση - λύση, που περιλαμβάνει την εκτίμηση του γενικού και ειδικού 
αντικειμένου της μελέτης, με ανάλυση των επιμέρους ζητημάτων, διερεύνηση εναλλακτικών 
λύσεων, τεκμηρίωση των αντιστοίχων προτάσεων, καθώς και το κόστος υλοποίησης και 
λειτουργίας.  

109 Το όριο των σελίδων καθορίζεται κατά την εκτίμηση του αναθέτοντα φορέα, αναλόγως των 
απαιτήσεων της μελέτης που πρόκειται να εκπονηθεί. 

110 Στο σημείο αυτό αναφέρονται τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης τα οποία ορίζει κατά την κρίση 
της ο αναθέτων φορέας προκειμένου για την εκτίμηση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Τα 
κριτήρια αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τα κριτήρια του άρθρου 86 παρ. 2 και 3 του ν. 
4412/2016, επιπλόν δε ιδίως τα κριτήρια του άρθρου 86 παρ. 4 του ιδίου ως άνω νόμου. 
Επισημαίνεται ότι: 
α) τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης της προς εκπόνηση 
μελέτης, να ορίζονται κατά σαφή και αντικειμενικά μετρήσιμο τρόπο, και να μην έχουν ως 
αποτέλεσμα την παροχή απεριόριστης ελευθερίας επιλογής στον αναθέτοντα φορέα (πρβ. παρ. 8 
και 9 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016). 
β) τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 19.1 έως 19.4 της παρούσης δεν μπορούν να τίθενται 
ως κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς, ήτοι ανάθεσης της σύμβασης, πλην των 
προσόντων και της εμπειρίας του διατεθέντος προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η 
εκτέλεση της προς ανάθεση σύμβασης, στην περίπτωση που η ποιότητα αυτού μπορεί να έχει 
σημαντική επίδραση στο επίπεδο εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
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86 παρ. 2 περ. (β) του ν. 4412/2016, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσόντα και η εμπειρία του 
προσωπικού αυτού δεν τίθενται μεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων τεχνικής 
ικανότητας του προσφέροντος των σχετικών με την αναφορά των τίτλων σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων του προσφέροντος ή των διευθυντικών στελεχών του, κατά τη 
διάταξη του Παραρτήματος XII/Μέρος II/περ. (στ) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

111 Στο σημείο αυτό ο αναθέτων φορέας αναφέρει τη σχετική στάθμιση (συντελεστές βαρύτητας) υπό 
μορφή ποσοστού επί τοις εκατό (%) που προσδίδει σε καθένα από τα τεθέντα κριτήρια ανάθεσης 
τα οποία έχουν επιλεγεί ανωτέρω για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς. Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με την πρόβλεψη περιθωρίου 
διακύμανσης με το κατάλληλο μέγιστο εύρος, ενώ εάν για αντικειμενικούς λόγους δεν είναι δυνατή, 
τότε ο αναθέτων φορέας επισημαίνει στο σημείο αυτό τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας των 
κριτηρίων ανάθεση της σύμβασης. Ο αναθέτων φορέας, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου 
Τεχνικού Συμβουλίου, μπορεί να αποκλίνει από όσα αναφέρονται στις εγκυκλίους του Υπουργού 
Υποδομων και Μεταφορων οι οποιες μπορει να εκδιδονται κατ΄εξουσιοδοτηση της διαταξης της 
περ. 15 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016 σχετικά με τη στάθμιση των επιμέρους κριτηρίων 
ανάθεσης, τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων ανάθεσης που σχετίζονυαι με την τεχνική 
προσφορά, ανά κατηγορία έργου και μελέτης και ανά εκτιμώμενη αξία σύμβασης, Περαιτέρω, 
επισημαίνεται ότι στο σημείο αυτό της παρούσης, τίθενται, εφόσον ο αναθέτων φορέας κρίνει 
σκόπιμο, τα ελάχιστα όρια για τις επιμέρους βαθμολογίες των κριτηρίων/υποκριτηρών ανάθεσης 
για τα οποία οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται αποδεκτές σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
99 παρ. 1 περ. (β) υποπερ. (ββ) (ααα) τελευταίου εδαφίου του ν. 4412/2016.Πρέπει, πάντως, να 
λάβουν υπ’ όψη οι αναθέτουσες αρχές ότι η θέσπιση ορίων μπορεί να είναι πολύ αυστηρή έως 
απαγορευτική για την ελεύθερη συμμετοχή των υποψηφίων σε κάποιες περιπτώσεις. Μπορεί 
λοιπόν, κατά την εκτίμηση του αναθέτοντα φορέα, είτε να μην προβλέπεται η χρήση κατωτέρων 
ορίων ανά κριτήριο ή το όριο αυτό να τίθεται πολύ χαμηλά (π.χ. 30 μονάδες στην εκατονταβάθμια 
κλίμακα βαθμολόγησης του κριτηρίου). 

