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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
1. 1

Αναθέτουσα αρχή
Οδό ς
Ταχ.Κωδ.
Τηλ.
Telefax
E-mail
Πληροφορίες

: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
: Στρωμνίτσης 53
: 54248
: 2313331108, 1186
: 2313331115
: dte@pkm.gov.gr
: Σοφία Κεχαγιά

1.2 Κύ ριος του Έργου :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.3 Εργοδό της:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.4 Προϊστά μενη Αρχή :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Μό νο
για θέματα που προβλέπονται από το αρ.176 του Ν.3852/2010, ό πως τροποποιή θηκε με το αρ.5 του
Ν.4071/2012 και αναφέρονται στο ΠΔ 7/2013
1.5 Διευθύ νουσα Υπηρεσία : ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.6 Αρμό διο Τεχνικό Συμβού λιο: ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.7 Εφό σον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθού ν κατά τη διά ρκεια της διαδικασίας σύ ναψης ή
εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεού νται να δηλώ σουν ά μεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες
ή στον ανά δοχο.
Εφό σον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή /και τα αποφαινό μενα ό ργανα της αναθέτουσας αρχή ς
καταργηθού ν, συγχωνευτού ν ή με οποιονδή ποτε τρό πο μεταβληθού ν κατά τη διά ρκεια της
διαδικασίας σύ ναψης ή εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεού νται να δηλώ σουν ά μεσα στους
προσφέροντεςiv ή στον ανά δοχο τα στοιχεία των υπηρεσιώ ν ή αποφαινό μενων οργά νων, τα οποία
κατά τον νό μο αποτελού ν καθολικό διά δοχο των εν λό γω οργά νων που υπεισέρχονται στα
δικαιώ ματα και υποχρεώ σεις τους.
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1 Τα έγγραφα της σύ μβασης, κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του ά ρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παρό ντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό , είναι τα ακό λουθα:
α) η …. προκή ρυξη σύ μβασης ό πως δημοσιεύ θηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκή ς
Ένωσης (ΕΕΕΕ),
β) η με αρ. …… προκαταρκτική προκή ρυξηv,
γ) η παρού σα διακή ρυξη,
δ) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύ μβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) vi,
ε) το έντυπο οικονομική ς προσφορά ς, ό πως παρά γεται από την ειδική ηλεκτρονική φό ρμα του
υποσυστή ματος,
στ) το Τεύ χος Τεχνικώ ν Δεδομένων του έργου με τα τυχό ν Παραρτή ματά του, το πρό γραμμα
των απαιτού μενων μελετώ ν και η τεκμηρίωση της σκοπιμό τητας του έργου.
ζ) το τεύ χος της Συγγραφή ς Υποχρεώ σεων (Σ.Υ.) vii με τα τυχό ν Παραρτή ματά του,
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η) το τεύ χος προεκτιμώ μενων αμοιβώ ν,
θ) το υπό δειγμα ….viii
ι) τυχό ν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθού ν από την
αναθέτουσα αρχή επί ό λων των ανωτέρω,
ια) …ix
2.2 Προσφέρεται ελεύ θερη, πλή ρης, ά μεση και δωρεά ν ηλεκτρονική πρό σβαση στα έγγραφα της
σύ μβασηςx στον ειδικό , δημό σια προσβά σιμο, χώ ρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύ λης
www.promitheus.gov.gr, καθώ ς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχή ς (εφό σον διαθέτει).
www.pkm.gov.gr.xi xii.
2.3 Εφό σον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ή τοι έως την 16/10/2020xiii, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε
ό λους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύ μβασης, το αργό τερο έως την 23/10/2020xiv.

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι προσφορές υποβά λλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά , μέσω της
διαδικτυακή ς πύ λης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώ ρα που ορίζεται στο ά ρθρο 14 της παρού σας διακή ρυξης, σε ηλεκτρονικό φά κελο του
υποσυστή ματος.
Για τη συμμετοχή στην παρού σα διαδικασία οι ενδιαφερό μενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή , χορηγού μενη από πιστοποιημένη αρχή παροχή ς ψηφιακή ς
υπογραφή ς και να εγγραφού ν στο ηλεκτρονικό σύ στημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύ λη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώ ντας τη διαδικασία εγγραφή ς του ά ρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της
Κοινή ς Υπουργική ς Από φασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η ένωση οικονομικώ ν φορέων υποβά λλει κοινή προσφορά , η οποία υποχρεωτικά υπογρά φεται
ψηφιακά , είτε από ό λους τους οικονομικού ς φορείς που αποτελού ν την ένωση, είτε από
εκπρό σωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά , επί ποινή από ρριψης της
προσφορά ς, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχή ς του κά θε μέλους της ένωσης,
συμπεριλαμβανομένης της κατανομή ς αμοιβή ς μεταξύ τους, καθώ ς και ο εκπρό σωπος/
συντονιστή ς αυτή ς.
3.2 Στον ηλεκτρονικό φά κελο προσφορά ς περιέχονται:
(α) ένας (υπο)φά κελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχή ς».
(β) ένας (υπο)φά κελος με την ένδειξη “Τεχνική Προσφορά ”.
(γ) ένας (υπο)φά κελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά ».
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρή ση του σχετικού πεδίου του υποσυστή ματος, κατά την
σύ νταξη της προσφορά ς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτή ρα, σύ μφωνα με τα
οριζό μενα στο ά ρθρο 21 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση αυτή , ο προσφέρων υποβά λλει στον οικείο (υπο)φά κελο σχετική αιτιολό γηση με τη
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά ό λες τις σχετικές διατά ξεις νό μου ή
διοικητικές πρά ξεις που επιβά λλουν την εμπιστευτικό τητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως
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συνημμένο της ηλεκτρονική ς του προσφορά ς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες
σχετικά με τις τιμές μονά δος, τις προσφερό μενες ποσό τητες και την οικονομική προσφορά .
3.4 Στην περίπτωση της υποβολή ς στοιχείων με χρή ση μορφό τυπου φακέλου συμπιεσμένων
ηλεκτρονικώ ν αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά , σύ μφωνα με τα ανωτέρω αναφερό μενα, θα πρέπει να
τα υποβά λλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφό τυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικώ ν αρχείων που να
περιλαμβά νει αυτά .
3.5 Ο χρή στης – οικονομικό ς φορέας υποβά λλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
υποσυστή ματος, ό πως περιγρά φεται κατωτέρω:
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβά νονται στον (υπο)φά κελο με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχή ς» είναι τα οριζό μενα στο ά ρθρο 20.2, τα δε στοιχεία και δικαιολογητικά
που περιλαμβά νονται στον (υπο)φά κελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά » είναι τα οριζό μενα στο
ά ρθρο 20.3 της παρού σας.
Τα στοιχεία αμφό τερων των (υπο)φακέλων υποβά λλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφό σον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρή ση εγκεκριμένων πιστοποιητικώ ν σύ μφωνα με την παρ. 3 του ά ρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/2610-2017 Κ.Υ.Α. .
β) Εντό ς τριώ ν (3) εργασίμων ημερώ ν από την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και
δικαιολογητικώ ν του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχή ς» προσκομίζεται υποχρεωτικά από
τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή , σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φά κελο, η
πρωτό τυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχή ς.xv
Επισημαίνεται ό τι η εν λό γω υποχρέωση δεν ισχύ ει για τις εγγυή σεις ηλεκτρονική ς έκδοσης (π.χ.
εγγυή σεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
γ) Οι προσφέροντες συντά σσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώ νοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φό ρμα του υποσυστή ματος και επισυνά πτοντας, στον ηλεκτρονικό χώ ρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονική ς Προσφορά ς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φά κελο, ό λα τα στοιχεία της
προσφορά ς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).
δ) Στην οικονομική προσφορά αναγρά φεται η προσφερό μενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και η
συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύ μβασης. Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κά θε επί
μέρους κατηγορία μελέτης, σύ μφωνα με τις διατά ξεις της περίπτωσης δ' της παρ. 8 του ά ρθρου 53
του ν. 4412/2016. Περιλαμβά νει, εκτό ς από τις αμοιβές για την εκπό νηση των μελετώ ν, τις αμοιβές
για τον προγραμματισμό , την επίβλεψη και την αξιολό γηση των αναγκαίων ερευνητικώ ν εργασιώ ν
πά σης φύ σεως, καθώ ς επίσης και των εργασιώ ν /μελετώ ν, σύ μφωνα με τα αναφερό μενα στην
περίπτωση δ' της παρ. 8 του ά ρθρου 53 του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο
95 παρ. 3 του νό μου αυτού . Η συνολική προσφερό μενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης επί της
προεκτιμώ μενης αμοιβή ς, με στρογγυλοποίηση στο δεύ τερο δεκαδικό ψηφίο.
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παρά γουν από το υποσύ στημα τα ηλεκτρονικά αρχεία
[«εκτυπώ σεις» των Δικαιολογητικώ ν Συμμετοχή ς, της Τεχνική ς Προσφορά ς και της Οικονομική ς
Προσφορά ς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά
υπογρά φονται από τους προσφέροντες με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρή ση εγκεκριμένων πιστοποιητικώ ν σύ μφωνα με την παρ. 3
του ά ρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. και επισυνά πτονται στους αντίστοιχους
(υπο)φακέλους της προσφορά ς. Κατά την συστημική υποβολή της προσφορά ς το υποσύ στημα
πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονική ς προσφορά ς σε σχέση
με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχή ς, Τεχνική Προσφορά και
Οικονομική Προσφορά ) και εφό σον οι έλεγχοι αυτοί αποβού ν επιτυχείς, η προσφορά υποβά λλεται
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στο υποσύ στημα. Διαφορετικά , η προσφορά δεν υποβά λλεται και το υποσύ στημα ενημερώ νει τους
προσφέροντες με σχετικό μή νυμα σφά λματος στη διεπαφή του χρή στη των προσφερό ντων,
προκειμένου οι τελευταίοι να προβού ν στις σχετικές ενέργειες διό ρθωσης.
στ) Εφό σον τα δικαιολογητικά συμμετοχή ς, η τεχνική προσφορά και οι οικονομικοί ό ροι δεν έχουν
αποτυπωθεί στο σύ νολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φό ρμες του υποσυστή ματος, οι
προσφέροντες επισυνά πτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύ μφωνα με
τους ό ρους της παρού σας διακή ρυξης.

Στις περιπτώ σεις που με την προσφορά υποβά λλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπό μενα στις διατά ξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε
απλή φωτοτυπία, εφό σον συνυποβά λλεται υπεύ θυνη δή λωση, στην οποία βεβαιώ νεται η
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύ ναψης σύ μβασης
(ή τοι μετά την αποστολή της προκή ρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.) xvi.

ζ) Από το υποσύ στημα εκδίδεται ηλεκτρονική από δειξη υποβολή ς προσφορά ς, η οποία αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μή νυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3.6 Από συρση προσφορά ς
Οι προσφέροντες δύ νανται να ζητή σουν την από συρση υποβληθείσας προσφορά ς, πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολή ς των προσφορώ ν, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα
αρχή , σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρή ση εγκεκριμένων
πιστοποιητικώ ν σύ μφωνα με την παρ. 3 του ά ρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., μέσω
της λειτουργικό τητας «Επικοινωνία» του υποσυστή ματος. Πιστοποιημένος χρή στης της αναθέτουσας
αρχή ς, μετά από σχετική από φαση της αναθέτουσας αρχή ς, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα
του προσφέροντα, προβαίνει στην από ρριψη της σχετική ς ηλεκτρονική ς προσφορά ς στο υποσύ στημα
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολή ς της προσφορά ς. Κατό πιν, ο οικονομικό ς φορέας δύ ναται
να υποβά λει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστή ματος έως την καταληκτική ημερομηνία
υποβολή ς των προσφορώ ν.
3.7 Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογρά φουν τα δικαιολογητικά
της προσφορά ς τους με χρή ση προηγμένης ηλεκτρονική ς υπογραφή ς, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιού ν με οποιονδή ποτε ά λλον πρό σφορο τρό πο, εφό σον στη χώ ρα προέλευσή ς τους δεν είναι υποχρεωτική η χρή ση προηγμένης ψηφιακή ς υπογραφή ς σε διαδικασίες σύ ναψης δημοσίων συμβά σεων.
Στις περιπτώ σεις αυτές η προσφορά συνοδεύ εται με υπεύ θυνη δή λωση στην οποία δηλώ νεται ό τι
στην χώ ρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρή ση προηγμένης ψηφιακή ς υπογραφή ς ή ό τι στην χώ ρα
προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρή ση προηγμένης ψηφιακή ς υπογραφή ς για την συμμετοχή σε
διαδικασίες σύ ναψης δημοσίων συμβά σεων. Η υπεύ θυνη δή λωση του προηγού μενου εδαφίου φέρει
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολή ς των προσφορώ νxvii.

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/
έγκριση πρακτικού
α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολή ς προσφορώ ν, ό πως ορίζεται στο ά ρθρο 14 της
παρού σας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφρά γιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους
προσφέροντες τον σχετικό κατά λογο συμμετεχό ντων, ό πως αυτό ς παρά γεται από το Υποσύ στημα.
β) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού xviii, κατά την ημερομηνία και ώ ρα που ορίζεται στο ά ρθρο
14 της παρού σας, προβαίνει σε ηλεκτρονική αποσφρά γιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχή ς» και του (υπο)φακέλου “Τεχνική Προσφορά ”, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες
πρό σβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπώ ν οικονομικώ ν φορέων.
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γ) Μετά την ως ά νω αποσφρά γιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στον έλεγχο των
υποβληθέντων δικαιολογητικώ ν συμμετοχή ς, καθώ ς και στην αξιολό γηση και βαθμολό γηση των
τεχνικώ ν προσφορώ ν, σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 21.1 και 21.2. Ακολού θως, η Επιτροπή
Διαγωνισμού συντά σσει πρακτικό , στο οποίο περιλαμβά νονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω
ελέγχου και αξιολό γησης, και υποβά λλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως
“εσωτερικό ”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστή ματος, προς έγκριση.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού , πριν την ολοκλή ρωση της σύ νταξης του ως ά νω πρακτικού , επικοινωνεί με
τους εκδό τες που αναγρά φονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να
διαπιστώ σει την εγκυρό τητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστό τητα εγγυητική ς επιστολή ς, ο υποψή φιος
αποκλείεται από τον διαγωνισμό και υποβά λλεται μηνυτή ρια αναφορά στον αρμό διο εισαγγελέα.
δ) Μετά την έκδοση της από φασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού , η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί
την από φαση σε ό λους τους προσφέροντες και παρέχει πρό σβαση σε αυτού ς στα υποβληθέντα
δικαιολογητικά συμμετοχή ς και στις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές των λοιπώ ν προσφερό ντων.

ε) Μετέπειτα, σε διακριτό στά διο, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφρά γιση των
οικονομικώ ν προσφορώ ν, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρό σβαση στα υποβληθέντα
στοιχεία των λοιπώ ν οικονομικώ ν φορέων. Εν συνεχεία η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην
αξιολό γηση και βαθμολό γηση των οικονομικώ ν προσφορώ ν, σύ μφωνα με οριζό μενα στο ά ρθρο 21.3
και συντά σσει πρακτικό , με το οποίο εισηγείται την ανά θεση της σύ μβασης στον προσφέροντα που
υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά (ή τη ματαίωση της διαδικασίας). Το εν λό γω πρακτικό
υποβά λλεται, ως “εσωτερικό ”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστή ματος, στην
αναθέτουσα αρχή , προς έγκριση.
Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά , κατά κατηγορία μελέτης, απορρίπτεται, εφό σον οι ποσό τητες
του φυσικού αντικειμένου της προσφορά ς δεν αντιστοιχού ν στο αντικείμενο της μελέτης, ό πως
προκύ πτει από τα στοιχεία της περίπτωσης κε' της παρ. 2 του ά ρθρου 53 του ν. 4412/2016.
στ) Μετά την έκδοση της από φασης έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπή ς Διαγωνισμού , η
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την ως ά νω από φαση σε ό λους τους προσφέροντες που υπέβαλαν
αποδεκτή προσφορά και παρέχει πρό σβαση σε αυτού ς στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές
των λοιπώ ν προσφερό ντων.
ζ) Επισημαίνεται ό τι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
(ισοδύ ναμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό ) ανά δοχο, σύ μφωνα με τα ειδικό τερα
οριζό μενα στο ά ρθρο 21.4 της παρού σας.
η) Κατά των αποφά σεων της αναθέτουσας αρχή ς του παρό ντος ά ρθρου χωρεί προδικαστική
προσφυγή , κατά τα οριζό μενα στο ά ρθρο 6.

Άρθρο 5: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης
α) Μετά την αξιολό γηση των προσφορώ ν, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετική ς
ηλεκτρονική ς διαδικασίας σύ ναψης σύ μβασης και μέσω της λειτουργικό τητας της «Επικοινωνίας»,
τον προσωρινό ανά δοχο να υποβά λει εντό ς προθεσμίας 10 ημερώ νxix από την κοινοποίηση της
σχετική ς έγγραφης ειδοποίησης σε αυτό ν, τα προβλεπό μενα στις κείμενες διατά ξεις δικαιολογητικά
προσωρινού αναδό χου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης xx.
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β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδό χου υποβά λλονται από τον οικονομικό φορέα
ηλεκτρονικά , μέσω της λειτουργικό τητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή .
γ) Αν δεν υποβληθού ν τα παραπά νω δικαιολογητικά ή υπά ρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλή θηκαν
και ο προσωρινό ς ανά δοχος υποβά λλει εντό ς της προθεσμίας της παραγρά φου α’ του παρό ντος ά ρθρου, αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παρά ταση της προθεσμίας υποβολή ς, το
οποίο συνοδεύ εται με αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία να αποδεικνύ εται ό τι έχει αιτηθεί τη χορή γηση των δικαιολογητικώ ν, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολή ς των δικαιολογητικώ ν για ό σο χρό νο απαιτηθεί για τη χορή γηση των δικαιολογητικώ ν από τις αρμό διες αρχές.
Το παρό ν εφαρμό ζεται και στις περιπτώ σεις που η αναθέτουσα αρχή ζητή σει την προσκό μιση των δικαιολογητικώ ν κατά τη διαδικασία αξιολό γησης των προσφορώ ν και πριν το στά διο κατακύ ρωσης,
κατ΄ εφαρμογή της διά ταξης του ά ρθρου 79 παρά γραφος 5 εδά φιο α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμένων
των αρχώ ν της ίσης μεταχείρισης και της διαφά νειαςxxi.
Εντό ς τριώ ν (3) εργασίμων ημερώ ν από την ηλεκτρονική υποβολή των ως ά νω στοιχείων και
δικαιολογητικώ ν, σύ μφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερό μενα, προσκομίζονται
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή , σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φά κελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθού ν σε πρωτό τυπη μορφή ,
σύ μφωνα με τις διατά ξεις του ά ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώ δικας Διοικητική ς
Διαδικασίας'', ό πως τροποποιή θηκε με τις διατά ξεις του ά ρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.
δ) Αν, κατά τον έλεγχο των παραπά νω δικαιολογητικώ ν, διαπιστωθεί ό τι:
i) τα στοιχεία που δηλώ θηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύ μβασης (ΕΕΕΣ), είναι ψευδή ή
ανακριβή ή
ii) αν δεν υποβληθού ν στο προκαθορισμένο χρονικό διά στημα τα απαιτού μενα πρωτό τυπα ή
αντίγραφα, των παραπά νω δικαιολογητικώ ν, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που υποβλή θηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύ ονται οι
ό ροι και οι προϋ ποθέσεις συμμετοχή ς σύ μφωνα με τα ά ρθρα 17, 18, 19 και 22 της παρού σαςxxii,
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδό χου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχή ς η
εγγύ ηση συμμετοχή ς του και η κατακύ ρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επό μενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά ποψη προσφορά βά σει της βέλτιστης σχέσης
ποιό τητας – τιμή ς, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσή κουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχή ς για μεταβολές στις
προϋ ποθέσεις τις οποίες ο προσωρινό ς ανά δοχος είχε δηλώ σει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύ μβασης (ΕΕΕΣ) ό τι πληροί και οι οποίες επή λθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώ ση ο προσωρινό ς
ανά δοχος μετά την δή λωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρό σκλησης για την προσκό μιση
των δικαιολογητικώ ν κατακύ ρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχή ς η εγγύ ηση συμμετοχή ς του, που είχε προσκομισθεί, σύ μφωνα με το ά ρθρο 15.1 της παρού σας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δή λωση, ή αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν υποβά λλει ένα ή περισσό τερα από τα απαιτού μενα δικαιολογητικά , ή αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ό τι στο πρό σωπό του δεν συντρέχουν οι λό γοι αποκλεισμού
του ά ρθρου 18 και ό τι πληροί τα κριτή ρια επιλογή ς του ά ρθρου 19, η διαδικασία σύ ναψης της
σύ μβασης ματαιώ νεται.
Η διαδικασία ελέγχου των ως ά νω δικαιολογητικώ ν ολοκληρώ νεται με τη σύ νταξη πρακτικού από την
Επιτροπή Διαγωνισμού , στο οποίο αναγρά φεται η τυχό ν συμπλή ρωση δικαιολογητικώ ν κατά
τα οριζό μενα υπό γ) ανωτέρωxxiii. Η Επιτροπή , στη συνέχεια, το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικό τητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή , για τη λή ψη από φασης.
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Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού , στην κοινοποίηση της
από φασης κατακύ ρωσης, μαζί με αντίγραφο ό λων των πρακτικώ ν, σε κά θε προσφέροντα που δεν
έχει αποκλειστεί οριστικά xxiv , εκτό ς από τον προσωρινό ανά δοχο, σύ μφωνα με τις κείμενες διατά ξεις,
μέσω της λειτουργικό τητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδό χου στον χώ ρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ».

