
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ1 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ 

 

 

22PROC011154542 2022-08-29



 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  

                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
Πειραιάς: 29-08-2022 

Αρ. Πρωτ.: 10728/29-08-2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ” 

Ταχ. Διεύθυνση: Αφεντού λη και Ζαννη  
Ταχ.Κωδ.: 18536, Πειραια ς 
Πληροφορίες: Μ. Παναγιωτο πούλος 
Τηλ.: 210 4592130 
E-mail:  teyp@tzaneio.gr 
 

ΜΕΛΕΤΗ: 
 

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

  ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ): 

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α. 

CPV: 

5037947 
2020ΣΕ27510046 
71320000-7 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ  

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤ Ο Σ   

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν   

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

Συστημικός Αύξων Αριθμός: 191046 

 Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο» 
 

 δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία 
για την επιλογή αναδόχού για την εκπόνηση της μελέτης: 

 

«Μελέτες Εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης» (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) 

                                                                          ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά Τζάνειο» 
 

Εκτιμώμενης αξίας  96.395,59 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
 

πού θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 
 α) τις διατάξεις τού ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4782/2021 (Α’ 36) και  

β) τούς όρούς της παρούσας  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας  
 
1.1  Αναθέτούσα αρχή                 :    Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο» 

Οδός                                               : Αφεντούλη & Ζαννή, Πειραιάς 
Ταχ.Κωδ. : 18536 
Τηλ. : 210 4592130 
E-mail            : teyp@tzaneio.gr  
Γενική Διεύθύνση στο διαδίκτύο  
(URL) 
Πληροφορίες 

: 
 
: 

https://www.tzaneio.gr/  
 
Μ. Παναγιωτόπούλος 

 
1.2 Κύριος τού Έργού : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 
 
1.3 Εργοδότης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 
 
1.4 Προϊστάμενη Αρχή : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 
 
1.5 Διεύθύνούσα Υπηρεσία : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 
 
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Σύμβούλιο : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
 
1.7 Εφόσον οι ανωτέρω ύπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης της μελέτης, ύποχρεούνται να δηλώσούν άμεσα τα νέα τούς στοιχεία στούς προσφέροντες 
ή στον ανάδοχο. 
 
Εφόσον οι ανωτέρω ύπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα της αναθέτούσας αρχής 
καταργηθούν, σύγχωνεύτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης της μελέτης, ύποχρεούνται να δηλώσούν άμεσα στούς 
προσφέροντες2 ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των ύπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία 
κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων πού ύπεισέρχονται στα 
δικαιώματα και ύποχρεώσεις τούς. 
 
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
 
2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 τού άρθρού 2 τού ν. 
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλούθα: 

α) η παρούσα διακήρύξη, 
β) το Εύρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 3,  
γ) το έντύπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα τού 
ύποσύστήματος, 
δ) το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων τού έργού με τα τύχόν Παραρτήματά τού, το πρόγραμμα των 
απαιτούμενων μελετών  και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας τού έργού. 
ε) το τεύχος της Σύγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)   με τα τύχόν Παραρτήματά τού,  
στ) το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών, 
ζ) το ύπόδειγμα ….4 
η) τύχο ν σύμπληρωματικε ς πληροφορι ες και διεύκρινι σεις πού θα παρασχεθού ν απο  την 
αναθε τούσα αρχη   επι  ο λων των ανωτε ρω, 
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θ) …5 
2.2 Προσφε ρεται ελεύ θερη, πλη ρης, α μεση και δωρεα ν ηλεκτρονικη  προ σβαση στα ε γγραφα της 
σύ μβασης6 στον ειδικο , δημο σια προσβα σιμο, χω ρο “ηλεκτρονικοι  διαγωνισμοι ” της πύ λης 
www.promitheus.gov.gr καθω ς και στην ιστοσελι δα της αναθε τούσας αρχη ς 

(https://www.tzaneio.gr/) αναρτα ται σχετικη  ενημε ρωση με αναφορα  στον σύστημικο  αριθμο  
διαγωνισμού  και  διασύ νδεση στον ανωτε ρω ψηφιακο  χω ρο τού ΕΣΗΔΗΣ  Δημο σια Έργα.  
 