112 Στο σημείο αυτό αναφέρονται τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης τα οποία ορίζει κατά την κρίση 
της ο αναθέτων φορέας προκειμένου για την εκτίμηση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Τα 
κριτήρια αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τα κριτήρια του άρθρου 86 παρ. 2 και 3 του ν. 
4412/2016, επιπλόν δε ιδίως τα κριτήρια του άρθρου 86 παρ. 4 του ιδίου ως άνω νόμου. 
Επισημαίνεται ότι: 
α) τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης της προς εκπόνηση 
μελέτης, να ορίζονται κατά σαφή και αντικειμενικά μετρήσιμο τρόπο, και να μην έχουν ως 
αποτέλεσμα την παροχή απεριόριστης ελευθερίας επιλογής στον αναθέτοντα φορέα (πρβ. παρ. 8 
και 9 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016). 
β) τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 19.1 έως 19.4 της παρούσης δεν μπορούν να τίθενται 
ως κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς, ήτοι ανάθεσης της σύμβασης, πλην των 
προσόντων και της εμπειρίας του διατεθέντος προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η 
εκτέλεση της προς ανάθεση σύμβασης, στην περίπτωση που η ποιότητα αυτού μπορεί να έχει 
σημαντική επίδραση στο επίπεδο εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
86 παρ. 2 περ. (β) του ν. 4412/2016, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσόντα και η εμπειρία του 
προσωπικού αυτού δεν τίθενται μεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων τεχνικής 
ικανότητας του προσφέροντος των σχετικών με την αναφορά των τίτλων σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων του προσφέροντος ή των διευθυντικών στελεχών του, κατά τη 
διάταξη του Παραρτήματος XII/Μέρος II/περ. (στ) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

113 Στο σημείο αυτό ο αναθέτων φορέας αναφέρει τη σχετική στάθμιση (συντελεστές βαρύτητας) υπό 
μορφή ποσοστού επί τοις εκατό (%) που προσδίδει σε καθένα από τα τεθέντα κριτήρια ανάθεσης 
τα οποία έχουν επιλεγεί ανωτέρω για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς. Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με την πρόβλεψη περιθωρίου 
διακύμανσης με το κατάλληλο μέγιστο εύρος, ενώ εάν για αντικειμενικούς λόγους δεν είναι δυνατή, 
τότε ο αναθέτων φορέας επισημαίνει στο σημείο αυτό τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας των 
κριτηρίων ανάθεση της σύμβασης. Ο αναθέτων φορέας, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου 
Τεχνικού Συμβουλίου, μπορεί να αποκλίνει από όσα αναφέρονται στις εγκυκλίους του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορων οι οποιες μπορει να εκδιδονται κατ΄εξουσιοδοτηση της διαταξης της 
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περ. 15 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016 σχετικά με τη στάθμιση των επιμέρους κριτηρίων 
ανάθεσης, τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων ανάθεσης που σχετίζονυαι με την τεχνική 
προσφορά, ανά κατηγορία έργου και μελέτης και ανά εκτιμώμενη αξία σύμβασης, Περαιτέρω, 
επισημαίνεται ότι στο σημείο αυτό της παρούσης, τίθενται, εφόσον ο αναθέτων φορέας κρίνει 
σκόπιμο, τα ελάχιστα όρια για τις επιμέρους βαθμολογίες των κριτηρίων/υποκριτηρών ανάθεσης 
για τα οποία οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται αποδεκτές σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
99 παρ. 1 περ. (β) υποπερ. (ββ) (ααα) τελευταίου εδαφίου του ν. 4412/2016.Πρέπει, πάντως, να 
λάβουν υπ’ όψη οι αναθέτουσες αρχές ότι η θέσπιση ορίων μπορεί να είναι πολύ αυστηρή έως 
απαγορευτική για την ελεύθερη συμμετοχή των υποψηφίων σε κάποιες περιπτώσεις. Μπορεί 
λοιπόν, κατά την εκτίμηση του αναθέτοντα φορέα, είτε να μην προβλέπεται η χρήση κατωτέρων 
ορίων ανά κριτήριο ή το όριο αυτό να τίθεται πολύ χαμηλά (π.χ. 30 μονάδες στην εκατονταβάθμια 
κλίμακα βαθμολόγησης του κριτηρίου). 