Άρθρο 6: Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία
Κά θε ενδιαφερό μενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύ μβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πρά ξη ή παρά λειψη της αναθέτουσας
αρχή ς κατά παρά βαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης ή της εσωτερική ς νομοθεσίας,
δικαιού ται να ασκή σει προδικαστική προσφυγή ενώ πιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετική ς πρά ξης ή
παρά λειψης της αναθέτουσας αρχή ς, προσδιορίζοντας ειδικώ ς τις νομικές και πραγματικές αιτιά σεις
που δικαιολογού ν το αίτημά τουxxv.
Σε περίπτωση προσφυγή ς κατά πρά ξης της αναθέτουσας αρχή ς, η προθεσμία για την ά σκηση της
προδικαστική ς προσφυγή ς είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλό μενης πρά ξης στον ενδιαφερό μενο
οικονομικό φορέα αν η πρά ξη κοινοποιή θηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλό μενης πρά ξης σε αυτό ν αν
χρησιμοποιή θηκαν ά λλα μέσα επικοινωνίας, ά λλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλή ρη, πραγματική ή τεκμαιρό μενη, γνώ ση της πρά ξης που βλά πτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερό μενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παρά λειψης, η προθεσμία για την ά σκηση της προδικαστική ς προσφυγή ς είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλό μενης παρά λειψηςxxvi.
Η προδικαστική προσφυγή , με βά ση και τα ό σα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται
ηλεκτρονικά βά σει του τυποποιημένου εντύ που και μέσω της λειτουργικό τητας «Επικοινωνία»
του υποσυστή ματος προς την Αναθέτουσα Αρχή , επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή » και επισυνά πτοντας το σχετικό έγγραφο σύ μφωνα με την παρ. 3 του
ά ρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτό της ά σκησης της προδικαστική ς προσφυγή ς κατατίθεται παρά βολο από τον
προσφεύ γοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζό μενα στο ά ρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύ γοντα σε περίπτωση ολική ς ή μερική ς αποδοχή ς της προσφυγή ς
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της από φασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγή ς, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλό μενη πρά ξη ή προβαίνει στην οφειλό μενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την ά σκηση της προδικαστική ς προσφυγή ς και η ά σκησή της κωλύ ουν τη
σύ ναψη της σύ μβασης επί ποινή ακυρό τητας, η οποία διαπιστώ νεται με από φαση της ΑΕΠΠ μετά
από ά σκηση προσφυγή ς, σύ μφωνα με το ά ρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά , η ά σκηση
της προδικαστική ς προσφυγή ς δεν κωλύ ει την πρό οδο της διαγωνιστική ς διαδικασίας, εκτό ς αν
ζητηθού ν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το ά ρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η προηγού μενη παρά γραφος δεν εφαρμό ζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία
σύ ναψης της παρού σας σύ μβασης, υποβληθεί μό νο μία (1) προσφορά xxvii.
Η αναθέτουσα αρχή , μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κά θε ενδιαφερό μενο τρίτο σύ μφωνα με τα
προβλεπό μενα στην περ. α της παρ. 1 του ά ρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ.
1 του ά ρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

- 10 -

20PROC007380811 2020-09-28
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρό σβαση στο σύ νολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβά ζει στην
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικώ ν Προσφυγώ ν (ΑΕΠΠ) τα προβλεπό μενα στην περ. β’ της παρ. 1
του ά ρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύ μφωνα και με την παρ. 1 του ά ρθρου 9 του π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμό τητας των προβαλλό μενων πραγματικώ ν και
νομικώ ν ισχυρισμώ ν της προσφυγή ς και των ισχυρισμώ ν της αναθέτουσας αρχή ς και, σε περίπτωση
παρέμβασης, των ισχυρισμώ ν του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν ό λω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την
προσφυγή με από φασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερώ ν
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγή ςxxviii.
Σε περίπτωση συμπληρωματική ς αιτιολογίας επί της προσβαλλό μενης πρά ξης, αυτή υποβά λλεται έως
και δέκα (10) ημέρες πριν την συζή τηση της προσφυγή ς και κοινοποιείται αυθημερό ν στον
προσφεύ γοντα μέσω της πλατφό ρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδή ποτε
πρό σφορο μέσο. Υπομνή ματα επί των από ψεων και της συμπληρωματική ς αιτιολογίας της
Αναθέτουσας Αρχή ς κατατίθενται μέσω της πλατφό ρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από
τη συζή τηση της προσφυγή ςxxix.
Η ά σκηση της προδικαστική ς προσφυγή ς αποτελεί προϋ πό θεση για την ά σκηση των ένδικων
βοηθημά των της αίτησης αναστολή ς και της αίτησης ακύ ρωσης του ά ρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεστώ ν πρά ξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχή ς.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητή σει την αναστολή της εκτέλεσης της από φασης της
ΑΕΠΠ και την ακύ ρωσή της ενώ πιον του αρμοδίου δικαστηρίου xxx. Δικαίωμα ά σκησης των ίδιων
ενδίκων βοηθημά των έχει και η αναθέτουσα αρχή , αν η ΑΕΠΠ κά νει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή . Με τα ένδικα βοηθή ματα της αίτησης αναστολή ς και της αίτησης ακύ ρωσης
λογίζονται ως συμπροσβαλλό μενες με την από φαση της ΑΕΠΠ και ό λες οι συναφείς προς την
ανωτέρω από φαση πρά ξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχή ς, εφό σον έχουν εκδοθεί ή
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζή τηση της αίτησης αναστολή ς ή την πρώ τη συζή τηση της
αίτησης ακύ ρωσης.
Η ά σκηση της αίτησης αναστολή ς δεν εξαρτά ται από την προηγού μενη ά σκηση της αίτησης ακύ ρωσης.
Η αίτηση αναστολή ς κατατίθεται στο αρμό διο δικαστή ριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερώ ν από
την κοινοποίηση ή την πλή ρη γνώ σηxxxi της από φασης επί της προδικαστική ς προσφυγή ς και συζητείται το αργό τερο εντό ς τριά ντα (30) ημερώ ν από την κατά θεσή της. Για την ά σκηση της αιτή σεως αναστολή ς κατατίθεται το προβλεπό μενο παρά βολο, σύ μφωνα με τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η ά σκηση αίτησης αναστολή ς κωλύ ει τη σύ ναψη της σύ μβασης, εκτό ς εά ν με την προσωρινή διαταγή
ο αρμό διος δικαστή ς αποφανθεί διαφορετικά .

Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθέτουσα αρχή xxxii μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολό γησης των προσφορώ ν, να καλέσει τους
οικονομικού ς φορείς, μέσω της λειτουργικό τητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστή ματος, να
συμπληρώ σουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβά λει,
συμπεριλαμβανομένων και της τεχνική ς και της οικονομική ς τους προσφορά ς, μέσα σε εύ λογη
προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρό τερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτού ς της σχετική ς πρό σκλησης, σύ μφωνα με τα ειδικό τερα οριζό μενα στις
διατά ξεις των ά ρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016 και του ά ρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-102017 Κ.Υ.Α.
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Οποιαδή ποτε διευκρίνιση ή συμπλή ρωση που υποβά λλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή xxxiii, δεν λαμβά νεται υπό ψη.
Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης
8.1 Μετά την ά πρακτη πά ροδο της προθεσμίας ά σκησης προδικαστική ς προσφυγή ς ή , σε περίπτωση
ά σκησή ς της, ό ταν παρέλθει ά πρακτη η προθεσμία ά σκησης αίτησης αναστολή ς κατά της από φασης
της ΑΕΠΠ και, σε περίπτωση ά σκησης αίτησης αναστολή ς κατά της από φασης της ΑΕΠΠ, ό ταν εκδοθεί από φαση επί της αίτησης, με την επιφύ λαξη της χορή γησης προσωρινή ς διαταγή ς, σύ μφωνα με τα
οριζό μενα στο τελευταίο εδά φιο της παρ. 4 του ά ρθρου 372 ν. 4412/2016 και, μετά την ολοκλή ρωση
του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφό σον απαιτείται, σύ μφωνα με τα ά ρθρα
35 και 36 του ν. 4129/2013 xxxiv, ο προσωρινό ς ανά δοχος υποβά λλει, εφόσον απαιτείταιxxxv, υπεύ θυνη δή λωση, μετά από σχετική πρό σκληση της αναθέτουσας αρχή ς, μέσω της λειτουργικό τητας της
“Επικοινωνίας” του υποσυστή ματος. Στην υπεύ θυνη δή λωση, η οποία υπογρά φεται κατά τα οριζό μενα στο ά ρθρο 22 της παρού σας, δηλώ νεται ό τι δεν έχουν επέλθει στο πρό σωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του ά ρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να διαπιστωθεί ό τι δεν έχουν
εκλείψει οι προϋ ποθέσεις συμμετοχή ς του ά ρθρου 17, ό τι δεν συντρέχουν οι λό γοι αποκλεισμού του
ά ρθρου 18 και ό τι εξακολουθού ν να πληρού νται τα κριτή ρια επιλογή ς του ά ρθρου 19. Η υπεύ θυνη δή λωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού , η οποία συντά σσει πρακτικό που συνοδεύ ει τη σύ μβασηxxxvi.
Μέσω της λειτουργικό τητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστή ματος, κοινοποιείται η από φαση κατακύ ρωσης στον προσωρινό ανά δοχοxxxvii. Με την ίδια από φαση καλείται ο ανά δοχος να προσέλθει σε
ορισμένο τό πο και χρό νο για την υπογραφή του συμφωνητικού , θέτοντά ς του η αναθέτουσα αρχή
προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση ειδική ς ηλεκτρονική ς πρό σκλησης, μέσω της λειτουργικό τητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστή ματος, προσκομίζοντας και την απαιτού μενη εγγυητική επιστολή καλή ς εκτέλεσης. Η εν λό γω κοινοποίηση επιφέρει
τα έννομα αποτελέσματα της από φασης κατακύ ρωσης, σύ μφωνα με οριζό μενα στην παρ. 3 του ά ρθρου 105 του ν. 4412/2016.
8.2 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτή ρα. Εά ν ο ανά δοχος δεν προσέλθει να
υπογρά ψει το συμφωνητικό , μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρό κληση, κηρύ σσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχή ς η εγγύ ηση συμμετοχή ς του και ακολουθείται η
διαδικασία του ά ρθρου 5 της παρού σας για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επό μενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά ποψη προσφορά βά σει βέλτιστης σχέσης ποιό τητας - τιμή ς xxxviii.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού , η διαδικασία σύ ναψης της σύ μβασης ματαιώ νεται, σύ μφωνα με την περίπτωση β' της παραγρά φου 1 του ά ρθρου 106 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 9: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος
Σχετικά με την υπογραφή της σύ μβασης, ισχύ ουν τα προβλεπό μενα στην παρ. 5 ά ρθρου 105 και
182 του ν. 4412/2016.
Τα έγγραφα της σύ μβασης με βά ση τα οποία θα εκτελεσθεί η σύ μβαση είναι τα αναφερό μενα
παρακά τω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά ό ρων, η σειρά ισχύ ος
καθορίζεται ως κατωτέρω:
1. Το Συμφωνητικό .
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2. Η παρού σα Διακή ρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδό χου.
4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδό χου.
5. Το τεύ χος της Συγγραφή ς Υποχρεώ σεων (Σ.Υ.) με τα τυχό ν Παραρτή ματά του.
6. Το Τεύ χος Τεχνικώ ν Δεδομένων του έργου με τα τυχό ν Παραρτή ματά του, το πρό γραμμα των
απαιτού μενων μελετώ ν και η τεκμηρίωση της σκοπιμό τητας του έργου.
7. Το τεύ χος προεκτιμώ μενων αμοιβώ ν.

Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας
10.1 Τα έγγραφα της σύ μβασης συντά σσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώ σσα και προαιρετικά
και σε ά λλες γλώ σσες, συνολικά ή μερικά . Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημά των των
εγγρά φων της σύ μβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσό τερες γλώ σσες, επικρατεί η ελληνική
έκδοση. Τυχό ν προδικαστικές προσφυγές υποβά λλονται στην ελληνική γλώ σσα.
10.2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανό μενα σε αυτές στοιχεία, καθώ ς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντά σσονται στην ελληνική γλώ σσα ή συνοδεύ ονται από επίσημη μετά φρασή τους στην ελληνική
γλώ σσα.
10.3 Στα αλλοδαπά δημό σια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμό ζεται η Συνθή κη της Χά γης της
5.10.1961, που κυρώ θηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύ ονται από μετά φρασή τους στην ελληνική γλώ σσα επικυρωμένη είτε από πρό σωπο αρμό διο
κατά τις διατά ξεις της εθνική ς νομοθεσίας είτε από πρό σωπο κατά νό μο αρμό διο της χώ ρα στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφοxxxix. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα εγγρά φων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από
δικηγό ρο, σύ μφωνα με τα προβλεπό μενα στην παρ. 2 περ. β του ά ρθρου 11 του ν. 2690/1999
“Κώ δικας Διοικητική ς Διαδικασίας”, ό πως αντικαταστά θηκε ως ά νω με το ά ρθρο 1 παρ.2 του
ν.4250/2014.
10.4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλά δια και ά λλα έντυπα - εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχό μενο μπορού ν να υποβά λλονται σε ά λλη γλώ σσα, χωρίς να συνοδεύ ονται από μετά φραση
στην ελληνική .
10.5 Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή , καθώ ς και μεταξύ αυτή ς και του αναδό χου γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώ σσα.

Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία
Για τη διαδικασία σύ ναψης και την εκτέλεση της σύ μβασης, έχουν εφαρμογή , ιδίως, οι κατωτέρω
διατά ξεις, ό πως ισχύ ουν:
1. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως τα ά ρθρα 118 και 119 αυτού .
2. Ο ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) .
3. Τα ά ρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)xl.
4. Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικό τερα το ά ρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
5. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ειδικό τερα το ά ρθρο 1 αυτού .
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6. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
7. 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».
8. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
9. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (Α’ 185).
10. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68).
11. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» .
12. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
13. Το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”xli.
14. Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), ό πως
τροποποιή θηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύ ρωση των στοιχείων του αναδό χου
με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α' 66) “Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή από φαση των
Υπουργώ ν Ανά πτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.
3414/2005’’, καθώ ς και η από φαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικώ ν υπ’ αριθμ.
1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”xlii.
15.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» xliii.
16.Το ά ρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση xliv».
17. Ο ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
18. Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”.
19. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”.
20. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”.
21. Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών
και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), ό πως
ισχύ ει, ως προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση
αμοιβώ ν μελετώ ν που δεν καλύ πτονται από τον Κανονισμό αμοιβώ ν.
22. Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής
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αυτών’’, ό πως ισχύ ει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3919/2011 (Α΄32).
23. Η με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Από φαση (Β' 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
24. - Η με αρ. 57654/2017 Υπουργική Από φαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
25. Η με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργική Από φαση (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
26. Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργική Από φαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιώ ν κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του ά ρθρου 53 του ν. 4412/2016»,
27. Η Εγκύ κλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που
αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων».
28. Η με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Από φαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδό θηκε κατ’ εξουσιοδό τηση του ά ρθρου 26
του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
29. Η με αριθ. YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Από φαση του Υπουργού Υποδομώ ν και
Μεταφορώ ν «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 » (Β
4841), ό πως τροποποιή θηκε με την ό μοια από φαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β
1511).
30. Η με αριθ. 50844/11-5-2018 Από φαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανά πτυξης «Συγκρότηση
και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών
μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), ό πως
τροποποιή θηκε με την ό μοια από φαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).
31. Η με αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Από φαση του Υπουργού Υποδομώ ν και
Μεταφορώ ν «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών
Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που
υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και
κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (Β 4203).
32. Η Εγκύ κλιος υπ’ αριθμ. 11/2018 του Υπουργείου Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν (ΑΔΑ:
6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) με θέμα «Οδηγό ς εκπό νησης μελετώ ν Δημοσίων Έργων του ν. 4412/2016
(Βιβλίο 1)».
33. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατά ξεων εκδοθείσες κανονιστικές πρά ξειςxlv, καθώ ς και λοιπές
διατά ξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζό μενα στα συμβατικά τεύ χη της
παρού σας, καθώ ς και το σύ νολο των διατά ξεων του ασφαλιστικού , εργατικού , κοινωνικού ,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικό τερα κά θε διά ταξη (νό μου, π.δ., Υ.Α,
κ.λ.π.) και ερμηνευτική εγκύ κλιος που διέπει την ανά θεση και εκτέλεση της παρού σας
σύ μβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά .
34. Οι ισχύ ουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετώ ν.
35. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε
φορά νομοθεσία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 12: Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης
12.1 Η εκτιμώ μενη αξία της σύ μβασης ανέρχεται σε 260.897,46 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβά νειxlvi
τις προεκτιμώ μενες αμοιβές των παρακά τω επιμέρους κατηγοριώ ν μελετώ ν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

75.796,45 € για μελέτη κατηγορίας
31.413,90 € για μελέτη κατηγορίας
58.839,79 € για μελέτη κατηγορίας
34.929,08 € για μελέτη κατηγορίας
6.527,64 € για μελέτη κατηγορίας
4.570,16 € για μελέτη κατηγορίας
12.688,13 € για μελέτη κατηγορίας
2.102,21 € για μελέτη ΣΑΥ ΦΑΥ

16 (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ)
10 (ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
8 (ΣΤΑΤΙΚΗ)
13 (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
9 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ )
21 (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ)
27 (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ)

και 34.030,10 € για απρό βλεπτες δαπά νες.xlvii
Στα πλαίσια της παρού σας μελέτης, θα μελετηθεί η κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Λουδία,
επί της παλαιά ς Εθνική ς οδού Θεσσαλονίκης-Αθή νας, στην έξοδο του χωριού Λουδίας του Ν.
Θεσσαλονίκης.
Η μελέτη έχει ενταχθεί στη ΣΑΜΠ908 και η σύ μβαση θα χρηματοδοτηθεί από 2019ΜΠ90800011xlviii
και υπό κειται στις νό μιμες κρατή σειςxlix, περιλαμβανομένης της κρά τησης ύ ψους 0,07 % υπέρ των
λειτουργικώ ν αναγκώ ν της Ενιαίας Ανεξά ρτητης Αρχή ς Δημοσίων Συμβά σεων, σύ μφωνα με το ά ρθρο
4 παρ. 3 του Ν 4013/2011 l, καθώ ς και της κρά τησης ύ ψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικώ ν αναγκώ ν
της Αρχή ς Εξέτασης Προδικαστικώ ν Προσφυγώ ν, σύ μφωνα με το ά ρθρο 350 παρ. 3 του ν.
4412/2016.
Η παρού σα σύ μβαση δεν υποδιαιρείται σε τμή ματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύ νολο γιατί πρό κειται
για κατασκευή νέας γέφυρας και των προσβά σεων αυτή ς και αποτελεί ένα ενιαίο τεχνικό αντικείμενο
που δεν μπορεί να διαχωριστεί τεχνικά και οικονομικά li
12.2 Οι μονά δες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύ χος Τεχνικώ ν Δεδομένων και
οι τιμές μονά δος που χρησιμοποιή θηκαν για τους υπολογισμού ς των ά νω προεκτιμώ μενων αμοιβώ ν,
αναφέρονται αναλυτικά στο τεύ χος προεκτιμώ μενων αμοιβώ ν.
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή της τεχνική ς και της οικονομική ς προσφορά ς, να
μελετή σουν τα τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονομική τους προσφορά περιλαμβά νει τη
συνολική αμοιβή τους για το σύ νολο του προς μελέτη αντικειμένου, ό πως αυτό προδιαγρά φεται στο
Φά κελο δημό σιας σύ μβασης. Τεκμαίρεται σχετικά ό τι ο ανά δοχος έλαβε υπό ψη, κατά τη μελέτη του
Φακέλου δημό σιας σύ μβασης, την πιθανό τητα να μην αντιστοιχού ν οι ποσό τητες μονά δων φυσικού
αντικειμένου, που αναφέρονται στο τεύ χος της προεκτιμώ μενης αμοιβή ς, στις τελικές ποσό τητες που
θα απαιτηθού ν για την εκπό νηση της μελέτης και διαμό ρφωσε ανά λογα την οικονομική του
προσφορά . Εφό σον προκύ ψουν διαφορές, εφαρμό ζεται το ά ρθρο 186 του ν. 4412/2016.
12.3 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιώ ν της σύ μβασης του Αναδό χου ορίζεται η ημερομηνία
υπογραφή ς του συμφωνητικού .
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύ μβασης ορίζεται σε δεκαεπτά (17)
μή νες από την υπογραφή του συμφωνητικού .
Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολού θως:lii
σύ μφωνα με το χρονοδιά γραμμα του τεύ χους τεχνικώ ν δεδομένων της μελέτης.
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Ο καθαρό ς χρό νος ολοκλή ρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του
μεταγενέστερο χρό νο έναρξης των προθεσμιώ ν της σύ μβασης.