114 Επισημαίνεται ότι ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς στη 
συνολική βαθμολογία της προσφοράς τίθεται, κατά κανόνα, στο εβδομήντα τοις εκατό (70%), 
δεδομένου ότι το κριτήριο της τιμής τίθεται, κατά κανόνα, με βαρύτητα τριάντα τοις εκατό (30%), 
πλην όμως ο αναθέτων φορέας μπορει, κατ΄ εξαιρεση, με αιτιολογημενη αποφαση της, η οποια 
εκδίδεται κατόπιν γνώμης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, να ορίζει ποσοστό βαρύτητας 
μικρότερο του 30% για το κριτήριο της τιμής, συνεπώς άνω του 70% ως προς τα λοιπά κριτήρια 
ανάθεσης τα οποία σχετίζονται με τη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς (άρθρο 86 παρ. 10 ν. 
4412/2016). Κάθε κριτήριο ανάθεσης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς. Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά δικαιολογημένη και να 
περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, και τη λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά 
κριτήριο (βλ. διάταξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 86 παρ. 11 του ν. 4412/2016).  

115 Αναφερεται μονο αν εχει τεθει ελαχιστα αποδεκτη επιμερους βαθμολογια σε καθε κριτηριο (πρβλ. 
διαταξη του αρθρου 99  παρ. 1 περ. (β) υποπερ. (ββ) (ααα) τελευταιου εδαφιου του ν. 4412/2016). 

116 Όπως ανωτέρω υποσημείωση 
117 Πρβλ και απόφαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020 
118 Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
119 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού 

φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016.  

120 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016. 
121 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
122 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα) 
123 Άρθρο 79 παρ. 8σε συνδυασμό  με άρθρο  73 παρ 2Α ν. 4412/2016 
124 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι 

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

125 Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση 
δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που 
έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, ο αναθέτων φορέας δύναται, 
κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

126 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
127 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
128 Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους υπογράφονται και γίνονται αποδεκτές σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 5 Β) της παρούσας  
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129 Πρβλ. το α.π. 1081/18-02-21 έγγραφο της Αρχής «Ενημέρωση για ζητήματα αποδεικτικών 

φορολογικής ενημερότητας (αυτόματη άντληση αποδεικτικού - ενημερότητα σε παρελθόντα 
χρόνο)» (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ). 

130 Εφόσον ο αναθέτων φορέας την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
131 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016,. 
132 Πρβλ υπ’ αριθμ. 13535/29.03.2021 (ΑΔΑ Ω1Α2Ω-41Τ) εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

σύμφωνα με το από 8-4-21 έγγραφο Γεν. Γραμματέων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης. 
Με το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότηταςκαταργούνται και αντικαθίστανται τα 
εξής πιστοποιητικά: 
1. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή 
2. Πιστοποιητικό περί μη λύσεως ή λύσεως και μη πτωχεύσεως ή πτωχεύσεως του 

συνεταιρισμού 
3. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως εταιρίας σε εκκαθάριση 
4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί ενάρξεως των διαδικασιών που προβλέπουν 

οι περιπτώσεις των καταργημένων ήδη άρθρων 44 & 45 Ν. 1892/1990 (Επικύρωση 
Συμφωνίας Πιστωτών και εταιρίας και Διορισμός Επιτρόπου) και των άρθρων 46 & 46α, 46β, 
και 46γ (θέση σε ειδική εκκαθάριση) του ίδιου ως άνω Ν. 1892/1990 

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

6. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης 
7. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης - πτωχευτικού συμβιβασμού - δήλωση 

παύσης πληρωμών 
8. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
9. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή - εξυγίανση κατ’ άρθρο 99 ν. 