συμφωνητικού ,

Στον ανά δοχο χορηγείται προκαταβολή κατά τους ό ρους των ά ρθρων 72 και 187 παρ. 2 περ. α) του ν.
4412/2016liii.
Άρθρο 13:

Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλογή του Αναδό χου, θα γίνει σύ μφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του ά ρθρου 27 του ν.
4412/2016 και υπό τις προϋ ποθέσεις του νό μου αυτού .
13.2 Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 3
της παρού σας, σε συνδυασμό με το ά ρθρο 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονομική
προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 3 της παρού σας, σε
συνδυασμό με το ά ρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 .
13.3 Eναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτέςliv.
13.4 Κά θε προσφέρων μπορεί να υποβά λει μό νο μία προσφορά lv.
13.5 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.
13.6 Οι προσφορές θα ισχύ ουν για δεκατρείς (13)lvi μή νες από την ημέρα λή ξης της προθεσμίας
υποβολή ς προσφορώ ν του επομένου ά ρθρου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λή ξη του χρό νου
ισχύ ος της προσφορά ς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διά ρκεια ισχύ ος της
προσφορά ς τους και της εγγύ ησης συμμετοχή ς.

Άρθρο 14 : Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών αποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώ νlvii ορίζεται η 29η
Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώ ρα 22.00
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5η
Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώ ρα 10.00 lviii

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις
15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατά θεση εγγύ ησης συμμετοχή ς, ποσού 5.217€lix.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικώ ν φορέων, η εγγύ ηση συμμετοχή ς περιλαμβά νει και τον ό ρο
ό τι η εγγύ ηση καλύ πτει τις υποχρεώ σεις ό λων των οικονομικώ ν φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
Οι εγγυή σεις συμμετοχή ς περιλαμβά νουν κατ’ ελά χιστον τα ακό λουθα στοιχεία, σύ μφωνα με το
ά ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
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β) τον εκδό τη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύ νονται (ή τον κύ ριο του έργου),
δ) τον αριθμό της εγγύ ησης,
ε) το ποσό που καλύ πτει η εγγύ ηση.
στ) την πλή ρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύ θυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύ ηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγρά φονται ό λα τα παραπά νω για κά θε
μέλος της ένωσης),
ζ) τους ό ρους ό τι: αα) η εγγύ ηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύ λακτα, ο δε εκδό της
παραιτείται του δικαιώ ματος της διαιρέσεως και της διζή σεως, και ββ) ό τι σε περίπτωση κατά πτωσης αυτή ς, το ποσό της κατά πτωσης υπό κειται στο εκά στοτε ισχύ ον τέλος χαρτοσή μου.
η) τα στοιχεία της σχετική ς διακή ρυξης (αριθμό ς, έτος, τίτλος μελέτης) και την καταληκτική ημερομηνία υποβολή ς προσφορώ ν,
θ) την ημερομηνία λή ξης ή τον χρό νο ισχύ ος της εγγύ ησης,
ι) την ανά ληψη υποχρέωσης από τον εκδό τη της εγγύ ησης να καταβά λει το ποσό της εγγύ ησης ολικά ή μερικά εντό ς πέντε (5) ημερώ ν μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς
τον οποίο απευθύ νεται.
Η εγγύ ηση συμμετοχή ς πρέπει να ισχύ ει τουλά χιστον για τριά ντα (30) ημέρες μετά τη λή ξη του
χρό νου ισχύ ος της προσφορά ς του ά ρθρου 13 της παρού σας, ή τοι μέχρι 8/12/2021, ά λλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λή ξη της προσφορά ς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λή ξη τους, τη διά ρκεια ισχύ ος της προσφορά ς και της εγγύ ησης
συμμετοχή ς.
Οι εγγυή σεις συμμετοχή ς καταπίπτουν, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώ μη του αρμό διου
Τεχνικού Συμβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύ ρει την προσφορά του κατά τη διά ρκεια ισχύ ος αυτή ς,
παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα ά ρθρα 17 έως 19 της παρού σας, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπό μενα στο ά ρθρο 22 της παρού σας δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύ μβασης.
Οι εγγυή σεις συμμετοχή ς επιστρέφονται ως εξή ς :
α) στον ανά δοχο, με την προσκό μιση της εγγύ ησης καλή ς εκτέλεσης,
β) στους λοιπού ς προσφέροντες, κατά τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 72 του ν. 4412/2016lx.
15.2

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύ μβασης απαιτείται η παροχή εγγύ ησης καλή ς εκτέλεσης, σύ μφωνα με
το ά ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύ ψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της σύ μβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύ μβασης.
Η εγγύ ηση καλή ς εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παρά βασης των ό ρων της σύ μβασης,
ό πως αυτή ειδικό τερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύ μβασης κατά το ά ρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία
συνεπά γεται αύ ξηση της συμβατική ς αξίας, ο ανά δοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν
την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύ ηση, το ύ ψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
του ποσού της αύ ξησης χωρίς ΦΠΑ.
Η εγγύ ηση καλή ς εκτέλεσης της σύ μβασης καλύ πτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή ό λων των ό ρων της σύ μβασης και κά θε απαίτηση της αναθέτουσας αρχή ς ή του
κυρίου του έργου έναντι του αναδό χου.
Η εγγύ ηση καλή ς εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη από φαση
του Προϊσταμένου της Διευθύ νουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης
του αναδό χου. Η ένσταση lxi του αναδό χου κατά της αποφά σεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του
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ποσού της εγγυή σεως.
Οι εγγυητικές επιστολές καλή ς εκτέλεσης περιλαμβά νουν κατ’ ελά χιστον τα αναφερό μενα στην
παρά γραφο 15.1 της παρού σας και επιπρό σθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετική ς
σύ μβασης.
15.3

Εγγύηση προκαταβολήςlxii
(όπου απαιτείται)

15.4 Οι ως ά νω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύ ματα ή
ασφαλιστικές επιχειρή σεις κατά την έννοια των περιπτώ σεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του ά ρθρου 14 του
ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργού ν νό μιμα στα κρά τη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώ ρου ή στα κρά τη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύ μφωνα με τις ισχύ ουσες διατά ξεις, το
δικαίωμα αυτό . Μπορού ν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμά τιο του Ταμείου Παρακαταθηκώ ν και Δανείων με παρακατά θεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού .lxiii Αν συσταθεί παρακαταθή κη με γραμμά τιο παρακατά θεσης χρεογρά φων στο
Ταμείο Παρακαταθηκώ ν και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λή γουν κατά τη διά ρκεια της
εγγύ ησης επιστρέφονται μετά τη λή ξη τους στον υπέρ ου η εγγύ ηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδό χου από ένα ή
περισσό τερους εκδό τες της παραπά νω παραγρά φου, ανεξαρτή τως του ύ ψους των.
Εά ν η εγγύ ηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες
γλώ σσες της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης, αλλά θα συνοδεύ εται απαραίτητα από μετά φραση στην ελληνική
γλώ σσα, σύ μφωνα και με τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 10.3. της παρού σας.
15.5 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώ σει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώ σει την εγκυρό τητά τους.
Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης
16.1. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκή ρυξη σύ μβασης, ή τοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκή ρυξη Σύ μβασης” lxiv,
απεστάλη, μέσω της διαδικτυακή ς πύ λης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία
Εκδό σεων της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης . στις 19/8/2020 (διορθωτική προκή ρυξη στις 21/9/2020)
16.2. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
1. Η προκή ρυξη σύ μβασης της προηγού μενης παραγρά φου 16.1 και η Διακή ρυξη καταχωρή θηκαν
στο ΚΗΜΔΗΣ lxv.
2. Η διακή ρυξη αναρτά ται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχή ς (www. pkm.gov.gr),
σύ μφωνα με το ά ρθρο 2 της παρού σας.
3. Περίληψη της παρού σας Διακή ρυξης δημοσιεύ εται στον Ελληνικό Τύ πο lxvi, σύ μφωνα με το
ά ρθρο 66 ν. 4412/2016, και αναρτά ται στο πρό γραμμα “Διαύ γεια” diavgeia.gov.gr.
16.3. Γνωστοποίηση της συναφθείσας σύμβασης για τις συμβά σεις ά νω των ορίων,
δημοσιεύ εται στην ΕΕΕΕ, σύ μφωνα με το ά ρθρο 64 του ν. 4412/2016.
16.4 Οι δαπά νες δημοσίευσης της διακή ρυξης στον ελληνικό τύ πο βαρύ νουν, σε κά θε περίπτωση,
τον ανά δοχο και εισπρά ττονται με τον πρώ το λογαριασμό πληρωμή ς της σύ μβασηςlxvii .
Οι δαπά νες δημοσίευσης της προκή ρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης
βαρύ νουν τον προϋ πολογισμό της Ένωσης.

- 19 -

20PROC007380811 2020-09-28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η σύ μβαση ανατίθεται βά σει του κριτηρίου του ά ρθρου 21 της παρού σας, σε προσφέροντα ο οποίος
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βά σει του ά ρθρου 18 και πληροί τα κριτή ρια επιλογή ς του ά ρθρου
19.
Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
17.1. Δικαίωμα συμμετοχή ς έχουν φυσικά ή νομικά πρό σωπα, ή ενώ σεις αυτώ ν που
δραστηριοποιού νται στην εκπό νηση μελετώ ν των κατηγοριώ ν που αναφέρονται στο ά ρθρο 12.1lxviii
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κρά τος-μέλος της Ένωσης,
β) κρά τος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ ρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώ ρες που έχουν υπογρά ψει και κυρώ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανά θεση
δημό σια σύ μβαση καλύ πτεται από τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώ σεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτή ματος I της ως ά νω Συμφωνίας, καθώ ς και
δ) τρίτες χώ ρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού σας παραγρά φου και έχουν
συνά ψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιώ ν ανά θεσης
δημοσίων συμβά σεων.
17.2

Οικονομικό ς φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσηςlxix.

17.3 Οι ενώ σεις οικονομικώ ν φορέων συμμετέχουν υπό τους ό ρους των παρ. 2, 3 και 4 του ά ρθρου 19
και των περιπτώ σεων γ) και δ) της παρ. 1 του ά ρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν
λό γω ενώ σεις να περιβληθού ν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφορά ς. Η ένωση
των φυσικώ ν ή νομικώ ν προσώ πων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες
μελετώ ν.

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού
18.1 Κά θε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρού σα διαδικασία σύ ναψης
σύ μβασης, εφό σον συντρέχει στο πρό σωπό του (αν πρό κειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρό σωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρό κειται περί ένωσης οικονομικώ ν φορέων ) ένας από τους
λό γους των παρακά τω περιπτώ σεων:
18.1.1 Υπά ρχει εις βά ρος του προσφέροντος αμετά κλητηlxx καταδικαστική από φαση για έναν από
τους ακό λουθους λό γους :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργά νωση, ό πως αυτή ορίζεται στο ά ρθρο 2 της από φασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλή ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκίαlxxi, ό πως ορίζεται στο ά ρθρο 3 της σύ μβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθορά ς στην οποία ενέχονται υπά λληλοι των Ευρωπαϊκώ ν Κοινοτή των ή των κρατώ ν μελώ ν της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του ά ρθρου 2 της από φασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώ ς και ό πως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απά τη, κατά την έννοια του ά ρθρου 1 της σύ μβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικώ ν συμφερό ντων των Ευρωπαϊκώ ν Κοινοτή των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία
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κυρώ θηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλή ματα ή εγκλή ματα συνδεό μενα με τρομοκρατικές δραστηριό τητες,
ό πως ορίζονται, αντιστοίχως, στα ά ρθρα 1 και 3 της από φασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή από πειρα διά πραξης εγκλή ματος, ό πως ορίζονται
στο ά ρθρο 4 αυτή ς,
ε) νομιμοποίηση εσό δων από παρά νομες δραστηριό τητες ή χρηματοδό τηση της τρομοκρατίας,
ό πως αυτές ορίζονται στο ά ρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρό ληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστή ματος για τη νομιμοποίηση εσό δων από παρά νομες δραστηριό τητες και τη
χρηματοδό τηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώ θηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και ά λλες μορφές εμπορίας ανθρώ πων, ό πως ορίζονται στο ά ρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρό ληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώ πων και για την προστασία των θυμά των
της, καθώ ς και για την αντικατά σταση της από φασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώ θηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).
Η υποχρέωση αποκλεισμού προσφέροντος εφαρμό ζεται επίσης ό ταν το πρό σωπο εις βά ρος
του οποίου εκδό θηκε
αμετά κλητη καταδικαστική από φαση είναι μέλος του διοικητικού ,
διευθυντικού ή εποπτικού οργά νου του εν λό γω προσφέροντος ή έχει εξουσία εκπροσώ πησης, λή ψης
αποφά σεων ή ελέγχου σε αυτό .
Στις περιπτώ σεις εταιρειώ ν περιορισμένης ευθύ νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικώ ν εταιρειώ ν (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και ιδιωτικώ ν κεφαλαιουχικώ ν εταιρειώ ν (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγού μενου εδαφίου
αφορά τους διαχειριστές. Στις περιπτώ σεις ανωνύ μων εταιρειώ ν (Α.Ε.), η εν λό γω υποχρέωση αφορά
τον Διευθύ νοντα Σύ μβουλο, καθώ ς και ό λα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώ σεις
των συνεταιρισμώ ν, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίουlxxii.

18.1.2 α) Ο προσφέρων έχει αθετή σει τις υποχρεώ σεις του ό σον αφορά στην καταβολή φό ρων ή
εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική από φαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ , σύ μφωνα με διατά ξεις της χώ ρας ό που είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία
ή /και
β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατά λληλα μέσα ό τι ο προσφέρων έχει
αθετή σει τις υποχρεώ σεις του ό σον αφορά την καταβολή φό ρων ή εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατά στασή του στην Ελλά δα, οι
υποχρεώ σεις του που αφορού ν στις εισφορές κοινωνική ς ασφά λισης καλύ πτουν τό σο την κύ ρια ό σο
και την επικουρική ασφά λιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, ό ταν έχει εκπληρώ σει τις υποχρεώ σεις του είτε
καταβά λλοντας τους φό ρους ή τις εισφορές κοινωνική ς ασφά λισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τό κων ή των προστίμων είτε
υπαγό μενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
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18.1.2Α Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατά λληλα μέσα ό τι έχουν
επιβληθεί σε βά ρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διά στημα δύ ο (2) ετώ ν πριν από την
ημερομηνία λή ξης της προθεσμίας υποβολή ς προσφορά ς:
αα) τρεις (3) πρά ξεις επιβολή ς προστίμου από τα αρμό δια ελεγκτικά ό ργανα του Σώ ματος
Επιθεώ ρησης Εργασίας για παραβά σεις της εργατική ς νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύ μφωνα με
την υπουργική από φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ό πως εκά στοτε ισχύ ει, ως «υψηλή ς» ή «πολύ
υψηλή ς» σοβαρό τητας, οι οποίες προκύ πτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύ ο (2) πρά ξεις επιβολή ς προστίμου από τα αρμό δια ελεγκτικά ό ργανα του Σώ ματος
Επιθεώ ρησης Εργασίας για παραβά σεις της εργατική ς νομοθεσίας που αφορού ν την αδή λωτη
εργασία, οι οποίες προκύ πτουν αθροιστικά από δύ ο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώ σεις πρέπει να έχουν αποκτή σει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ lxxiii.
18.1.3 Κατ’ εξαίρεση, για τους πιο κά τω επιτακτικού ς λό γους δημό σιου συμφέροντος .........................
(ό πως δημό σιας υγείας ή προστασίας του περιβά λλοντος, οι οποίοι συμπληρώ νονται από την αναθέτουσα αρχή ), δεν εφαρμό ζονταιlxxiv οι παρά γραφοι 18.1.1 και 18.1.2.
[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η παράγραφος 18.1.3].
18.1.4 Κατ’ εξαίρεση, ό ταν ο αποκλεισμό ς είναι σαφώ ς δυσανά λογος, ιδίως ό ταν μό νο μικρά ποσά
των φό ρων ή των εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης δεν έχουν καταβληθεί ή ό ταν ο προσφέρων ενημερώ θηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λό γω αθέτησης των υποχρεώ σεώ ν του ό σον
αφορά στην καταβολή φό ρων ή εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης σε χρό νο κατά τον οποίο δεν είχε
τη δυνατό τητα να λά βει μέτρα, σύ μφωνα με το τελευταίο εδά φιο της περ. β' της παρ. 2 του ά ρθρου 73
ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολή ς προσφορά ς του ά ρθρου 14 της παρού σας, δεν εφαρμό ζεταιlxxv η παρά γραφος 18.1.2.
[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η παράγραφος 18.1.4.]

18.1.5 Σε οποιαδή ποτε από τις ακό λουθες καταστά σειςlxxvi:
(α) Ο προσφέρων έχει αθετή σει τις ισχύ ουσες υποχρεώ σεις του που προβλέπονται στην παρ. 2
του ά ρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορού ν υποχρεώ σεις που απορρέουν από τις διατά ξεις της
περιβαλλοντική ς, κοινωνικοασφαλιστική ς και εργατική ς νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβά σεις ή διεθνείς διατά ξεις περιβαλλοντικού ,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμού νται στο Παρά ρτημα X του Προσαρτή ματος Α’
του ν. 4412/2016,
(β) Ο προσφέρων τελεί υπό πτώ χευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδική ς
εκκαθά ρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστή ριο ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριό τητες ή εά ν βρίσκεται σε οποιαδή ποτε ανά λογη κατά σταση προκύ πτουσα από παρό μοια
διαδικασία, προβλεπό μενη σε εθνικές διατά ξεις νό μου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει
έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστά σεων που αναφέρονται στην
παραπά νω περίπτωση, υπό την προϋ πό θεση ό τι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ό τι ο εν λό γω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύ μβαση, λαμβά νοντας υπό ψη τις ισχύ ουσες διατά ξεις και τα
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματική ς του λειτουργίας (παρ. 5 ά ρθρου 73 του ν. 4412/2016)lxxvii,
(γ) Υπά ρχουν επαρκώ ς εύ λογες ενδείξεις που οδηγού ν στο συμπέρασμα ό τι ο οικονομικό ς
φορέας συνή ψε συμφωνίες με ά λλους οικονομικού ς φορείς με στό χο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού ,
δ) Μία κατά σταση σύ γκρουσης συμφερό ντων κατά την έννοια του ά ρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με ά λλα, λιγό τερο παρεμβατικά , μέσα,
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(ε) Μία κατά σταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρό τερη συμμετοχή των
προσφερό ντων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύ ναψης σύ μβασης, κατά τα οριζό μενα στο
ά ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με ά λλα, λιγό τερο παρεμβατικά , μέσα,
(στ) Ο προσφέρων έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανό μενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώ δους απαίτησης στο πλαίσιο προηγού μενης δημό σιας σύ μβασης, προηγού μενης σύ μβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγού μενης σύ μβασης παραχώ ρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρό ωρη
καταγγελία της προηγού μενης σύ μβασης, αποζημιώ σεις ή ά λλες παρό μοιες κυρώ σεις,
(ζ) Ο προσφέρων έχει κριθεί ένοχος σοβαρώ ν ψευδώ ν δηλώ σεων κατά την παροχή των
πληροφοριώ ν που απαιτού νται για την εξακρίβωση της απουσίας των λό γων αποκλεισμού ή την
πλή ρωση των κριτηρίων επιλογή ς, έχει αποκρύ ψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτού νται κατ’ εφαρμογή του ά ρθρου 79 του ν. 4412/2016,
(η) Ο προσφέρων επιχείρησε να επηρεά σει με αθέμιτο τρό πο τη διαδικασία λή ψης
αποφά σεων της αναθέτουσας αρχή ς, να αποκτή σει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης ή να παρά σχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεά σουν ουσιωδώ ς τις αποφά σεις που αφορού ν
τον αποκλεισμό , την επιλογή ή την ανά θεση,
(θ) Ο προσφέρων έχει διαπρά ξει σοβαρό επαγγελματικό παρά πτωμα, το οποίο θέτει εν
αμφιβό λω την ακεραιό τητά του.
18.1.6 Προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης, εά ν
συντρέχουν οι προϋ ποθέσεις εφαρμογή ς της παρ. 4 του ά ρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικό ς λό γος
αποκλεισμού ) lxxviii.
18.1.7 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδή ποτε χρονικό σημείο κατά τη διά ρκεια
της διαδικασίας σύ ναψης σύ μβασης, ό ταν αποδεικνύ εται ό τι αυτό ς βρίσκεται, λό γω πρά ξεων ή
παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώ σεις των προηγού μενων
παραγρά φων.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 18.1.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 18.1.5 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.lxxix

18.1.8 Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστά σεις που αναφέρονται στις παραγρά φους
18.1.1, 18.1.2Α και 18.1.5lxxx μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ό τι τα μέτρα
που έλαβε επαρκού ν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρό τι συντρέχει ο σχετικό ς λό γος
αποκλεισμού . Εά ν τα στοιχεία κριθού ν επαρκή , ο εν λό γω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης. Τα μέτρα που λαμβά νονται από τους προσφέροντες αξιολογού νται σε
συνά ρτηση με τη σοβαρό τητα και τις ιδιαίτερες περιστά σεις του ποινικού αδική ματος ή του
παραπτώ ματος. Αν τα μέτρα κριθού ν ανεπαρκή , γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της
από φασης αυτή ς. Προσφέρων που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη από φαση, από τη συμμετοχή σε
διαδικασίες σύ ναψης σύ μβασης ή ανά θεσης παραχώ ρησης δεν μπορεί να κά νει χρή ση της ανωτέρω
δυνατό τητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λό γω από φαση στο κρά τος μέλος στο οποίο ισχύ ει η από φαση.
18.1.9 Η από φαση για την διαπίστωση της επά ρκειας ή μη των επανορθωτικώ ν μέτρων κατά την
προηγού μενη παρά γραφο εκδίδεται σύ μφωνα με τα οριζό μενα στις παρ. 8 και 9 του ά ρθρου 73 του ν.
4412/2016.
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18.1.10 Προσφέρων που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική από φαση του ά ρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρού σα διαδικασία
σύ ναψης σύ μβασης.

Άρθρο 19 . Κριτήρια επιλογήςlxxxi
19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώ ο που τηρείται
στο κρά τος εγκατά στασή ς τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλά δα απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώ α Μελετητώ ν ή Γραφείων Μελετώ ν στην κατηγορία/ κατηγορίες
μελετώ ν του ά ρθρου 12.1 της παρού σαςlxxxii. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά
κρά τη μέλη της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώ α του
Παραρτή ματος XI του Προσαρτή ματος Α΄ του ν. 4412/2016.
19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαlxxxiii
Κά θε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
Δεν απαιτείται

19.3. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότηταlxxxiv
Κά θε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:


Για την κατηγορία μελέτης 16: τουλά χιστον έναν μελετητή 8ετους εμπειρίας από την κτή ση
του διπλώ ματος



Για την κατηγορία μελέτης 10: τουλά χιστον έναν μελετητή 4ετους εμπειρίας από την κτή ση
του διπλώ ματος



Για την κατηγορία μελέτης 8: τουλά χιστον έναν μελετητή 12ετους εμπειρίας από την κτή ση
του διπλώ ματος



Για την κατηγορία μελέτης 13: τουλά χιστον έναν μελετητή 4ετους εμπειρίας από την κτή ση
του διπλώ ματος



Για την κατηγορία μελέτης 9: τουλά χιστον έναν μελετητή 4ετους εμπειρίας από την κτή ση του
διπλώ ματος



Για την κατηγορία μελέτης 21: τουλά χιστον έναν μελετητή 4ετους εμπειρίας από την κτή ση
του διπλώ ματος



Για την κατηγορία μελέτης 27: τουλά χιστον έναν μελετητή 4ετους εμπειρίας από την κτή ση
του διπλώ ματος

19.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςlxxxv
Δεν απαιτείται
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19.5 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφορά στα κριτή ρια της οικονομική ς και χρηματοοικονομική ς επά ρκειας και τα κριτή ρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανό τητα, ένας οικονομικό ς φορέας μπορεί να στηρίζεται στις
ικανό τητες ά λλων φορέων, ασχέτως της νομική ς φύ σης των δεσμώ ν του με αυτού ς.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 22 της παρού σας, εά ν οι φορείς,
στις ικανό τητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρού ν τα σχετικά κριτή ρια επιλογή ς και εά ν συντρέχουν λό γοι αποκλεισμού κατά τα οριζό μενα στην παρού σα διακή ρυξη.
Όσον αφορά τα κριτή ρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδώ ν και τα επαγγελματικά προσό ντα
που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτή ματος ΧΙΙ του Προσαρτή ματος Α΄ του ν.
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς μπορού ν να βασίζονται
στις ικανό τητες ά λλων φορέων μό νο εά ν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για
τις οποίες απαιτού νται οι συγκεκριμένες ικανό τητες.
Όταν ο οικονομικό ς φορέας στηρίζεται στις ικανό τητες ά λλων φορέων ό σον αφορά τα κριτή ρια που
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επά ρκεια, ο οικονομικό ς φορέας και αυτοί οι
φορείς είναι από κοινού υπεύ θυνοιlxxxvi για την εκτέλεση της σύ μβασης.
Υπό τους ιδίους ό ρους, μία ένωση οικονομικώ ν φορέων μπορεί να στηρίζεται στις ικανό τητες των
συμμετεχό ντων στην ένωση ή ά λλων φορέων (για τα κριτή ρια της οικονομική ς και χρηματοοικονομική ς επά ρκειας και τα κριτή ρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανό τητα).
Η εκτέλεση των ...... lxxxvii γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή , αν η προσφορά υποβά λλεται
από ένωση οικονομικώ ν φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20: Περιεχόμενο φακέλων προσφοράς
20.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβά νει τους ακό λουθους ηλεκτρονικού ς
υποφακέλους:
(α) υποφά κελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχή ς»
(β) υποφά κελο με την ένδειξη “Τεχνική Προσφορά »
(γ) υποφά κελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά »,
σύ μφωνα με τα κατωτέρω:
20.2 Ο ηλεκτρονικό ς υποφά κελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχή ς» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού ,
να περιέχει lxxxviii τα ακό λουθα:
- α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύ μβασης (ΕΕΕΣ)
- β) την εγγύ ηση συμμετοχή ς, του ά ρθρου 15 της παρού σας.
20.3 Ο ηλεκτρονικό ς υποφά κελος “Τεχνική Προσφορά ” περιλαμβά νει τα τεχνικά στοιχεία της
προσφορά ς του οικονομικού φορέα, βά σει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα
οριζό μενα στο ά ρθρο 21.2 της παρού σας:
α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζό μενη στα υπά ρχοντα στοιχεία του Φακέλου
Δημό σιας Σύ μβασης, με επισή μανση των προβλημά των και εισή γηση του τρό που επίλυσή ς τους. Στην
Τεχνική Έκθεση δεν πρέπει να περιλαμβά νονται προτά σεις τεχνικώ ν λύ σεων.
β) Πρό ταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβά νει περιγραφή του γενικού προγρά μματος εκπό νησης της
μελέτης, δηλαδή τις απαιτού μενες επιμέρους δραστηριό τητες, την αλληλουχία των σταδίων ή φά σεων
της κύ ριας και των υποστηρικτικώ ν μελετώ ν (ό ταν πρό κειται για σύ νθετη μελέτη) την
αλληλοτροφοδό τηση των μελετώ ν με δεδομένα, τον καθορισμό σημείων ελέγχου και απαιτού μενων
ενεργειώ ν και διαδικασιώ ν για την παραγωγή της μελέτης.
γ) χρονοδιά γραμμα, στο οποίο περιγρά φεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτή των της
περίπτωσης β΄, λαμβανομένου υπό ψη του συνολικού χρό νου, ό πως προβλέπεται στα έγγραφα της
σύ μβασης.
δ) οργανό γραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκό ντων και κατανομή ς εργασιώ ν του συντονιστή και
της ομά δας μελέτης, ό που παρουσιά ζεται η κατανομή ευθυνώ ν μεταξύ των μελώ ν της και στοιχεία για
την αποτελεσματικό τητα της δρά σης κά θε μέλους της ομά δας μελέτης σε αντίστοιχες ευθύ νες με
αυτές που αναλαμβά νει στην ομά δα μελέτης και το βαθμό επιτυχίας της, λαμβανομένων υπό ψη των
διατά ξεων των περιπτώ σεων β΄ και γ΄,
ε) στοιχεία για τη συνοχή της ομά δας μελέτης, από τα οποία να προκύ πτει η δυνατό τητα καλή ς
συνεργασίας για την απρό σκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπό νηση της μελέτης.
στ) ................................................................. lxxxix
Η Τεχνική Έκθεση, η Πρό ταση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχό ν παραρτημά των αυτώ ν),
καθώ ς και τα στοιχεία που τεκμηριώ νουν τα ανωτέρω δ) και ε) σημεία (συμπεριλαμβανομένων τυχό ν
παραρτημά των και εξαιρουμένων των υπεύ θυνων δηλώ σεων συνεργασίας και των τυχό ν
πιστοποιητικώ ν με τα οποία αποδεικνύ εται προηγού μενη συνεργασία μεταξύ μελώ ν της
προτεινό μενης ομά δας μελέτης) δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύ λογο μέγεθος ……. σελίδωνxc
κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειρά ς, εκτό ς του προαναφερθέντος οργανογρά μματος.
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Όταν το περιεχό μενο των παραπά νω εγγρά φων και στοιχείων υπερβαίνει το εύ λογο μέγεθος, κατά
την κρίση της Επιτροπή ς Διαγωνισμού (η οποία διαμορφώ νεται με βά ση την αρχή του ίσου μέτρου
κρίσης), το υπερβά λλον υλικό δε θα λαμβά νεται υπό ψη στην αξιολό γηση.
Για τα αναφερό μενα στοιχεία των μελώ ν της ομά δας μελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να
ζητή σει περαιτέρω πληροφορίες.
20.4 Ο ηλεκτρονικό ς υποφά κελος «Οικονομική Προσφορά » περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο
αρχείο pdf, το οποίο παρά γεται από το υποσύ στημα, αφού συμπληρωθού ν καταλλή λως οι
σχετικές φό ρμες σύ μφωνα με το ά ρθρο 3.5. γ’ και δ’) της παρού σας.
20.5 Στις παραπά νω περιπτώ σεις που με την τεχνική ή οικονομική προσφορά υποβά λλονται ιδιωτικά
έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπό μενα στις διατά ξεις του Ν. 4250/2014 (Α’
94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφό σον συνυποβά λλεται υπεύ θυνη δή λωση, στην οποία
βεβαιώ νεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύ ναψης
σύ μβασης (ή τοι μετά την αποστολή της προκή ρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.) xci.
Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς
21.1 Κριτή ριο ανά θεσης της σύ μβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά ποψη
προσφορά » βά σει βέλτιστης σχέσης ποιό τητας τιμή ς.
Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά ποψη προσφορά βά σει βέλτιστης σχέσης
ποιό τητας – τιμή ς, θα αξιολογηθού ν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερό ντων με
βά ση τα παρακά τω κριτή ρια και υποκριτή ρια, καθώ ς και τη σχετική στά θμισή τους.
Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς
Αξιολογείται ο βαθμό ς κατανό ησης του αντικειμένου και των στό χων της προς εκπό νηση μελέτης
ό πως προκύ πτει από την Τεχνική Έκθεση του φακέλου «Τεχνική Προσφορά », σύ μφωνα με την παρ.
20.3 της παρού σας.
Συγκεκριμένα εξετά ζονται:
• ο βαθμό ς πληρό τητας και ορθό τητας της εκτίμησης των αντικειμένων της μελέτης
• ο βαθμό ς πληρό τητας και ορθό τητας στον εντοπισμό θεμά των στα οποία πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπό νηση της μελέτης και επισή μανση τυχό ν προβλημά των.
• ο βαθμό ς αποτελεσματικό τητας του προτεινό μενου τρό που επίλυσης των εντοπισμένων
προβλημά των.
Για τη διαμό ρφωση της βαθμολογίας του κριτηρίου Κ1 αναλυτικό τερα αξιολογού νται:
Κ1
Κ1α

Κ1β

Κ1γ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ανά λυση ανά κατηγορία Αξιολόγηση
ποιοτική
και
μελέτης
συγκριτική με ανάλογο βάρος
στις
κύριες
και
υποστηρικτικές μελέτες.
Εντοπισμό ς θεμά των
Αξιολόγηση
ποσοτική,
ιδιαίτερης σημασίας και
ποιοτική και συγκριτική με
επισή μανση τυχό ν
ανάλογο βάρος στις κύριες και
προβλημά των
υποστηρικτικές μελέτες.
Αποτελεσματικό τητα
Αξιολόγηση
ποιοτική
και
πρό τασης επίλυσης των συγκριτική με ανάλογο βάρος
προβλημά των
στις
κύριες
και
υποστηρικτικές μελέτες.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(%)
20

40

40

…………………………………………xcii
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……………………………………..…..xciii
Το 1ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1= Κ1α*0,20+Κ1β*0,40+Κ1γ*0,40, μεταξύ 1 έως
100 (ακέραιος αριθμό ς με στρογγυλοποίηση).
Προσφορές που θα λά βουν συνολικά στο κριτή ριο αυτό (Κ1) βαθμό κά τω του 40 απορρίπτονται ως
μη κανονικές.
Ο συντελεστή ς βαρύ τητας του κριτηρίου 1 στο σύ νολο της βαθμολογίας του προσφέροντος ορίζεται
σε σ1=0,30
Κριτήριο 2ο Τεχνικής προσφοράς
Αξιολογείται η πληρό τητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπό νησης της μελέτης, βά σει των
στοιχείων β και γ του φακέλου της Τεχνική ς Προσφορά ς,σύ μφωνα με την παρ. 20.3 της παρού σας.
Συγκεκριμένα εξετά ζονται:
α) ο βαθμό ς κά λυψης των τεχνικώ ν απαιτή σεων της προς εκπό νηση μελέτης από τις δραστηριό τητες
που παρουσιά ζει ο οικονομικό ς φορέας και
β) ο βαθμό ς επά ρκειας των εσωτερικώ ν ενεργειώ ν και διαδικασιώ ν για την παραγωγή και την
έντεχνη εκπό νηση της μελέτης, περιλαμβανομένων και των ενεργειώ ν του συντονιστή .
Για τη διαμό ρφωση της βαθμολογίας Κ2 αναλυτικό τερα αξιολογού νται:

Κ2

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κ2α

Παρουσίαση
και
ανά λυση
απαιτού μενων
δραστηριοτή των
ανά φά ση κατά
στά διο

Κ2β

Περιγραφή
και
ανά λυση
των
προτύ πων
/
τυποποιημένων
στοιχείων
λειτουργίας
ανά
οικονομικό φορέα
Περιγραφή
και
ανά λυση
των
ενεργειώ ν
του
Συντονιστή για την
ενημέρωση,
επικοινωνία
και
οργά νωση
των
οικονομικώ ν
φορέων, για την
αλληλοτροφοδό τησ
η των μελετώ ν και
τον
καθορισμό
σημείων
ελέγχου
για την παραγωγή
της μελέτης

Ποιοτική
αξιολόγηση
της
σύνθεσης
των
επιμέρους
δραστηριοτήτων
ανά
φάση
και
στάδιο.
Ποιοτική
αξιολόγηση
των
προτύπων
/
τυποποιημένων
στοιχείων
λειτουργίας
ανά
οικονομικό φορέα.
Ποιοτική
αξιολόγηση
των
ενεργειών
του
Συντονιστή για την
ενημέρωση,
επικοινωνία
και
οργάνωση
των
οικονομικών
φορέων, για την
αλληλοτροφοδότηση των μελετών
και τον καθορισμό
σημείων
ελέγχου
για την παραγωγή
της μελέτης.

Κ2γ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)
40

25

35
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Το 2ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ2= Κ2α*0,40+Κ2β*0,25+Κ2γ*0,35, μεταξύ 1 έως
100 (ακέραιος αριθμό ς με στρογγυλοποίηση). Προσφορές που θα λά βουν στο κριτή ριο αυτό βαθμό
κά τω του 40 απορρίπτονται ως μη κανονικές.
Ο συντελεστή ς βαρύ τητας του κριτηρίου 2 στο σύ νολο της βαθμολογίας του προσφέροντος ορίζεται
σε σ2=0,25
Κριτήρια 3ο Τεχνικής προσφοράς
Ο βαθμό ς τεκμηρίωσης της δυνατό τητας υλοποίησης και αξιοπιστίας του προτεινό μενου
χρονοδιαγράμματος, βά σει στοιχείων του φακέλου της Τεχνική ς Προσφορά ς, σύ μφωνα με την παρ.
20.3 της παρού σας,με αναφορά στα σημεία ελέγχου, στα θέματα ιδιαίτερης σημασίας και στα
προβλή ματα που εντοπίστηκαν ανωτέρω.
Για τη διαμό ρφωση της βαθμολογίας Κ3 αναλυτικό τερα αξιολογείται:
Κ3
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Παρουσίαση της χρονική ς αλληλουχίας των δραστηριοτή των κατά φά σεις και
στά δια. Τεκμηρίωση του συνολικού χρό νου υλοποίησης, με δεδομένα τα θέματα
ιδιαίτερης σημασίας και τα προβλή ματα, με αναφορά στα σημεία ελέγχου.
Ποιοτική αξιολόγηση του χρονοδιαγράμματος ως προς την αλληλουχία των
δραστηριοτήτων, ανά φάσεις και στάδια, τεκμηρίωση του συνολικού χρόνου
υλοποίησης σε συνδυασμό με τα θέματα ιδιαίτερης σημασίας και τα πιθανά
προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα σημεία ελέγχου (κρίσιμη διαδρομή).
Το 3ο κριτήριο Κ3 θα βαθμολογηθεί με ακέραιο βαθμό μεταξύ 1 έως 100. Προσφορές που θα
λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 40 απορρίπτονται ως μη κανονικές.
Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 3 στο σύνολο της βαθμολογίας του προσφέροντος
ορίζεται σε σ3= 0,20.

Κριτήριο 4ο Τεχνικής προσφοράς
Αξιολογείται η οργάνωση του οικονομικού φορέα, βά σει των στοιχείων γ, δ και ε του φακέλου της
Τεχνική ς Προσφορά ς, σύ μφωνα με την παρ. 20.3 της παρού σας.
Συγκεκριμένα εξετά ζονται:
• ο βαθμό ς επά ρκειας της προτεινό μενης ομά δας μελέτης, σε σχέση με τη δομή του οργανογρά μματος
και τον καθορισμό καθηκό ντων της ομά δας.
• ο βαθμό ς συνοχή ς των μελώ ν της ένωσης για την απρό σκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπό νηση της
μελέτης, που προκύ πτει από τα στοιχεία καλή ς συνεργασίας μεταξύ των μελώ ν της ένωσης. Για το
κριτή ριο της συνοχή ς, οι κατηγορίες μελετώ ν της παρ. 12.1 που απαιτού ν συνεργασία είναι οι εξή ς:
13, 10 και 27.
Κ4
Κ4α

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)
Κατανομή
καθηκό ντων, 60
ευθυνώ ν και υποχρεώ σεων
της ομά δας μελέτης και του
συντονιστή , σύ μφωνα με τις
απαιτού μενες
δραστηριό τητες ανά φά ση
και στά δια στον συνολικά
απαιτού μενο
χρό νο
(χρονοδιά γραμμα):
Ποιοτική αξιολόγηση.
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Κ4β

Αξιολό γηση της συνοχή ς 40
των μελώ ν της ένωσης και
του
συντονιστή
τους
(οργά νωση,
προσό ντα,
εμπειρία,
κοινωνικά
χαρακτηριστικά και πλή θος
συνεργασιώ ν):
Ποιοτική
και
ποσοτική
αξιολόγηση.

Το 4ο κριτή ριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ4= Κ4α*0,60+Κ4β*0,40, μεταξύ 1 έως 100 (ακέραιος
αριθμό ς με στρογγυλοποίηση). Προσφορές που θα λά βουν στο κριτή ριο αυτό (Κ4) συνολικό βαθμό
κά τω του 40 απορρίπτονται ως μη κανονικές.
Ο συντελεστή ς βαρύ τητας του κριτηρίου 4 στο σύ νολο της βαθμολογίας του προσφέροντος, ορίζεται
σε σ4= 0,25
Για τη διαμό ρφωση της βαθμολογίας Κ αναλυτικό τερα αξιολογού νται :
21.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς
Το ά θροισμα των σχετικώ ν συντελεστώ ν βαρύ τητας των κριτηρίων (και υποκριτηρίων) αξιολό γησης
ανέρχεται σε κά θε περίπτωση σε 100. Η βαθμολό γηση και κατά ταξη των προσφορώ ν γίνεται
σύ μφωνα με τον τύ πο:
UΤΠ = σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3+ σ4*Κ4
Ο προκύ πτων βαθμό ς στρογγυλοποιείται στο δεύ τερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Όπου «σν» είναι ο συντελεστή ς βαρύ τητας του κριτηρίου ανά θεσης Κν
και ισχύ ει σ1+σ2+..σν = 1
Η βαθμολογία της τεχνική ς προσφορά ς στα επιμέρους κριτή ρια πρέπει να είναι μεγαλύ τερη από την
ελά χιστα απαιτού μενη και η σταθμισμένη βαθμολογία της κατά τα ανωτέρω να υπερβαίνει τις 60
μονά δες, ά λλως η τεχνική προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική .
Ο συντελεστή ς βαρύ τητας της βαθμολογίας της Τεχνική ς Προσφορά ς ορίζεται σε UTΠ =85%.
Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελά χιστη επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων του ά ρθρου
21.1 απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίαςxciv.
21.3. Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς
Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογού νται σε εκατονταβά θμια κλίμακα και η βαθμολογία ΒΟΠι της
κά θε οικονομική ς προσφορά ς ΟΠι ισού ται με το προσφερό μενο ποσοστό έκπτωσης, ως εξή ς:
ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ), ό που ΠΑ είναι η προεκτιμώ μενη αμοιβή .
Ο προκύ πτων βαθμό ς στρογγυλοποιείται στο δεύ τερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Ο συντελεστή ς βαρύ τητας της βαθμολογίας της οικονομική ς προσφορά ς ορίζεται σε UΟΠ=15%
Βαθμολογού νται μό νο οι οικονομικές προσφορές των προσφερό ντων, των οποίων τα Δικαιολογητικά
συμμετοχή ς κρίθηκαν πλή ρη και οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και βαθμολογή θηκαν,
σύ μφωνα με το ά ρθρο 21.2.
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21.4 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
H συνολική βαθμολογία κά θε προσφορά ς U προκύ πτει από το ά θροισμα:
U = U ΤΠ * * 85% + U ΟΠ * 15%
Ο προκύ πτων βαθμό ς στρογγυλοποιείται στο δεύ τερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Προσωρινό ς ανά δοχος αναδεικνύ εται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώ σει τον
μεγαλύ τερο αριθμό στο U xcv.
Σε περίπτωση ισοδύ ναμων προσφορώ ν, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με τη
μεγαλύ τερη βαθμολογία τεχνική ς προσφορά ς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική
προσφορά , η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό ) ανά δοχο με κλή ρωση μεταξύ των
οικονομικώ ν φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύ ναμες προσφορές. Η κλή ρωση γίνεται ενώ πιον της
Επιτροπή ς Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικώ ν φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύ ναμες
προσφορές, σε ημέρα και ώ ρα που θα τους γνωστοποιηθεί μέσω της λειτουργικό τητας “επικοινωνία”
του υποσυστή ματος.