3588/2007 
10. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης (αφορά και έκδοση απόφασης) 
11. Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης 
12. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης θέσης σε εκκαθάριση 
13. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση (αφορά και 

έκδοση απόφασης) 
14. Πιστοποιητικό περί μη διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή 
15. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 
16. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση 
17. Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης 
18. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί λύσεως εταιρίας (μόνο ΑΕ) 
19. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης ΟΕ/ΕΕ 
20. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης σωματείων - συλλόγων 
21. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης αστικών εταιριών 
22. Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής σε έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων 
23. Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής στην ειδική διαχείριση (ν. 4307/2014) 
24. Πιστοποιητικό περί λύσης ή εκκαθάρισης αγροτικού ή δασικού συνεταιρισμού 
25. Πιστοποιητικό περί μη λύσης εταιρίας 

133 Εφόσον ο αναθέτων φορέας τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
134 Επισημαινεται οτι ο αναθετων φορεας, εφοσον μπορεσει να αποδειξει, με καταλληλα μεσα, οτι 

συντρεχει καποια απο τις περιπτωσεις αυτες, αποκλειει οποιονδηποτε οικονομικο φορεα απο τη 
συμμετοχη στη διαδικασια συναψης της δημοσιας συμβασης. 

135 Εφόσον ο αναθέτων φορέας την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
136 Η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eCertis για την αναζήτηση ισοδύναμων πιστοποιητικών 

άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε είναι διαθέσιμη, χωρίς κόστος, στη διαδρομή. 
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https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαίνεται ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ο αρμόδιος εθνικός 
φορέας για την καταχώρηση και τήρηση των στοιχείων του eCertis για την Ελλάδα. Πρβλ. το με 
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικό έγγραφο της Αρχής στον ακόλουθο σύνδεσμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn  

137 Επισημαίνεται ότι τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο 
Γραφείων Μελετών, που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 
1η Σεπτεμβρίου 2021, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε 
έως και τις 2 Ιουλίου 2019 (σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του αρθρου 144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256). 

138 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.. 
139 Συμπληρώνονται  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αποδεικτικά μέσα), κατα περιπτωση, με βάση 

το Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ  του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016. 
140 Για την απόδειξη της  τεχνικής ικανότητας του προσφέροντος, όπως αυτή προσδιορίζεται στο 

άρθρο 19.3, ο αναθέτων φορέας αναγράφει όσα εκ των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται 
στα στοιχεία αιι,  β, γ, ε, στ και η του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 
απαιτούνται (άρθρο 80 παρ. 5 του ως άνω νόμου). Ειδικά η στελέχωση των ημεδαπών 
μελετητικών επιχειρήσεων αποδεικνύεται με την προσκόμιση της βεβαίωσης εγγραφής (πτυχίο) 
στο Μητρώο Μελετητών/ Γραφείων Μελετώνμέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, 
σύμφωνα με το άρθρο 39 του π.δ. 71/2019, και από την έναρξη πλήρους ισχύος του τελευταίου, 
βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.).  

141 Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 19.4, συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με 
το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 

142 Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά 
α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 
4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο 
αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός), 
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 
2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει 
την έδρα της στην ημεδαπή, 
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ 
L. 207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που 
αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε 
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που 
έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που 
αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην 
ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή 
την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 
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143 Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) 

παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές 
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

144 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
145 Οι αναθετουσες αρχες μπορουν να προβλεπουν οτι, κατοπιν αιτηματος του υπεργολαβου και 

εφοσον η φυση της συμβασης το επιτρεπει, ο αναθετων φορεας καταβαλλει απευθειας στον 
υπεργολαβο την αμοιβη του δυναμει συμβασης υπεργολαβιας με τον αναδοχο. Στην περιπτωση 
αυτη, καθοριζονται τα ειδικοτερα μετρα η οι μηχανισμοι που επιτρεπουν στον κυριο αναδοχο να 
εγειρει αντιρρησεις ως προς αδικαιολογητες πληρωμες, καθως και οι ρυθμισεις που αφορουν 
αυτον τον τροπο πληρωμης. Στην περιπτωση αυτη δεν αιρεται η ευθυνη του κυριου αναδοχου. 
Συμπληρωνεται αναλογως. 

146 Ο ορος αυτος μπορει να τεθει, κατα την κριση του αναθετοντα φορεα, και στην περιπτωση 
ποσοστου μικροτερου του 30% της εκτιμωμενης αξιας της συμβασης (πρβλ. παρ. 5 αρθρου 131 
του ν. 4412/2016. 

147 Τίθενται οι τυχόν ληφθείσες γνωμοδοτήσεις και αποφασεις, π.χ. αποφασεις αναληψης 
υποχρεωσης, δεσμευσης πιστωσης, εγκρισης δημοπρατησης της μελετης, η προηγουμενη 
συμφωνη γνωμη της αρμοδιας Διαχειριστικης Αρχης σε περιπτωση συγχρηματοδοτουμενης 
συμβασης, τυχον αλλες εγκρισεις, ειδικοι οροι, κλπ. 
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