Άρθρο 22: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογήςxcvi
Κατά την υποβολή προσφορώ ν οι οικονομικοί φορείς υποβά λλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύ μβασης (ΕΕΕΣ), σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύ θυνη δή λωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατά σταση των πιστοποιητικώ ν που εκδίδουν δημό σιες αρχές ή
τρίτα μέρη, επιβεβαιώ νοντας ό τι ο εν λό γω οικονομικό ς φορέας πληροί τις ακό λουθες προϋ ποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστά σεις του ά ρθρου 18 της παρού σας,
β) πληροί τα σχετικά κριτή ρια επιλογή ς τα οποία έχουν καθοριστεί, σύ μφωνα με το ά ρθρο 19 της
παρού σας.
Σε οποιοδή ποτε χρονικό σημείο κατά τη διά ρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες να υποβά λλουν ό λα ή ορισμένα δικαιολογητικά από τα κατωτέρω αναφερό μενα, ό ταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογρά φεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολή ς
των προσφορώ νxcvii.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, είναι δυνατή , με μό νη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώ που
του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική από δειξη των λό γων αποκλεισμού που αναφέρονται στο
ά ρθρο 18.1.1 της παρού σας, για το σύ νολο των φυσικώ ν προσώ πων που είναι μέλη του διοικητικού ,
διευθυντικού ή εποπτικού οργά νου του ή έχουν εξουσία εκπροσώ πησης, λή ψης αποφά σεων ή
ελέγχου σε αυτό νxcviii.
Ως εκπρό σωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρό ντος, νοείται ο νό μιμος
εκπρό σωπος αυτού , ό πως προκύ πτει από το ισχύ ον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώ πησή ς του
κατά το χρό νο υποβολή ς της προσφορά ς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρό σωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύ ναψης συμβά σεων ή για τη συγκεκριμένη
διαδικασία σύ ναψης σύ μβασηςxcix.
Στην περίπτωση υποβολή ς προσφορά ς από ένωση οικονομικώ ν φορέων, το ΕΕΕΣ υποβά λλεται
χωριστά από κά θε μέλος της ένωσης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικό ς φορέας δηλώ νει στο ΕΕΕΣ την πρό θεσή του για
ανά θεση υπεργολαβίας, υποβά λλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ του υπεργολά βου.
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικό ς φορέας στηρίζεται στις ικανό τητες ενό ς ή
περισσό τερων φορέων, υποβά λλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κά θε φορέα, στις ικανό τητες
του οποίου στηρίζεται.
Το δικαίωμα συμμετοχή ς και οι ό ροι και προϋ ποθέσεις συμμετοχή ς ό πως ορίζονται στην παρού σα
διακή ρυξη, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφορά ς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικώ ν του
παρό ντος ά ρθρου, σύ μφωνα με το ά ρθρο 5 (α και β) της παρού σας, καθώ ς και κατά τη σύ ναψη της
σύ μβασης σύ μφωνα με το ά ρθρο 8.1 της παρού σας.
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιού ν ό λες τις απαιτή σεις των ά ρθρων 18 και 19 της
παρού σας. Στην περίπτωση ενώ σεων οικονομικώ ν φορέων, η πλή ρωση των απαιτή σεων του ά ρθρου
18 και της καταλληλό τητας για την ά σκηση της επαγγελματική ς δραστηριό τητας του ά ρθρου 19.1
πρέπει να ικανοποιού νται από κά θε μέλος της ένωσης για την κατηγορία/ κατηγορίες του ά ρθρου
12.1 της παρού σας, στην/στις οποία/ οποίες κά θε μέλος της ένωσης συμμετέχει.. Η πλή ρωση των
απαιτή σεων της οικονομική ς και χρηματοοικονομική ς επά ρκειας και της τεχνική ς και επαγγελματική ς
ικανό τητας του ά ρθρου 19.2 και 19.3, αντίστοιχα, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της
ένωσης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικό ς φορέας ή ένωση αυτώ ν στηρίζεται στις ικανό τητες
ά λλων φορέων, σύ μφωνα με το ά ρθρο 19.5 της παρού σας, οι φορείς στην ικανό τητα των οποίων
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικό ς φορέας ή ένωση αυτώ ν, υποχρεού νται στην υποβολή των
δικαιολογητικώ ν που αποδεικνύ ουν ό τι δεν συντρέχουν οι λό γοι αποκλεισμού του ά ρθρου 18 και ό τι
πληρού ν τα σχετικά κριτή ρια επιλογή ς, κατά περίπτωση, του ά ρθρου 19 της παρού σας.
Ο οικονομικό ς φορέας υποχρεού ται να αντικαταστή σει έναν φορέα στην ικανό τητα του οποίου
στηρίζεται, εφό σον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτή ριο επιλογή ς ή για τον οποίο συντρέχουν
λό γοι αποκλεισμού των παραγρά φων 1.1, 1.2, 1.2Α και 1.5c του ά ρθρου 18 της παρού σας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεού νται να υποβά λλουν δικαιολογητικά ή ά λλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατό τητα να λαμβά νει τα πιστοποιητικά
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρό σβασης σε εθνική βά ση δεδομένων σε οποιοδή ποτε
κρά τος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεά ν, ό πως εθνικό μητρώ ο συμβά σεων, εικονικό
φά κελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύ στημα αποθή κευσης εγγρά φων ή σύ στημα προεπιλογή ς. Η
δή λωση για την πρό σβαση σε εθνική βά ση δεδομένων εμπεριέχεται στο ΕΕΕΣ.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεού νται να υποβά λουν δικαιολογητικά , ό ταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύ μβαση διαθέτει ή δη τα δικαιολογητικά αυτά .
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 22.1 ως 22.3 της παρούσας υποβάλλονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία
αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τουςci.
Αποδεκτές γίνονται:
 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,


οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών cii. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.
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Ο προσωρινό ς ανά δοχος, κατό πιν σχετική ς ηλεκτρονική ς πρό σκλησης από την αναθέτουσα αρχή ,
υποβά λλει, κατά τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 5 της παρού σας, τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται κατωτέρωciii:
22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18:
22.1.1 Για τις περιπτώ σεις του ά ρθρου 18.1.1 της παρού σας, από σπασμα ποινικού μητρώ ου, ή ,
ελλείψει αυτού , ισοδυνά μου εγγρά φου που εκδίδεται από αρμό δια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κρά τους μέλους ή της χώ ρας καταγωγή ς ή της χώ ρας ό που είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από
το οποίο προκύ πτει ό τι πληρού νται αυτές οι απαιτή σεις, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μή νες
πριν από την υποβολή τουciv. Η υποχρέωση προσκό μισης του ως ά νω αποσπά σματος αφορά και στα
πρό σωπα που ορίζονται στα τέσσερα τελευταία εδά φια του ά ρθρου 18.1.1 της παρού σας.
22.1.2 Για τις περιπτώ σεις του ά ρθρου 18.1.2 της παρού σας:
β1) Αποδεικτικό ασφαλιστική ς ενημερό τητας από τους αρμό διους ασφαλιστικού ς φορείς του
οικείου κρά τους μέλους ή χώ ραςcv, το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά τον χρό νο υποβολή ς του,
ά λλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρό νος ισχύ ος, πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μή νες πριν από την υποβολή τουcvi.
Οι Έλληνες μελετητές - φυσικά πρό σωπα υποβά λλουν βεβαίωση του ΕΤΑΑ/ΤΜΕΔΕ ή ά λλου
τυχό ν ασφαλιστικού οργανισμού ό που είναι ασφαλισμένοι για την κά λυψη κύ ριας και επικουρική ς
ασφά λισή ς τους.
Οι εγκατεστημένες στην Ελλά δα εταιρείες / Γραφεία Μελετώ ν υποβά λλουν αποδεικτικό
ασφαλιστική ς ενημερό τητας (κύ ριας και επικουρική ς ασφά λισης) για το προσωπικό τους με σχέση
εξαρτημένης εργασίας (ΤΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό
προσωπικό ). Δεν αποτελού ν από δειξη ενημερό τητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά
ασφαλιστική ς ενημερό τητας των φυσικώ ν προσώ πων- μελετητώ ν που στελεχώ νουν το πτυχίο της
εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρό σωπα), που δεν υποβά λουν
τα ά νω αποδεικτικά , υποβά λλουν υπεύ θυνη δή λωση περί του ό τι δεν απασχολού ν προσωπικό , για το
οποίο υπά ρχει υποχρέωση ασφά λισης σε ημεδαπού ς ασφαλιστικού ς οργανισμού ς. Αν απασχολού ν
τέτοιο προσωπικό , πρέπει να υποβά λλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστική ς ενημερό τητας.
β2) Αποδεικτικό φορολογική ς ενημερό τητας από την αρμό δια αρχή του οικείου κρά τους
μέλους ή χώ ρας cvii, το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά τον χρό νο υποβολή ς του, ά λλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρό νος ισχύ ος, πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μή νες
πριν από την υποβολή τουcviii.
Οι Έλληνες μελετητές και Εταιρείες / Γραφεία Μελετώ ν υποβά λλουν αποδεικτικό της
αρμό διας Δ.Ο.Υ.
Οι αλλοδαποί προσφέροντες υποβά λλουν υπεύ θυνη δή λωση περί του ό τι δεν έχουν
υποχρέωση καταβολή ς φό ρων στην Ελλά δα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση,
υποβά λλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ.
β3) υπεύ θυνη δή λωση του προσφέροντος ό τι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
από φαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώ σεώ ν του ό σον αφορά
στην καταβολή φό ρων ή εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης.
22.1.2Α Για τις περιπτώ σεις του ά ρθρου 18.1.2Α της παρού σας, πιστοποιητικό από τη Διεύ θυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώ ρησης Εργασιακώ ν Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μή νες πριν από την υποβολή τουcix, από το οποίο να προκύ πτουν οι πρά ξεις επιβολή ς
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βά ρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διά στημα δύ ο (2) ετώ ν
πριν από την ημερομηνία λή ξης της προθεσμίας υποβολή ς προσφορά ς.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού , αυτό αντικαθίσταται από
υπεύ θυνη δή λωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δή λωση του ΣΕΠΕ σχετικά με
την έκδοση του πιστοποιητικού cx.
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22.1.3 Για τις περιπτώ σεις του ά ρθρου 18.1.5 της παρού σας:
Για την περίπτωση β’cxi, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμό δια δικαστική ή διοικητική
αρχή του οικείου κρά τους μέλους ή χώ ρας, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μή νες πριν από την
υποβολή τουcxii. Ειδικό τερα για τους οικονομικού ς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλά δα, τα
πιστοποιητικά ό τι δεν τελού ν υπό πτώ χευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση
ή ό τι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμό διο πρωτοδικείο της έδρας
του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ό τι το νομικό πρό σωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθά ριση με
δικαστική από φαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό ό τι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθά ριση με από φαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,
σύ μφωνα με τις κείμενες διατά ξεις, ως κά θε φορά ισχύ ουν. Οι μελετητές - φυσικά πρό σωπα δεν
προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθά ριση. Ειδικά η μη αναστολή των
επιχειρηματικώ ν δραστηριοτή των του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλά δα
οικονομικού ς φορείς, αποδεικνύ εται μέσω της ηλεκτρονική ς πλατφό ρμας της Ανεξά ρτητης Αρχή ς
Δημοσίων Εσό δωνcxiii.
Για τις περιπτώ σεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’cxiv, υπεύ θυνη δή λωση του προσφέροντοςcxv ό τι δεν
συντρέχουν στο πρό σωπό του οι οριζό μενοι λό γοι αποκλεισμού . cxvi
Για την περίπτωση θ’cxvii, πιστοποιητικό αρμό διας αρχή ς. Ειδικά για τους εγκατεστημένους
στην Ελλά δα μελετητές - φυσικά πρό σωπα, προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του
αντίστοιχου επιμελητηρίου (ό ταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των μελώ ν του) περί μη
διά πραξης παραπτώ ματος, για το οποίο επιβλή θηκε πειθαρχική ποινή . Τα Γραφεία / Εταιρείες
Μελετώ ν, καθώ ς και τα φυσικά πρό σωπα-μελετητές, ανεξά ρτητα από την χώ ρα εγκατά στασης
(Ελλά δα ή αλλοδαπή ), τα οποία δεν υπό κεινται στους ά νω πειθαρχικού ς φορείς, υποβά λουν
πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπό κεινται, εφό σον αυτό ς έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη
του, διαφορετικά υποβά λουν υπεύ θυνη δή λωση ό τι: α) δεν υπά ρχει πειθαρχικό ς φορέας και β) δεν
έχουν διαπρά ξει σοβαρό επαγγελματικό παρά πτωμα.
22.1.4 Αν το κρά τος μέλος ή χώ ρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή ό που αυτά
δεν καλύ πτουν ό λες τις περιπτώ σεις που αναφέρονται ως ά νω, 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 κρά τη μέλη ή
στις χώ ρες ό που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύ θυνη δή λωση του ενδιαφερομένου
ενώ πιον αρμό διας δικαστική ς ή διοικητική ς αρχή ς, συμβολαιογρά φου ή αρμό διου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κρά τους μέλους ή της χώ ρας καταγωγή ς ή της χώ ρας ό που είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικό ς φορέας.
Οι αρμό διες δημό σιες αρχές παρέχουν, ό που κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δή λωση στην οποία
αναφέρεται ό τι δεν εκδίδονται τα εν λό γω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ό τι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύ πτουν ό λες τις περιπτώ σεις που αναφέρονται ανωτέρω.
Οι επίσημες δηλώ σεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου
πιστοποιητικώ ν (e-Certis)cxviii του ά ρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Αν διαπιστωθεί με οποιονδή ποτε τρό πο ό τι, στην εν λό γω χώ ρα εκδίδονται τα υπό ψη
πιστοποιητικά , η προσφορά του διαγωνιζό μενου απορρίπτεται.
22.1.5 Για την περίπτωση του ά ρθρου 18.1.6 της παρού σαςcxix, τα ακό λουθα, σύ μφωνα με τα
οριζό μενα στο π.δ. 82/1996 και στο ά ρθρο 8 του ν. 3310/2005:
- Οι ημεδαπές επιχειρή σεις:
i) πιστοποιητικό αρμό διας αρχή ς που εποπτεύ ει σύ μφωνα με τις διατά ξεις του ν. 2190/1920
την εταιρία, από το οποίο προκύ πτει ό τι οι μετοχές της είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως
τριά ντα (30) εργά σιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. cxx
- 34 -

20PROC007380811 2020-09-28
ii) αναλυτική κατά σταση με τα στοιχεία των μετό χων της εταιρείας και τον αριθμό των
μετοχώ ν κά θε μετό χου (μετοχολό γιο), ό πως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο
μετό χων της Εταιρείας, το πολύ τριά ντα εργά σιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολή ς της
προσφορά ς.
- Οι αλλοδαπές επιχειρή σεις, εφό σον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους υποχρέωση
ονομαστικοποίησης μετοχώ ν μέχρι φυσικού προσώ που, προσκομίζουν:
i) πιστοποιητικό αρμό διας αρχή ς του κρά τους της έδρας, από το οποίο να προκύ πτει ό τι οι
μετοχές είναι ονομαστικές,
ii) αναλυτική κατά σταση μετό χων, με αριθμό των μετοχώ ν του κά θε μετό χου, ό πως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετό χων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30
εργά σιμες μέρες πριν την υποβολή προσφορά ς,
iii) κά θε ά λλο στοιχείο από το οποίο να προκύ πτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού
προσώ που των μετοχώ ν, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ή μερο πριν την υποβολή της
προσφορά ς.
- Οι αλλοδαπές επιχειρή σεις, που δεν έχουν, κατά το δίκαιο της έδρας τους, υποχρέωση
ονομαστικοποίησης μετοχώ ν, υποβά λλουν:
i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχώ ν από αρμό δια αρχή ,
εφό σον υπά ρχει σχετική πρό βλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύ θυνη δή λωση του
διαγωνιζό μενου,
ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατά σταση μετό χων που κατέχουν τουλά χιστον 1% των μετοχώ ν,
iii) εά ν δεν τηρείται τέτοια κατά σταση, προσκομίζεται σχετική κατά σταση μετό χων (με 1%),
σύ μφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία,
iv) εά ν δεν προσκομιστεί κατά σταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρία αιτιολογεί τους λό γους που
οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού δεν μπορεί να κρίνει την
επά ρκεια της αιτιολό γησης, αν ό μως αποδείξει τη δυνατό τητα από κτησης ή σύ νταξης της
κατά στασης αυτή ς, τό τε η επιχείρηση αποκλείεται.
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχώ ν συμπληρώ νονται κατά το
ά ρθρο 7 της παρού σας.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύ μβασης, υποβά λλεται η υπεύ θυνη δή λωση της κοινή ς
από φασης των Υπουργώ ν Ανά πτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά
για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».
22.1.6 Για την περίπτωση του ά ρθρου 18.1.10 της παρού σας, υπεύ θυνη δή λωση του προσφέροντος
ό τι δεν έχει εκδοθεί σε βά ρος του από φαση αποκλεισμού σύ μφωνα με το ά ρθρο 74 του ν. 4412/2016.

22.2. Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής:
22.2.1 Προς από δειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλά δα υποβά λλουν Πτυχίο Μελετητή ή
Γραφείων Μελετώ ν cxxi για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετώ ν, ως εξή ς:
1

στην κατηγορία μελέτης 16

2

στην κατηγορία μελέτης 10

3

στην κατηγορία μελέτης 8

4

στην κατηγορία μελέτης 13

5

στην κατηγορία μελέτης 9

6

στην κατηγορία μελέτης 21

7

στην κατηγορία μελέτης 27
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9. (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κρά τη μέλη της Ευρωπαϊκή ς
Ένωσης υποβά λλουν τις δηλώ σεις και πιστοποιητικά που περιγρά φονται στο
Παρά ρτημα XI του Προσαρτή ματος Α΄ του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κρά τος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώ ρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώ ρες που έχουν υπογρά ψει και κυρώ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανά θεση δημό σια σύ μβαση καλύ πτεται από τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώ σεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτή ματος I της ως ά νω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώ ρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγού μενη περίπτωση και έχουν συνά ψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιώ ν ανά θεσης δημοσίων συμβά σεων, υποβά λλουν πιστοποιητικό
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώ ου. Στην περίπτωση που χώ ρα δεν τηρεί τέτοιο
μητρώ ο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή , στα
κρά τη - μέλη ή στις χώ ρες ό που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύ θυνη δή λωση του
ενδιαφερομένου ενώ πιον αρμό διας δικαστική ς ή διοικητική ς αρχή ς, συμβολαιογρά φου ή αρμό διου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώ ρας καταγωγή ς ή της χώ ρας ό που είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικό ς φορέας ό τι δεν τηρείται τέτοιο μητρώ ο και ό τι ασκεί τη
δραστηριό τητα του ά ρθρου 17.1 της παρού σας.
Τα ως ά νω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά , εφό σον έχουν εκδοθεί έως τριά ντα
(30) εργά σιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτό ς αν σύ μφωνα με τις ειδικό τερες διατά ξεις
αυτώ ν φέρουν συγκεκριμένο χρό νο ισχύ οςcxxii.
22.2.2 Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύ εται ως ακολού θως cxxiii:
Δεν απαιτείται
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισμού ς πιστοποίησης που συμμορφώ νονται με τα ευρωπαϊκά πρό τυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτή ματος VII του Προσαρτή ματος Α΄ του ν. 4412/2016,
μπορού ν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφή ς εκδιδό μενο από την
αρμό δια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμό διο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα
οριζό μενα στο ά ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παρά γραφο 22.2.6 του παρό ντος ά ρθρου.
Εά ν ο οικονομικό ς φορέας, για βά σιμο λό γο, δεν είναι σε θέση να υποβά λλει τα δικαιολογητικά που
ζητεί η αναθέτουσα αρχή , μπορεί να αποδεικνύ ει την οικονομική και χρηματοοικονομική του
επά ρκεια με οποιοδή ποτε ά λλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατά λληλο.

22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύ εται ως ακολού θως

cxxiv

:

για την περίπτωση του ά ρθρου 19.3:
(α) για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλά δα:


είτε από το Πτυχίο Μελετητή ή Εταιρίας Μελετώ ν, το οποίο αποτελεί τεκμή ριο των
πληροφοριώ ν που περιέχει, και συγκεκριμένα:
• από πτυχίο Β’ τά ξης & ά νω στην κατηγορία μελέτης 16
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• από
• από
• από
• από
• από
• από

πτυχίο Α’ τά ξης & ά νω στην κατηγορία μελέτης 10
πτυχίο Γ’ τά ξης & ά νω στην κατηγορία μελέτης 8
πτυχίο Α’ τά ξης και ά νω στην κατηγορία μελέτης 13
πτυχίο Α’ τά ξης και ά νω στην κατηγορία μελέτης 9
πτυχίο Α’ τά ξης και ά νω στην κατηγορία μελέτης 21
πτυχίο Α’ τά ξης και ά νω στην κατηγορία μελέτης 27



είτε, στην περίπτωση που οι απαιτή σεις του ά ρθρου 19.3 δεν καλύ πτονται από το Πτυχίο, με
την υποβολή 122 κατ’ ελάχιστον των στοιχείων (β) και (στ) του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος XII (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος
Α του ν. 4412/2016, συνοδευόμενα με τα δικαιολογητικά (γ) και (δ) του άρθρου 5 του
ΠΔ 138/2009 (ΦΕΚ 185 Α’).
Σε κά θε περίπτωση, το Πτυχίο μπορεί να υποβά λλεται για την από δειξη μό νο ορισμένων απαιτή σεων
τεχνική ς και επαγγελματική ς ικανό τητας του ά ρθρου 19.3, ενώ για την από δειξη των λοιπώ ν
απαιτή σεων μπορού ν να προσκομίζονται ένα ή περισσό τερα από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισμού ς πιστοποίησης που συμμορφώ νονται με τα ευρωπαϊκά πρό τυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτή ματος VII του Προσαρτή ματος Α΄ του ν. 4412/2016,
μπορού ν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφή ς εκδιδό μενο από την
αρμό δια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμό διο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα
οριζό μενα στο ά ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παρά γραφο 22.2.6 του παρό ντος ά ρθρου.

22.2.4 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισηςcxxv
................................................................................................................................................

22.2.5 Αν ο προσφέρων επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανό τητες ά λλων φορέων, υποβά λλει στην αναθέτουσα αρχή σχετική δέσμευση των φορέων αυτώ ν (π.χ. δή λωση, ιδιωτικό συμφωνητικό , κ.α.) ό τι
θα διαθέσουν στον προσφέροντα τους αναγκαίους πό ρους.
22.2.6 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλό γους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισμού ς πιστοποίησης που συμμορφώ νονται με τα ευρωπαϊκά πρό τυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτή ματος VII του Προσαρτή ματος Α' του ν. 4412/2016,
μπορού ν, για την εκά στοτε σύ μβαση, να υποβά λλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφή ς εκδιδό μενο από την αρμό δια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμό διο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βά σει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λό γω οικονομικώ ν φορέων στον επίσημο κατά λογο ή η πιστοποίηση και η κατά ταξη στον εν λό γω
κατά λογο.
Η πιστοποιού μενη εγγραφή στους επίσημους καταλό γους από τους αρμό διους οργανισμού ς ή το
πιστοποιητικό , που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμή ριο
καταλληλό τητας ό σον αφορά τις απαιτή σεις ποιοτική ς επιλογή ς, τις οποίες καλύ πτει ο επίσημος
κατά λογος ή το πιστοποιητικό .
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλό γους απαλλά σσονται από
την υποχρέωση υποβολή ς των δικαιολογητικώ ν που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφή ς
τους.
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22.3. Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου:
Σε περίπτωση νομικού προσώ που, υποβά λλονται ηλεκτρονικά , στον φά κελο “Δικαιολογητικά
Προσωρινού Αναδόχου”, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύ πτει η εξουσία υπογραφή ς
του νομίμου εκπροσώ που και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριά ντα (30) εργά σιμες ημέρες
πριν από την υποβολή τουςcxxvi, εκτό ς αν σύ μφωνα με τις ειδικό τερες διατά ξεις αυτώ ν φέρουν
συγκεκριμένο χρό νο ισχύ ος.
Εά ν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ σύ στασης,
2. Αντίγραφο του ισχύ οντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί ό λες οι μέχρι
σή μερα τροποποιή σεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφό σον
υπά ρχει)
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώ πησης του νομικού προσώ που,
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχή ς στο διαγωνισμό , στο οποίο μπορεί να περιέχεται και
εξουσιοδό τηση (εφό σον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδό χου) για
υπογραφή και υποβολή προσφορά ς σε περίπτωση που δεν υπογρά φει ο ίδιος ο νό μιμος εκπρό σωπος
του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτού μενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται
συγκεκριμένα ά τομο,
5. Πιστοποιητικό αρμό διας δικαστική ς ή διοικητική ς αρχή ς περί τροποποιή σεων του καταστατικού /
μη λύ σης της εταιρείας.
Εά ν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίγραφο του καταστατικού με ό λα τα μέχρι σή μερα τροποποιητικά , ή φωτοαντίγραφο
επικυρωμένου, από δικηγό ρο, κωδικοποιημένου καταστατικού , εφό σον υπά ρχει
2. Πιστοποιητικά αρμό διας δικαστική ς ή διοικητική ς αρχή ς περί των τροποποιή σεων του
καταστατικού
Σε περίπτωση εγκατά στασης τους στην αλλοδαπή , τα δικαιολογητικά σύ στασή ς τους εκδίδονται με
βά ση την ισχύ ουσα νομοθεσία της χώ ρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό .
Άρθρο 23: Υπεργολαβία
23.1 Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τμή μα της σύ μβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώ ς και τους υπεργολά βους που προτείνει.
23.2 Η τή ρηση των υποχρεώ σεων της παρ. 2 του ά ρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολά βους δεν αίρει την ευθύ νη του κυρίου αναδό χου.
23.3 .................................................................... cxxvii
23.4 Αν το(α) τμή μα(τα) της σύ μβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριά ντα τοις εκατό (30%) cxxviii της συνολική ς αξίας της σύ μβασης, η αναθέτουσα αρχή :
α) επαληθεύ ει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λό γων αποκλεισμού του ά ρθρου 18 της παρού σας για τους υπεργολά βους με το Ε.Ε.Ε.Σ.,
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα να αντικαταστή σει έναν υπεργολά βο, ό ταν από
την ως ά νω επαλή θευση προκύ πτει ό τι συντρέχουν λό γοι αποκλεισμού του.
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Άρθρο 24 - Διάφορα:
Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κά τω γνωμοδοτή σεις και αποφά σειςcxxix:


Η αρ 62/02-06-2020 από φαση της Επιτροπή ς Ποιό τητας Ζωή ς της ΠΚΜ έγκρισης τρό που
δημοπρά τησης της μελέτης



Οι αρ.420262(6184)/9-9-2020 + αρ.278864(4200)/25-6-2020 αποφά σεις
(έγκρισης φακέλου τεχνικώ ν δεδομένων και συγγραφή ς υποχρεώ σεων).



Η αρ. 134579/24-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΘΠ046ΜΤΛΡ-ΥΜΝ) Από φαση του Υφυπουργού Ανά πτυξης
και Επενδύ σεων έγκρισης της ένταξης στο ΠΔΕ 2019 στη ΣΑΜΠ 908 του έργου του θέματος με
ενά ριθμο:2019ΜΠ90800011.cxxx
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Συντάξασα

ΔΤΕ/ΠΚΜ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

H Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Σχεδιασμού Προγραμματισμού
ΔΤΕ/ΠΚΜ

Η Προϊσταμένη
ΔΤΕ/ ΠΚΜ
κ.α.α.

Βασιλική Κανάκη
Τοπ. Μηχ. με Α΄β.

Δέσποινα Ανταβαλίδου
Πολ. Μηχ. με Α΄β.

Σοφία Κεχαγιά
Πολ. Μηχ. με Α’ β.

Εγκρίνεται με την υπ’ αρ. 1123/15-9-2020 Από φαση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /ΠΚΜ
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αθανασιάδου –Αηδονά Ε. Αθηνά
ΤΑ ΜΕΛΗ:

1.Μήττας Χρήστος Αντιπερ/χης, Μέλος
2.Μπάτος Σωτήριος Αντιπερ/χης, Μέλος
3.Δερμεντζοπούλου Μαρία, Αντιπρόεδρος
4.Κούης Κωνσταντίνος, Μέλος
5.Καζαντζίδης Παντελεήμων, Μέλος
6.Ζωγράφου Αικατερίνη, Μέλος
7.Ζέρζης Πέτρος, Μέλος
8.Τζόβας Απόστολος, Μέλος
9.Θωμά Δήμητρα, Μέλος
10.Τρελλόπουλος Γεώργιος, Μέλος
11.Τσεχελίδης Ιωάννης, Μέλος
12.Χρυσομάλλης Νικόλαος, Μέλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Κ1, Κ2, Κ3, Κ4
Για λόγους αντικειμενικότητας πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στην αιτιολόγηση και στη
βαθμολόγηση κάθε μιας τεχνικής προσφοράς, αλλά και σε συνδυασμό μεταξύ τους.
Ο τρόπος αξιολόγησης και βαθμολόγησης, με ταυτόχρονη αντιστοίχιση λεκτικού (επιθετικού)
προσδιορισμού θα διαβαθμίζεται ως εξής:






«Εξαιρετική» και βαθμολογείται από 95 έως 100
«Πολύ Καλή» και βαθμολογείται από 85 έως 94
«Καλή» και βαθμολογείται από 70 έως 84
«Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 51 έως 69
«Μη Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 40 έως 50

Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς
Κ1α. Ανάλυση ανά κατηγορία μελέτης

Πλήρης ανάλυση κύριων και υποστηρικτικών μελετών
Χαρακτηρίζεται ως «Εξαιρετική» και βαθμολογείται από 95 έως 100

Πλήρης ανάλυση κύριων και μικρές ελλείψεις των υποστηρικτικών μελετών
Χαρακτηρίζεται ως «Πολύ Καλή» και βαθμολογείται από 85 έως 94

Ελλείψεις κύριων και υποστηρικτικών μελετών
Χαρακτηρίζεται ως « Καλή» και βαθμολογείται από 70 έως 84

Περιγραφή βασιζόμενη αποκλειστικά στο φάκελο έργου
Χαρακτηρίζεται ως «Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 51 έως 69

Μη επαρκής τεχνική έκθεση
Χαρακτηρίζεται ως «Μη Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 40 έως 50
Κ1β. Εντοπισμός θεμάτων ιδιαίτερης σημασίας και επισήμανση τυχόν προβλημάτων
Η Ε.Δ. καταγράφει όλα τα θέματα/προβλήματα που εντοπίζονται στο σύνολο των Τεχνικών
Προσφορών και τα κατατάσσει με σειρά σπουδαιότητας (ιεραρχεί).
Ανά διαγωνιζόμενο, αξιολογεί συγκριτικά επί του συνόλου την πληρότητα εντοπισμού
θεμάτων/προβλημάτων, ενώ δεν αξιολογεί περιπτώσεις όπου ο διαγωνιζόμενος υπερβάλλει.
Δεν βαθμολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων.

Καταγραφή και πρόβλεψη θεμάτων / προβλημάτων
Χαρακτηρίζεται ως «Εξαιρετική» και βαθμολογείται από 95 έως 100

Καταγραφή και πρόβλεψη περισσότερων θεμάτων / προβλημάτων
Χαρακτηρίζεται ως «Πολύ Καλή» και βαθμολογείται από 85 έως 94

καταγραφή του 50 % των θεμάτων - προβλημάτων
Χαρακτηρίζεται ως « Καλή» και βαθμολογείται από 70 έως 84

καταγραφή λιγότερων του 50 % των θεμάτων - προβλημάτων
Χαρακτηρίζεται ως «Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 51 έως 69

Μη Καταγραφή των θεμάτων - προβλημάτων
Χαρακτηρίζεται ως «Μη Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 40 έως 50
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Κ1γ. Αποτελεσματικότητα πρότασης επίλυσης των προβλημάτων

Τεκμηριωμένη πρόταση επίλυσης όλων των προβλημάτων
Χαρακτηρίζεται ως «Εξαιρετική» και βαθμολογείται από 95 έως 100

Τεκμηριωμένη πρόταση επίλυσης ποσοστού μεγαλύτερου του 70% των προβλημάτων
Χαρακτηρίζεται ως «Πολύ Καλή» και βαθμολογείται από 85 έως 94

Τεκμηριωμένη πρόταση επίλυσης ποσοστού μεγαλύτερου του 50% των προβλημάτων
Χαρακτηρίζεται ως « Καλή» και βαθμολογείται από 70 έως 84

Τεκμηριωμένη πρόταση επίλυσης ποσοστού μικρότερου του 50% των προβλημάτων
Χαρακτηρίζεται ως «Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 51 έως 69

Μη καταγραφή επίλυσης προβλημάτων - θεμάτων
Χαρακτηρίζεται ως «Μη Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 40 έως 50
Κριτήριο 2ο Τεχνικής προσφοράς
Κ2α. Παρουσίαση απαιτούμενων δραστηριοτήτων ανά φάση και κατά στάδιο

Πλήρης παρουσίαση και ανάλυση φάσεων και σταδίων σε εφαρμογή των ισχυουσών
προδιαγραφών και κανονισμών
Χαρακτηρίζεται ως «Εξαιρετική» και βαθμολογείται από 95 έως 100

Πλήρης παρουσίαση και ανάλυση φάσεων και παραλείψεις σταδίων σε σχέση με τις
ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισμούς
Χαρακτηρίζεται ως «Πολύ Καλή» και βαθμολογείται από 85 έως 94

παρουσίαση και ανάλυση φάσεων και σταδίων με επουσιώδεις παραλήψεις σε σχέση με τις
ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισμούς
Χαρακτηρίζεται ως « Καλή» και βαθμολογείται από 70 έως 84

ουσιώδεις παραλείψεις στην ανάλυση φάσεων και σταδίων σε σχέση με τις ισχύουσες
προδιαγραφές και κανονισμούς
Χαρακτηρίζεται ως «Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 51 έως 69

Μη συμμόρφωση σε ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισμούς
Χαρακτηρίζεται ως «Μη Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 40 έως 50
Κ2β. Περιγραφή των προτύπων /τυποποιημένων στοιχείων λειτουργίας των εμπλεκομένων
οικονομικών φορέων.

Πιστοποίηση ( ISO 9001) για την παραγωγή μελετών από αρμόδιο φορέα
Χαρακτηρίζεται ως «Εξαιρετική» και βαθμολογείται από 95 έως 100

Αποδεδειγμένη τήρηση του τυποποιημένου συστήματος προγράμματος ποιότητας σε 3
τουλάχιστον παρόμοιες μελέτες την τελευταία 10ετία (εγκεκριμένα ΠΠΜ)
Χαρακτηρίζεται ως «Πολύ Καλή» και βαθμολογείται από 85 έως 94

Αποδεδειγμένη τήρηση του τυποποιημένου συστήματος προγράμματος ποιότητας σε 1
τουλάχιστον παρόμοια μελέτη την τελευταία 10ετία
Χαρακτηρίζεται ως « Καλή» και βαθμολογείται από 70 έως 84
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Τυποποιημένο σύστημα προγράμματος ποιότητας που έχει τηρηθεί σε 1 τουλάχιστον
παρόμοια κύρια κατηγορία μελέτης την τελευταία 10ετία
Χαρακτηρίζεται ως «Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 51 έως 69

Πρόταση Τυποποιημένου συστήματος που δεν έχει εφαρμοστεί
Χαρακτηρίζεται ως «Μη Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 40 έως 50
Κ2γ. Περιγραφή των ενεργειών του Συντονιστή για την ενημέρωση, επικοινωνία,
αλληλοτροφοδότηση μελετών και καθορισμό σημείων ελέγχου για την παραγωγή της
μελέτης

Αποδεδειγμένη τήρηση συστήματος διασφάλισης ποιότητας της μελέτης με βάσει τα
πρότυπα (ISO)/τυποποιημένα συστήματα των οικονομικών φορέων που έχει εφαρμόσει ο
συντονιστής την τελευταία 10ετία σε τουλάχιστον 3 παρόμοιες μελέτες
Χαρακτηρίζεται ως «Εξαιρετική» και βαθμολογείται από 95 έως 100



Αποδεδειγμένη τήρηση συστήματος διασφάλισης ποιότητας της μελέτης με βάσει τα
πρότυπα (ISO)/τυποποιημένα συστήματα των οικονομικών φορέων που έχει εφαρμόσει ο
συντονιστής την τελευταία 10ετία σε τουλάχιστον 1 παρόμοια μελέτη
Χαρακτηρίζεται ως «Πολύ Καλή» και βαθμολογείται από 85 έως 94

Αποδεδειγμένη τήρηση συστήματος διασφάλισης ποιότητας της μελέτης με βάσει τα
πρότυπα (ISO)/τυποποιημένα συστήματα των οικονομικών φορέων που έχει εφαρμόσει ο
συντονιστής την τελευταία 10ετία σε τουλάχιστον 3 μη παρόμοιες μελέτες
Χαρακτηρίζεται ως « Καλή» και βαθμολογείται από 70 έως 84

Αποδεδειγμένη τήρηση συστήματος διασφάλισης ποιότητας της μελέτης με βάσει τα
πρότυπα (ISO)/τυποποιημένα συστήματα των οικονομικών φορέων που έχει εφαρμόσει ο
συντονιστής την τελευταία 10ετία σε τουλάχιστον 1 μη παρόμοιες μελέτες
Χαρακτηρίζεται ως «Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 51 έως 69

Πρόταση Τυποποιημένου συστήματος που δεν έχει εφαρμοστεί
Χαρακτηρίζεται ως «Μη Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 40 έως 50
Κριτήριο 3ο Τεχνικής προσφοράς
Κ3. Παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων κατά φάσεις και στάδια.
Τεκμηρίωση του συνολικού χρόνου υλοποίησης, με δεδομένο τα θέματα ιδιαίτερης
σημασίας και των εντοπισθέντων προβλημάτων, με αναφορά στα σημεία ελέγχου.

Πλήρης παρουσίαση φάσεων και σταδίων με τεκμηρίωση
Χαρακτηρίζεται ως «Εξαιρετική» και βαθμολογείται από 95 έως 100

Πλήρης παρουσίαση φάσεων και σταδίων με ελλιπή τεκμηρίωση
Χαρακτηρίζεται ως «Πολύ Καλή» και βαθμολογείται από 85 έως 94

Ελλιπής παρουσίαση φάσεων και σταδίων με τεκμηρίωση
Χαρακτηρίζεται ως « Καλή» και βαθμολογείται από 70 έως 84

Ελλιπής παρουσίαση φάσεων και σταδίων με ελλιπή τεκμηρίωση
Χαρακτηρίζεται ως «Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 51 έως 69

Παρουσίαση χρονοδιαγράμματος Φάκελου Μελέτης
Χαρακτηρίζεται ως «Μη Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 40 έως 50
- 43 -

20PROC007380811 2020-09-28
Για την παραπάνω βαθμολογία όσον αφορά την τεκμηρίωση αξιολογούνται:
1. Αιτιολόγηση της σύνταξης του χρονοδιαγράμματος λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα και
προβλήματα που επισημάνθηκαν.
2. Αιτιολόγηση των σημείων ελέγχου και παρουσίαση της κρίσιμης διαδρομής
3. Τρόποι αντιμετώπισης τυχόν εκτροπών του χρονοδιαγράμματος
Κριτήριο 4ο Τεχνικής προσφοράς
Κ4α. Δομή οργανογράμματος -κατανομή καθηκόντων ευθυνών και υποχρεώσεων στα μέλη
της ομάδας μελέτης και του συντονιστή σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα

Σαφής αντιστοίχιση της μεθοδολογίας και του χρονοδιαγράμματος με την ομάδα μελέτης
ανα ειδικότητα και κατηγορία μελέτης.
Χαρακτηρίζεται ως «Εξαιρετική» και βαθμολογείται από 95 έως 100

Σαφής και τεκμηριωμένη αντιστοίχιση της μεθοδολογίας και του χρονοδιαγράμματος με την
ομάδα μελέτης ανά ειδικότητα και κατηγορία μελέτης
Χαρακτηρίζεται ως «Πολύ Καλή» και βαθμολογείται από 85 έως 94

Αντιστοίχιση της μεθοδολογίας και του χρονοδιαγράμματος με την ομάδα μελέτης ανά
ειδικότητα και κατηγορία μελέτης
Χαρακτηρίζεται ως « Καλή» και βαθμολογείται από 70 έως 84

Ελλιπής αντιστοίχιση της μεθοδολογίας και του χρονοδιαγράμματος με την ομάδα μελέτης
ανά ειδικότητα και κατηγορία μελέτης
Χαρακτηρίζεται ως «Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 51 έως 69

Καμία Αντιστοίχιση
Χαρακτηρίζεται ως «Μη Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 40 έως 50
Κ4β. Συνοχή των μελών της ένωσης και του συντονιστή.



Για τη συνοχή, οι κατηγορίες μελετών που απαιτούν συνεργασία είναι οι εξής: 8,10,13,16,
27.

Αποδεδειγμένη συνεργασία στις απαιτούμενες κατηγορίες μελετών όλων των αντίστοιχων
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση την τελευταία 10ετία.
Χαρακτηρίζεται ως «Εξαιρετική» και βαθμολογείται από 95 έως 100.

Αποδεδειγμένη συνεργασία στις απαιτούμενες κατηγορίες μελετών των περισσότερων από
τους αντίστοιχους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στην ένωση την τελευταία 10ετία.
Χαρακτηρίζεται ως «Πολύ Καλή» και βαθμολογείται από 85 έως 94.

Αποδεδειγμένη συνεργασία στις απαιτούμενες κατηγορίες μελετών των μισών από τους
αντίστοιχους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στην ένωση την τελευταία 10ετία.
Χαρακτηρίζεται ως « Καλή» και βαθμολογείται από 70 έως 84.

Αποδεδειγμένη συνεργασία στις απαιτούμενες κατηγορίες μελετών λιγότερων των μισών
από τους αντίστοιχους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στην ένωση την τελευταία 10ετία.
Χαρακτηρίζεται ως «Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 51 έως 69.

Μη αποδεδειγμένη συνεργασία μεταξύ των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση την τελευταία 10ετία.
Χαρακτηρίζεται ως «Μη Ικανοποιητική» και βαθμολογείται από 40 έως 50.
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Κατά την έννοια της περ. 28 της παρ. 1 του ά ρθρου 2 του ν. 4412/2016.
Αναγρά φεται ο κωδικό ς ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικό ς ενά ριθμου
έργου στο ΠΔΕ ή κωδικό ς πίστωσης του τακτικού προϋ πολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε
περίπτωση συγχρηματοδοτού μενων έργων από πό ρους της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης, αναγρά φεται και ο
τίτλος του Επιχειρησιακού Προγρά μματος του ΕΣΠΑ ή ά λλου συγχρηματοδοτού μενου από πό ρους ΕΕ
προγρά μματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένη η υπό ανά θεση μελέτη.
iii
Συμπληρώ νεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχή ς.
iv
Μέσω της λειτουργικό τητας “Επικοινωνία” του υποσυστή ματος.
v
Η περιπτ. (β) συμπληρώ νεται και περιλαμβά νεται στη διακή ρυξη αν δημοσιεύ τηκε
προκαταρτική προκή ρυξη στην Ε.Ε.Ε.Ε. (πρβ. παρ. 1 του ά ρθρου 62 του ν. 4412/2016).
vi
Σημειώ νεται, ό τι η
Aπό
τις
2-5-2019,
παρέχεται
η
νέα
ηλεκτρονική
υπηρεσία Promitheus
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατό τητα ηλεκτρονική ς
σύ νταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγρά φου Σύ μβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη
σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύ λη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το
Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον
Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύ που για το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμή θειας , με το οποίο επιλύ θηκαν τα σχετικά ζητή ματα ορολογίας
που υπή ρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού , Μπορείτε να δείτε
το
σχετικό
Διορθωτικό
στην
ακό λουθη
διαδρομή
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
vii
Πρβλ. και ά ρθρο 4 1.της με αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Από φασης του Υπουργού
Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως
Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που
υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο
συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (Β’ 4203).
viii
Η περιπτ. (θ) συμπληρώ νεται και περιλαμβά νεται στη διακή ρυξη εφό σον η αναθέτουσα αρχή
περιλά βει υποδείγματα εγγρά φων προς υποβολή από τους οικονομικού ς φορείς π.χ. εγγυητικώ ν
επιστολώ ν.
ix
Συμπληρώ νονται τυχό ν ά λλα έγγραφα σύ μβασης ή τεύ χη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει
αναγκαία με σκοπό να περιγρά ψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύ μβασης ή της διαδικασίας
σύ ναψης.
x
Πρβ. ά ρθρο 67 του ν. 4412/2016.
xi
Όταν είναι αδύ νατο να παρασχεθεί ελεύ θερη, πλή ρης, ά μεση και δωρεά ν ηλεκτρονική
πρό σβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύ μβασης, μπορεί να περιληφθεί, στο παρό ν ά ρθρο της
διακή ρυξης, πρό βλεψη ό τι τα σχετικά έγγραφα της σύ μβασης θα διατεθού ν με μέσα ά λλα πλην
των ηλεκτρονικώ ν, ό πως το ταχυδρομείο ή ά λλο κατά λληλο μέσο ή συνδυασμό ς ταχυδρομικώ ν ή
ά λλων καταλλή λων μέσων και ηλεκτρονικώ ν μέσων (τρίτο εδά φιο παρ. 1 του ά ρθρου 67 του ν.
4412/2016). Στην περίπτωση αυτή προτείνεται η ακό λουθη διατύ πωση: «Τα ακόλουθα έγγραφα
της σύμβασης ........................... διατίθενται από …………………………., οδός …………………, πληροφορίες
…………………. τηλ.:……………... Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω
εγγράφων της σύμβασης ……………, στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες».
xii
Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύ θερη, πλή ρης, ά μεση και δωρεά ν ηλεκτρονική πρό σβαση
σε ορισμένα έγγραφα της σύ μβασης, διό τι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμό σει την παρ. 2
του ά ρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρό ν ά ρθρο της διακή ρυξης, τα μέτρα
προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτή ρα των πληροφοριώ ν, τα οποία απαιτού νται, και τον τρό πο
με τον οποίο είναι δυνατή η πρό σβαση στα σχετικά έγγραφα. Ενδεικτικά , λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα
μπορού σε να αναφέρει ό τι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του
ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής,
τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν
την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο
τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την σύναψη ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό,
κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με
την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.
i

ii
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Συμπληρώ νεται από την αναθέτουσα αρχή με σαφή νεια συγκεκριμένη ημερομηνία
(“εγκαίρως, ήτοι έως την ....”), προς αποφυγή οιασδή ποτε σύ γχυσης και αμφιβολίας.
xiv
Συμπληρώ νεται η έκτη ημέρα πριν από τη λή ξη της προθεσμίας του ά ρθρου 14 της παρού σας.
Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας της παρ. 3 του ά ρθρου 27 του ν. 4412/2016,
συμπληρώ νεται, αντί της έκτης, η τέταρτη ημέρα, κατά τα ειδικό τερα οριζό μενα στα ά ρθρα 67/297
παρ. 2 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγού μενη αυτή ς
εργά σιμη ημέρα. Πρβλ και ά ρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. (3821 Β').
xv
Πρβλ. ά ρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
xvi
Πρβ. ά ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, ό πως προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν.
4605/2019 και τροποποιή θηκε από το ά ρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.
xvii
Άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, ό πως προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν.
4605/2019 και το ά ρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67) Σημειώ νεται ό τι η προθεσμία των 10
ημερώ ν που αναγρά φεται στο παρό ν σημείο αφορά μό νο τον χρό νο υπογραφή ς της ΥΔ και σε καμία
περίπτωση δεν συνδέεται με τη συνολική προθεσμία υποβολή ς των προσφορώ ν με την έννοια ό τι οι
οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατό τητα να υποβά λλουν την προσφορά τους οποτεδή ποτε κατά την
ως ά νω προθεσμία.
.
xviii
Επισημαίνεται ό τι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλή ρωση των ενεργειώ ν της Επιτροπή ς
Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύ ουν τα οριζό μενα στο ά ρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο
προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/2019 και τροποποιή θηκε με το ά ρθρο 56 παρ. 7 ν.
4609/2019 (Α 67).
xix
Η εν λό γω προθεσμία 1 εδ. α του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 12
περ. α του ν. 4605/2019.
xx
Πρβλ. ά ρθρο 103 παρ. 1 ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε με το ά ρθρο 107 περ. 19 του ν.
4497/2017 (Α 171).
xxi
Πρβλ. ά ρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ό πως αντικαταστά θηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 12 περ. β
του ν. 4605/19.
xxii
Με την επιφύ λαξη των παρ. 7 και 8 του ά ρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λή ψη επανορθωτικώ ν
μέσων).
xxiii
Πρβλ. ά ρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του
ν. 4605/19.
xxiv
Πρβλ. ά ρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 13 περ. β του
ν. 4605/19.
xxv
Πρβλ. παρ. 7 του ά ρθρου 379 του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 4
του ν. 4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και ά ρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.
xxvi
Πρβ. Άρθρο 361 του ν. 4412/2016.
xxvii
Πρβ. ά ρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 41 του ν.
4605/2019.
xxviii
Πρβ. Άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
xxix
Πρβ. ά ρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε από το ά ρθρο 43 παρ. 42 του ν.
4605/2019.
xxx
Πρβ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.
xxxi
Πρβ. ά ρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε από το ά ρθρο 43 παρ. 45 του ν.
4605/2019.
xxxii
Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού , κατά περίπτωση (πρβλ. ά ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με.
αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.).
xxxiii
Πρβλ. ομοίως προηγού μενη υποσημείωση
xxxiv
Η φρά ση “μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον
απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013” προστίθεται στη διακή ρυξη μό νο στις
περιπτώ σεις εκείνες, στις οποίες προβλέπεται υποχρέωση προσυμβατικού ελέγχου, σύ μφωνα με τα
ά ρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ά λλως διαγρά φεται.
xxxv
Επισημαίνεται ό τι η εν λό γω υπεύ θυνη δή λωση υποβά λλεται από τον προσωρινό ανά δοχο,
έπειτα από σχετική πρό σκληση της αναθέτουσας αρχή ς, μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της ά σκησης προδικαστική ς προσφυγή ς κατά της από φασης κατακύ ρωσης (πρβ. ά ρθρο
105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε από την περ. 26 του ά ρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171) και το ά ρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019
xiii
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Πρβλ. ά ρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 13 περ. γ του
ν. 4605/19.
xxxvii
Η από φαση κατακύ ρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανά δοχο: α) στην περίπτωση που
απαιτείται υποβολή υπεύ θυνης δή λωσης του ά ρθρου 8.1, μετά τον έλεγχο αυτή ς και τη διαπίστωση
της ορθό τητά ς της από την Επιτροπή διαγωνισμού , και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η
υποβολή της ανωτέρω υπεύ θυνης δή λωσης (πρβλ. προηγού μενη υποσημείωση), μετά την
ολοκλή ρωση του ελέγχου των δικαιολογητικώ ν του προσωρινού αναδό χου κατά το ά ρθρο 5 της
παρού σας και την ά πρακτη πά ροδο της προθεσμίας ά σκησης προδικαστική ς προσφυγή ς.
xxxviii
Πρβλ. ά ρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 13 περ. δ
του ν. 4605/19.
xxxix
Πρβλ. ά ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε με το ά ρθρο 107 περ. 14 του ν.
4497/2017 (Α 171) και το ά ρθρο 43 παρ. 7 περ. α’ υποπερ. αβ’ του ν. 4605/2019.
xl
Επισημαίνεται ό τι με το ά ρθρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλέπεται ό τι: "25.
Mε την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 20 καταργούνται [...] και τα άρθρα 39 και
40 του ν. 3316/2005, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περίπτωση 40 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν.
4412/2016".
xli
Από 1-1-2017 τέθηκε σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), με το ά ρθρο 13 του οποίου
καταργή θηκε το π.δ 113/2010.
xlii
Τίθεται μό νο ό ταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ) προκύ πτει
εφαρμογή των διατά ξεων για τον έλεγχο του Ε.Σ.Ρ.
xxxvi

Τίθεται μό νο εφό σον πρό κειται για συγχρηματοδοτού μενο έργο από πό ρους της Ευρωπαϊκή ς
Ένωσης.
xliv
Τίθεται μό νο εφό σον επιλεγεί η διενέργεια κλή ρωσης για τη συγκρό τηση συλλογικώ ν
οργά νων.
xlv
Νό μοι, ΠΔ και υπουργικές αποφά σεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας
σύ ναψης της σύ μβασης σύ μφωνα με το ά ρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελού ν μέρος του
εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.
xlvi
Σε περίπτωση που περιλαμβά νονται τυχό ν δικαιώ ματα προαίρεσης, διαμορφώ νεται
αναλό γως η εκτιμώ μενη αξία της σύ μβασης και το παρό ν ά ρθρο (πρβ. ά ρθρα 6 παρ. 1 και 132 παρ. 1
περ. α' του ν. 4412/2016).
xlvii
Πρβλ. ά ρθρο 53 περ. 8α' του ν. 4412/2016.
xlviii
Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενη από την Ε.Ε. μελέτη, τούτο να αναγράφεται στη
Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο
πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένη, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης της μελέτης
από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική
συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή
χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της ανάληψης δαπανών δημοσίων
επενδύσεων, βλ. και άρθρο 5 του π.δ 80/2016.
xlix
Οι κρατή σεις προσαρμό ζονται ανά λογα με την περίπτωση.
l
Πρβλ. ά ρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδά φιο του ν. 4013/2011, ό πως αντικαταστά θηκε από το ά ρθρο
44 του ν. 4605/2019.
li
Η αναθέτουσα αρχή διαμορφώ νει το παρό ν σημείο της διακή ρυξης, ανά λογα με το αν αποφασίσει να
υποδιαιρέσει τη σύ μβαση σε περισσό τερα τμή ματα/μελέτες ή ό χι, ή τοι να τις αναθέσει ως ενιαίο
σύ νολο. Στην περίπτωση που επιλέξει να μην υποδιαιρέσει σε τμή ματα, αναφέρει, στο παρό ν σημείο
της διακή ρυξης, τους βασικού ς λό γους της από φασή ς της αυτή ς (πρβλ. ά ρθρο 59 του ν. 4412/2016).
xliii

Κατά το ά ρθρο 184 του ν. 4412/2016, τμηματικές προθεσμίες μπορού ν να τεθού ν στο
συμφωνητικό κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχή ς. Αν δεν τεθού ν τμηματικές προθεσμίες, η
σχετική αναφορά της προκή ρυξης διαγρά φεται. Επίσης, μπορεί να γίνεται παραπομπή στο σχετικό
χρονοδιά γραμμα που (τυχό ν) περιλαμβά νεται στο τεύ χος τεχνικώ ν δεδομένων.
liii
Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή επιλέξει τη μη χορή γηση προκαταβολή ς, το σχετικό
εδά φιο διαγρά φεται.
liv
Να αναφερθεί εά ν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και να συμπληρωθού ν τα
αναφερό μενα στο ά ρθρο 57 παρ 2 του ν. 4412/2016. Άλλως, να συμπληρωθεί «δεν γίνονται δεκτές».
lv
Πρβ. ά ρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Αν, ωστό σο, στην παρά γραφο 13.3 της
παρού σας η αναθέτουσα αρχή έχει συμπληρώ σει ό τι γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, η
lii
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παρά γραφος 13.4 διαγρά φεται.
lvi
Ορίζεται ο χρό νος από την Αναθέτουσα Αρχή , κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτή των της
διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρό νου ισχύ ος της προσφορά ς, πρβ. ά ρθρο 97 παρ 3 του ν.
4412/2016.
lvii
Η προθεσμία παραλαβή ς των προσφορώ ν καθορίζεται σύ μφωνα με το ά ρθρο 27 του ν.
4412/2016 .
lviii
Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονική ς αποσφρά γισης
των προσφορώ ν μετά την παρέλευση τριώ ν εργασίμων ημερώ ν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολή ς των προσφορώ ν, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η
πρωτό τυπη εγγύ ηση συμμετοχή ς, σύ μφωνα με τα προβλεπό μενα στο ά ρθρο 3.5. περ. β της παρού σας.
Το ποσοστό της εγγύ ησης συμμετοχή ς δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώ μενης αξίας
της σύ μβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανά λογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζό μενων των
δικαιωμά των προαίρεσης και παρά τασης της σύ μβασης (ά ρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδά φιο πρώ το του ν.
4412/2016 ό πως τροποποιή θηκε με την παρ. 5α του ά ρθρου 43 ν. 4605/2019 [(’ 52)]).
lx
Πρβ. ά ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε με την περ. 4 του ά ρθρου 107
του ν. 4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του ά ρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52).
lxi
Πρβ. ά ρθρο 198 του ν. 4412/2016, ό πως αντικαταστά θηκε με το ά ρθρο 22 του ν. 4491/2017 (Α
152).
lxii
Άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ’ του ν. 4412/2016. Εφό σον προβλέπεται προκαταβολή
συμπληρώ νονται οι ό ροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολή ς. Επισημαίνεται ό τι η εγγύ ηση
καλή ς εκτέλεσης καλύ πτει και την παροχή ισό ποσης προκαταβολή ς προς τον ανά δοχο, χωρίς να
απαιτείται η κατά θεση εγγύ ησης προκαταβολή ς. Στην περίπτωση που με την παρού σα ορίζεται
μεγαλύ τερο ύ ψος προκαταβολή ς (πχ 15%), αυτή λαμβά νεται με την κατά θεση από τον ανά δοχο
εγγύ ησης προκαταβολή ς που θα καλύ πτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύ ησης καλή ς
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλό μενης προκαταβολή ς.
lxiii
Τα γραμμά τια σύ στασης χρηματική ς παρακαταθή κης του Ταμείου Παρακαταθηκώ ν και
Δανείων, για την παροχή εγγυή σεων συμμετοχή ς και καλή ς εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθή κη)
συστή νονται σύ μφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικό τερα βά σει του ά ρθρου 4
του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστά σεως και αποδό σεως
παρακαταθηκώ ν και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκώ ν και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ.
πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
lxiv
Πρβλ. ά ρθρα 63 και 65 του ν. 4412/2016.
lxv
Σύ μφωνα με τα ά ρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τη με αριθμ. 117384/26-10-2017 ΚΥΑ,
ό πως ισχύ ουν.
lxvi
Σύ μφωνα με την περ. 40 της παρ. 1 και την παρ. 3 του ά ρθρου 377 του ν. 4412/2016,
εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης της περίληψης της προκή ρυξης σε μία ημερή σια εφημερίδα
της πρωτεύ ουσας με πανελλή νια κυκλοφορία, που προβλέπεται στο ά ρθρο 12 παρ. 1 του ν.
3316/2005 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017 (πρβ. παρ. 10 του ά ρθρου 379 του ν. 4412/2016),
καθώ ς και σε μία ημερή σια εφημερίδα της πρωτεύ ουσας του νομού , στον οποίο πρό κειται να
κατασκευαστεί το έργο,το οποίο αφορά η μελέτη ή η υπηρεσία, ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην
έδρα του νό μου δεν εκδίδεται ημερή σια εφημερίδα ή αν το εν λό γω έργο θα εκτελεστεί σε
περισσό τερους νομού ς, που προβλέπεται στο ίδιο ά ρθρο 12 του ν. 3316/2005 μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2020 (πρβ. παρ. 12 του ά ρθρου 379 του ν. 4412/2016).
lxvii
Σύ μφωνα με την παρ. 3 του ά ρθρου 4 του ν. 3548/2007, που εξακολουθεί να ισχύ ει έως και
την 31.12.2020 (πρβ. ά ρθρο 379 παρ. 12 του ν. 4412/2016).
lxviii
Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ό τι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορού ν να
καλού ν συγκεκριμένες τά ξεις/ πτυχία του Μητρώ ου Μελετητώ ν/ Γραφείων Μελετώ ν.
lxix
Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του ά ρθρου 91 του ν. 4412/2016.
lxx
Πρβλ. ά ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε με το ά ρθρο 107 περ. 6
του ν. 4497/2017. Επισημαίνεται ό τι, στο ΕΕΕΣ, η αναφορά σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”
νοείται, δεδομένης της ως ά νω νομοθετική ς μεταβολή ς, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η
δε σχετική δή λωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μό νο σε αμετά κλητες
καταδικαστικές αποφά σεις.
lxxi
Στο Μέρος ΙΙΙ του Ε.Ε.Ε.Σ ( Λό γοι Αποκλεισμού ) αντί του ό ρου “δωροδοκία”, αναγρά φεται ο
ό ρος “διαφθορά”, καθώ ς δεν έχει διορθωθεί με αντίστοιχο διορθωτικό ο Κανονισμό ς 2016/7, ό πως η
Οδηγία 2014/24/ΕΕ (L 135/24.5.2016).
lix
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Πρβλ. ά ρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύ ο εδά φια του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκαν με το
ά ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
lxxiii
Πρβ. ά ρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ' του ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το ά ρθρο 39
του ν. 4488/2017.
lxxiv
Επισημαίνεται ό τι η πρό βλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό αποτελεί
δυνατό τητα της αναθέτουσας αρχή ς (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
lxxv
Ομοίως με την προηγού μενη σημείωση.
lxxvi
Οι λό γοι της παραγρά φου 18.1.5 αποτελού ν δυνητικού ς λό γους αποκλεισμού σύ μφωνα με το
ά ρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύ ναται να επιλέξει έναν,
περισσό τερους, ό λους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λό γους αποκλεισμού της παρ. 18.1.5,
συνεκτιμώ ντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανά θεση σύ μβασης (εκτιμώ μενη αξία αυτή ς,
ειδικές περιστά σεις κλπ), με σχετική πρό βλεψη στο παρό ν σημείο της διακή ρυξης. Επισημαίνεται ό τι,
σε περίπτωση επιλογή ς οποιουδή ποτε δυνητικού λό γου αποκλεισμού της παρ. 18.1.5 και πρό βλεψης
του στην παρού σα διακή ρυξη, η αναθέτουσα αρχή αποκλείει τον οικονομικό φορέα (με την επιφύ λαξη
των παρ. 7 έως 9 του αρ. 73 του ν. 4412/2016), στο πρό σωπο του οποίου συντρέχει ο συγκεκριμένος
λό γος αποκλεισμού . Επισημαίνεται ό τι η επιλογή της αναθέτουσας αρχή ς για τους λό γους
αποκλεισμού της παραγρά φου 18.1.5 διαμορφώ νει αντιστοίχως το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύ μβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) και τα αποδεικτικά μέσα του ά ρθρου 22 της παρού σας. Σε περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή δεν επιλέξει κά ποιον από τους λό γους αποκλεισμού της παρ. 18.1.5, διαγρά φεται το
περιεχό μενο των σχετικώ ν λό γων αποκλεισμού της παραγρά φου και δεν συμπληρώ νεται αντίστοιχα
το ΕΕΕΣ και τα αποδεικτικά μέσα.
lxxvii
Σημειώ νεται ό τι, στο Κεφά λαιο Γ του ΕΕΕΣ ( Λό γοι που σχετίζονται με Αφερεγγυό τητα,
Σύ γκρουση Συμφερό ντων ή Επαγγελματικό Παρά πτωμα ), οι συγκεκριμένες καταστά σεις
αναφέρονται με παρό μοια ορολογία ως εξή ς: α) έχει κηρύξει χρεοκοπία, ή β) υπόκειται σε διαδικασία
αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων, ή γ) έχει υπαχθεί σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ή δ)
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη
σε εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, ή ε) τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή στ) έχουν ανασταλεί οι δραστηριότητές του, καθώ ς δεν έχει
διορθωθεί με αντίστοιχο Διορθωτικό ο Κανονισμό ς 2016/7, ό πως η Οδηγία 2014/24/ΕΕ (L
135/24.5.2016).
lxxviii
Η παρ. 18.1.6 τίθεται μό νο αν η η εκτιμώ μενη αξία της σύ μβασης υπερβαίνει το ποσό του
1.000.000 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Η μη συνδρομή του εν λό γω εθνικού λό γου αποκλεισμού δηλώ νεται
στο αντίστοιχο πεδίο του Ε.Ε.Ε.Σ. (Μέρος ΙΙΙ Δ “Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να
προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους”).
lxxix
Πρβλ. ά ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το ά ρθρο 107 περ. 9 του ν.
4497/2017. Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχή ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ09Β) σχετικά με την από φαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπό θεση C-124/2017. Vossloh, ιδίως
σκέψεις 38 – 41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019.
lxxx
Η αναφορά στην παρ. 18.1.5 τίθεται εφό σον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει κά ποιον από τους
λό γους αποκλεισμού της παραγρά φου αυτή ς.
lxxxi
Όλα τα κριτή ρια επιλογή ς, πλην της καταλληλό τητας για την ά σκηση επαγγελματική ς
δραστηριό τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 77 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για
την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανά λογα με το αντικείμενο της σύ μβασης
(ά ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κά θε περίπτωση, πρέπει να διαμορφώ νονται κατά τρό πο,
ώ στε να μην περιορίζεται δυσανά λογα η συμμετοχή των ενδιαφερό μενων οικονομικώ ν φορέων στους
διαγωνισμού ς. Κατά το στά διο του προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλό τητας των υποψηφίων,
είναι αναγκαίο να τηρού νται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώ δεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η
αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχό ντων, της αποφυγή ς των διακρίσεων, της διαφά νειας και
της ανά πτυξης του ελεύ θερου ανταγωνισμού . Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19.1 έως 19.4
εξετά ζονται κατά τη διαδικασία ελέγχου της καταλληλό τητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη
σύ μβαση (κριτή ρια “on/off”) και δεν μπορούν να τίθενται ως κριτήρια αξιολόγησης της
προσφοράς στο άρθρο 21.1 της παρού σας και να βαθμολογού νται, πλην των τίτλων σπουδώ ν και
επαγγελματικώ ν προσό ντων, υπό την προϋ πό θεση ό τι δεν τίθενται ως κριτή ριο επιλογή ς και
ειδικό τερα τεχνική ς ικανό τητας (Πρβλ. και υποσημείωση 77 κατωτέρω).
lxxxii
Επισημαίνεται ό τι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορού ν να καλού ν συγκεκριμένες τά ξεις/
πτυχία του Μητρώ ου Μελετητώ ν/ Γραφείων Μελετώ ν. Πρβλ. Άρθρα 76 παρ 4 & 77 παρ. 4 του ν.
lxxii
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4412/2016, οι οποίες προστέθηκαν με το ά ρθρο 119 παρ. 5 περ. α' & ε', αντίστοιχα, του ν.
4472/2017, σε συνδυασμό με το ά ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016.
lxxxiii
Οι αναθέτουσες αρχές μπορού ν να επιβά λλουν απαιτή σεις που να διασφαλίζουν ό τι οι
οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανό τητα για την
εκτέλεση της σύ μβασης. Όλες οι απαιτή σεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανά λογες με το
αντικείμενο της σύ μβασης (πρβ. ά ρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδά φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν.
4412/2016). Οι εν λό γω απαιτή σεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρό ν σημείο.
lxxxiv
Οι αναθέτουσες αρχές μπορού ν να επιβά λλουν απαιτή σεις που να διασφαλίζουν ό τι οι
οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανό τητα για την εκτέλεση
της σύ μβασης. Όλες οι απαιτή σεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανά λογες με το αντικείμενο της
σύ μβασης (πρβ. ά ρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδά φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Πιο
συγκεκριμένα, η αναθέτουσα αρχή περιγρά φει, στο παρό ν σημείο, τις απαιτή σεις τεχνική ς και
επαγγελματική ς ικανό τητας, ανά λογα με την υπό ανά θεση μελέτη. Ειδικά ως προς την απαίτηση
στελέχωσης της επιχείρησης, η αναθέτουσα αρχή αναφέρει περιγραφικά τα επαγγελματικά προσό ντα
(εμπειρία, πτυχία, κλπ) των απαιτού μενων για τη συγκεκριμένη σύ μβαση μελετητώ ν. Για τον τρό πο
από δειξης της στελέχωσης, πρβλ. ά ρθρο 22.2.3 της παρού σας.
lxxxv
Προαιρετική επιλογή . Η παρ. 19.4 τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχή ς και
συμπληρώ νεται εφό σον προβλέπεται σύ μφωνα με το ά ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επαναλαμβά νεται
ό τι ό λες οι απαιτή σεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανά λογες με το αντικείμενο της σύ μβασης
(ά ρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).
lxxxvi
Το εδά φιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχή ς σύ μφωνα με το ά ρθρο
78 παρ. 1 έβδομο εδά φιο του ν. 4412/2016, ά λλως διαγρά φεται.
lxxxvii
Προαιρετική επιλογή συμπλή ρωσης του εδαφίου. Σύ μφωνα με το ά ρθρο 78 παρ. 2 του ν.
4412/2016, στην περίπτωση συμβά σεων υπηρεσιώ ν, οι Αναθέτουσες Αρχές μπορού ν να απαιτού ν την
εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκό ντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα.
lxxxviii
Επισημαίνεται ό τι ο οικονομικό ς φορέας παρά γει από το υποσύ στημα το ηλεκτρονικό αρχείο
«εκτυπώ σεις» των Δικαιολογητικώ ν Συμμετοχή ς σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF),
το οποίο υπογρά φεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρή ση εγκεκριμένων πιστοποιητικώ ν και επισυνά πτεται στον (υπο)φακέλο της
προσφορά ς «Δικαιολογητικά Συμμετοχή ς» (Πρβλ ά ρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ. 117384/26-102017 Κ.Υ.Α.).
lxxxix
Οποιοδή ποτε ά λλο έγγραφο απαιτείται κατά τους ό ρους του ά ρθρου 21.2 της παρού σας. Στις
διαδικασίες σύ ναψης δημό σιας σύ μβασης μελετώ ν, και εφό σον τυγχά νει εφαρμογή ς το ά ρθρο 51, ο
φά κελος «Τεχνική Προσφορά » περιλαμβά νει ιδίως, επιπλέον των ως ά νω αναφερομένων, και τεχνική
έκθεση με τεχνική πρό ταση - λύ ση, που περιλαμβά νει την εκτίμηση του γενικού και ειδικού
αντικειμένου της μελέτης, με ανά λυση των επιμέρους ζητημά των, διερεύ νηση εναλλακτικώ ν λύ σεων,
τεκμηρίωση των αντιστοίχων προτά σεων, καθώ ς και το κό στος υλοποίησης και λειτουργίας.
xc
Το ό ριο των σελίδων καθορίζεται κατά την εκτίμηση της αναθέτουσας αρχή ς, αναλό γως των
απαιτή σεων της μελέτης που πρό κειται να εκπονηθεί.
xci
Πρβ. ά ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, ό πως προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν.
4605/2019 και τροποποιή θηκε από το ά ρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.
xcii

Η αναθέτουσα αρχή έχει διακριτική ευχέρεια να επιλέξει ένα ή περισσό τερα εκ των αναφερομένων
κριτηρίων στις παραγρά φους 2 έως 4 του ά ρθρου 86 του ν. 4412/2016 ανά λογα με το συγκεκριμένο
αντικείμενο της σύ μβασης και να καθορίσει τη βαρύ τητα αυτώ ν. Επισημαίνεται ό τι τα κριτή ρια ανά θεσης
πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύ μβασης και να μην έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή
απεριό ριστης ελευθερίας επιλογή ς στην αναθέτουσα αρχή (πρβ. παρ. 8 και 9 του ά ρθρου 86 του ν.
4412/2016). Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19.1 έως 19.4 δεν μπορούν να
τίθενται ως κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς, πλην των τίτλων σπουδώ ν και επαγγελματικώ ν
προσό ντων, υπό την προϋ πό θεση ό τι δεν τίθενται ως κριτή ριο επιλογή ς και ειδικό τερα τεχνική ς ικανό τητας
στο ά ρθρο 19.3 της παρού σας (Πρβλ. Παρά ρτημα ΧΙΙ/ Μέρος II/ περ. στ του Προσαρτή ματος Α του ν.
4412/2016).

xciii

Τίθενται ελά χιστα ό ρια για τις επιμέρους βαθμολογίες των κριτηρίων/υποκριτηρίων ανά θεσης.
Πρέπει, πά ντως, να λά βουν υπ’ ό ψη οι αναθέτουσες αρχές ό τι η θέσπιση ορίων μπορεί να είναι
πολύ αυστηρή έως απαγορευτική για την ελεύ θερη συμμετοχή των υποψηφίων σε κά ποιες
περιπτώ σεις. Μπορεί λοιπό ν, κατά την εκτίμηση της αναθέτουσας αρχή ς, είτε να μην προβλέπεται
η χρή ση κατωτέρων ορίων ανά κριτή ριο ή το ό ριο αυτό να τίθεται πολύ χαμηλά (π.χ. 30 μονά δες
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στην εκατονταβά θμια κλίμακα βαθμολό γησης του κριτηρίου).
Αναφέρεται μό νο αν έχει τεθεί ελά χιστα αποδεκτή επιμέρους βαθμολογία σε κά θε κριτή ριο.
xcv
Σε περίπτωση ασυνή θιστα χαμηλώ ν προσφορώ ν, εφαρμό ζονται τα ά ρθρα 88 και 89 του ν.
4412/2016.
xcvi
Ως προς τον τρό πο υποβολή ς των αποδεικτικώ ν μέσων του παρό ντος ά ρθρου, τα οποία έχουν
συνταχθεί/ παραχθεί από τους ίδιους τους οικονομικού ς φορείς πρβλ. ά ρθρο 8 παρ. 3 της με αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
xcvii
Πρβ. ά ρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, ό πως προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 6 του ν.
4605/2019. Σημειώ νεται ό τι η προθεσμία των 10 ημερώ ν που αναγρά φεται στο παρό ν σημείο αφορά
μό νο τον χρό νο υπογραφή ς του ΕΕΕΣ και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με τη συνολική
προθεσμία υποβολή ς των προσφορώ ν, με την έννοια ό τι οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατό τητα
να υποβά λλουν την προσφορά τους οποτεδή ποτε κατά την ως ά νω προθεσμία.
xcviii
Επισημαίνεται ό τι η ανωτέρω δυνατό τητα εναπό κειται στη διακριτική ευχέρεια του
οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατό τητα να υπογρά φεται το ΕΕΕΣ από το
σύ νολο των φυσικώ ν προσώ πων που αναφέρονται στα τελευταία δύ ο εδά φια του ά ρθρου 73 παρ. 1
του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκαν με το ά ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
xcix
Πρβλ. ά ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το ά ρθρο 107 περ. 13 του ν.
4497/2017.
c
Η υποχρεωτική αντικατά σταση του τρίτου, ως προς την παρ. 18.1.5, εναπό κειται στη
διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχή ς, εφό σον δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά
στην παρ. 18.1.5 στο παρό ν σημείο. Πρβλ. ά ρθρο. 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
ci
Πρβλ. ά ρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, ό πως προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερίπτωση αε του ν. 4605/2019..
cii
Πρβ. παρά γραφο 12 ά θρου 80 του ν.4412/2016, ό πως αυτή προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ.
7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
ciii
Εφιστά ται η προσοχή των αναθετουσώ ν αρχώ ν στο ό τι πρέπει να ζητείται η προσκό μιση
δικαιολογητικώ ν προς από δειξη μό νο των λό γων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογή ς που έχουν
τεθεί στην παρού σα διακή ρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ό τι, η αναθέτουσα αρχή δύ ναται, κατά το
αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδή ποτε χρονικό σημείο κατά τη
διά ρκεια της διαδικασίας, να υποβά λλουν ό λα ή ορισμένα δικαιολογητικά , ό ταν αυτό απαιτείται για
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
civ
Πρβλ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016, ό πως αυτή προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
cv
Λαμβανομένου υπό ψη του σύ ντομου, σε πολλές περιπτώ σεις, χρό νου ισχύ ος των
πιστοποιητικώ ν ασφαλιστική ς ενημερό τητας που εκδίδονται από τους ημεδαπού ς ασφαλιστικού ς
φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνού ν να αποκτού ν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να
καλύ πτουν και τον χρό νο υποβολή ς της προσφορά ς, σύ μφωνα με τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο
104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβά λλουν, εφό σον αναδειχθού ν προσωρινοί ανά δοχοι.
Τα εν λό γω πιστοποιητικά υποβά λλονται μαζί με τα υπό λοιπα αποδεικτικά μέσα του ά ρθρου 22 από
τον προσωρινό ανά δοχο, μέσω της λειτουργικό τητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστή ματος.
cvi
Πρβ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016, ό πως αυτή προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
cvii
Λαμβανομένου υπό ψη του σύ ντομου, σε πολλές περιπτώ σεις, χρό νου ισχύ ος των πιστοποιητικώ ν
φορολογική ς ενημερό τητας που εκδίδονται από τους ημεδαπού ς ασφαλιστικού ς φορείς, οι
οικονομικοί φορείς μεριμνού ν να αποκτού ν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύ πτουν και τον
χρό νο υποβολή ς της προσφορά ς, σύ μφωνα με τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 104 του ν.
4412/2016, προκειμένου να τα υποβά λλουν, εφό σον αναδειχθού ν προσωρινοί ανά δοχοι. Τα εν λό γω
πιστοποιητικά υποβά λλονται μαζί με τα υπό λοιπα αποδεικτικά μέσα του ά ρθρου 22 από τον
προσωρινό ανά δοχο, μέσω της λειτουργικό τητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστή ματος.
cviii
Πρβ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016, ό πως αυτή προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
cix
Πρβλ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016, ό πως αυτή προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
cx
Πρβλ. ά ρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, ό πως προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 46, περ. α’ του ν.
4605/2019.
cxi
Εφό σον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λό γο αποκλεισμού .
xciv
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Πρβ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016, ό πως αυτή προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
cxiii
Με εκτύ πωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώ ου/ Επιχείρησης”, ό πως αυτά εμφανίζονται στο
taxisnet.
cxiv
Εφό σον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, ό λες ή κά ποια/ες εξ αυτώ ν, ως λό γους αποκλεισμού .
cxv
Οι υπεύ θυνες δηλώ σεις του παρό ντος τεύ χους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό
(Πρβλ. ά ρθρο 9 παρ. 3 της με αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.).
cxvi
Επισημαίνεται ό τι η αναθέτουσα αρχή , εφό σον μπορέσει να αποδείξει, με κατά λληλα μέσα,
ό τι συντρέχει κά ποια από τις περιπτώ σεις αυτές, αποκλείει οποιονδή ποτε οικονομικό φορέα από τη
συμμετοχή στη διαδικασία σύ ναψης της δημό σιας σύ μβασης.
cxii

Εφό σον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λό γο αποκλεισμού .
Η πλατφό ρμα της Ευρωπαϊκή ς Επιτροπή ς eCertis για την αναζή τηση ισοδύ ναμων πιστοποιητικώ ν
ά λλων
κρατώ ν-μελώ ν
της
Ε.Ε
είναι
διαθέσιμη,
χωρίς
κό στος,
στη
διαδρομή .
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαίνεται ό τι η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ο αρμό διος εθνικό ς
φορέας για την καταχώ ρηση και τή ρηση των στοιχείων του eCertis για την Ελλά δα. Πρβλ. το με
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικό έγγραφο της Αρχή ς στον ακό λουθο σύ νδεσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammikoapo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn?
highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBlcGlncmFtbWlr
byIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIGFwbzhldGhyaW8i
XQ==
cxix
Η υποχρέωση προσκό μισης δικαιολογητικώ ν ονομαστικοποίησης μετοχώ ν αφορά μό νο στις
ανώ νυμες εταιρείες που λαμβά νουν μέρος στο διαγωνισμό , είτε πρό κειται για μεμονωμένους
υποψή φιους, είτε για μέλη ενώ σεων και μό νο εφό σον η εκτιμώ μενη αξία της σύ μβασης υπερβαίνει το
ποσό του 1.000.000 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Εξαιρού νται της υποχρέωσης αυτή ς οι εταιρείες που είναι
εισηγμένες στο Χρηματιστή ριο της χώ ρας εγκατά στασή ς τους και υποβά λλουν περί τού του υπεύ θυνη
δή λωση του νομίμου εκπροσώ που τους.
cxx
Πρβ παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016, ό πως αυτή προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019
cxxi
τα οποία εκδίδονται σύ μφωνα με τις ειδικές διατά ξεις του ν. 3316/2005 και του π.δ. 138/2009
cxxii
Πρβλ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016, ό πως αυτή προστέθηκε με το ά ρθρο 43
παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
cxxiii
Συμπληρώ νονται τα απαιτού μενα δικαιολογητικά (αποδεικτικά μέσα), κατά περίπτωση, με
βά ση το Μέρος Ι του Παραρτή ματος ΧΙΙ του Προσαρτή ματος Α’ του ν. 4412/2016.
cxxiv
Για την από δειξη της τεχνική ς ικανό τητας του προσφέροντος, ό πως αυτή προσδιορίζεται
στο ά ρθρο 19.3, η αναθέτουσα αρχή αναγρά φει ό σα εκ των αποδεικτικώ ν μέσων που αναφέρονται
στα στοιχεία αιι, β, γ, ε, στ και η του Παραρτή ματος ΧΙΙ του Προσαρτή ματος Α’ του ν. 4412/2016
απαιτού νται (ά ρθρο 80 παρ. 5 του ως ά νω νό μου). Ειδικά η στελέχωση των ημεδαπώ ν μελετητικώ ν
επιχειρή σεων αποδεικνύ εται με την προσκό μιση της βεβαίωσης εγγραφή ς (πτυχίο) στο Μητρώ ο
Μελετητώ ν/ Γραφείων Μελετώ ν.
cxxv
Εφό σον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο ά ρθρο 19.4, συμπληρώ νεται αναλό γως
σύ μφωνα με το ά ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
cxxvi
Πρβλ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν. 4412/2016, ό πως αυτή προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
cxxvii
Οι αναθέτουσες αρχές μπορού ν να προβλέπουν ό τι, κατό πιν αιτή ματος του υπεργολά βου και
εφό σον η φύ ση της σύ μβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβά λλει απευθείας στον
υπεργολά βο την αμοιβή του δυνά μει σύ μβασης υπεργολαβίας με τον ανά δοχο. Στην περίπτωση αυτή ,
καθορίζονται τα ειδικό τερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύ ριο ανά δοχο να εγείρει
αντιρρή σεις ως προς αδικαιολό γητες πληρωμές, καθώ ς και οι ρυθμίσεις που αφορού ν αυτό ν τον
τρό πο πληρωμή ς. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύ νη του κύ ριου αναδό χου. Συμπληρώ νεται
αναλό γως.
cxxviii
Ο ό ρος αυτό ς μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχή ς, και στην περίπτωση
ποσοστού μικρό τερου του 30% της εκτιμώ μενης αξίας της σύ μβασης (πρβλ. παρ. 5 ά ρθρου 131 του ν.
4412/2016.
cxvii

cxviii
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Τίθενται οι τυχό ν ληφθείσες γνωμοδοτή σεις και αποφά σεις, π.χ. αποφά σεις ανά ληψης
υποχρέωσης, δέσμευσης πίστωσης, η προηγού μενη σύ μφωνη γνώ μη της αρμό διας Διαχειριστική ς
Αρχή ς σε περίπτωση συγχρηματοδοτού μενης σύ μβασης, τυχό ν ά λλες εγκρίσεις, ειδικοί ό ροι, κλπ.
cxxx
Από 01.01.2017 έχει τεθεί σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες”, το ά ρθρο 13 του οποίου καταργεί το π.δ 113/2010. Σύ μφωνα με το ά ρθρο 4 παρ. 4 του
π.δ 80/2016: “Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για
λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία
της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου
φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η
δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.".Επίσης, σύ μφωνα με το ά ρθρο 12 παρ.
2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και
συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει
προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του
παρόντος". Πρβ. και ά ρθρο 5 του ως ά νω διατά γματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”.
cxxix