Κα θε ει δούς επικοινωνι α και ανταλλαγη  πληροφοριω ν πραγματοποιει ται με σω της διαδικτύακη ς 
πύ λης www.promitheus.gov.gr τού ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
2.3 Εφο σον ε χούν ζητηθει  εγκαι ρως, η τοι ε ως την 12/09/20227, η αναθε τούσα αρχη  παρε χει σε 
ο λούς τούς προσφε ροντες πού σύμμετε χούν στη διαδικασι α σύ ναψης σύ μβασης σύμπληρωματικε ς 
πληροφορι ες σχετικα  με τα ε γγραφα της σύ μβασης, το αργο τερο ε ως την 14/09/20228.  
 
Απαντη σεις σε τύχο ν διεύκρινι σεις πού ζητηθού ν, αναρτω νται στον δημο σια προσβα σιμο 
ηλεκτρονικο  χω ρο τού διαγωνισμού  στην προαναφερο μενη πύ λη www.promitheus.gov.gr τού 
ΕΣΗΔΗΣ-Δημο σια Έργα μαζι  με τα ύπο λοιπα ε γγραφα της σύ μβασης προς ενημε ρωση των 
ενδιαφερο μενων οικονομικω ν φορε ων, οι οποι οι ει ναι ύποχρεωμε νοι να ενημερω νονται με δικη  τούς 
εύθύ νη με σα απο  τον ύπο ψη ηλεκτρονικο  χω ρο. 
 
Η αναθε τούσα αρχη  παρατει νει την προθεσμι α παραλαβη ς των προσφορω ν, ού τως ω στε ο λοι οι 
ενδιαφερο μενοι οικονομικοι  φορει ς να μπορού ν να λα βούν γνω ση ο λων των αναγκαι ων 
πληροφοριω ν για την κατα ρτιση των προσφορω ν στις ακο λούθες περιπτω σεις: 
α) ο ταν, για οποιονδη ποτε λο γο, προ σθετες πληροφορι ες, αν και ζητη θηκαν απο  τον οικονομικο  
φορε α ε γκαιρα, δεν ε χούν παρασχεθει  το αργο τερο τε σσερις (4) ημε ρες πριν απο  την προθεσμι α πού 
ορι ζεται για την παραλαβη  των προσφορω ν, 
β) ο ταν τα ε γγραφα της σύ μβασης ύφι στανται σημαντικε ς αλλαγε ς.  
Η δια ρκεια της παρα τασης θα ει ναι ανα λογη με τη σπούδαιο τητα των πληροφοριω ν πού ζητη θηκαν η  
των αλλαγω ν. 
 
Όταν οι προ σθετες πληροφορι ες δεν ε χούν ζητηθει  ε γκαιρα η  δεν ε χούν σημασι α για την 
προετοιμασι α κατα λληλων προσφορω ν, η παρα ταση της προθεσμι ας εναπο κειται στη διακριτικη  
εύχε ρεια της αναθε τούσας αρχη ς. 
 
2.4 Τροποποι ηση των ο ρων της διαγωνιστικη ς διαδικασι ας (πχ αλλαγη /μετα θεση της καταληκτικη ς 
ημερομηνι ας ύποβολη ς προσφορω ν καθω ς και σημαντικε ς αλλαγε ς των εγγρα φων της σύ μβασης, 
σύ μφωνα με την προηγού μενη παρα γραφο), δημοσιεύ ονται στο ΚΗΜΔΗΣ9.  
 
Άρθρο 2Α: Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης  
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολούθήσούν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις ύποχρεώσεις τούς πού απορρέούν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, πού έχούν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, σύλλογικές 
σύμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίού, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ τού Προσαρτήματος Α τού ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
ύποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα πού επιβλέπούν την εκτέλεση των δημοσίων 
σύμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και ύπηρεσίες πού ενεργούν εντός των ορίων της 
εύθύνης και της αρμοδιότητάς τούς10  
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β) δεν θα ενεργήσούν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 
γ) λαμβάνούν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφύλάξούν την εμπιστεύτικότητα των πληροφοριών πού 
έχούν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορές ύποβάλλονται από τούς ενδιαφερομένούς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτύακής πύλης www.promitheus.gov.gr τού ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα πού ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρύξης, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο τού ύποσύστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια  Έργα»  και ύπογράφονται, τούλάχιστον,  με 
προηγμένη ηλεκτρονική ύπογραφή, η οποία ύποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 τού άρθρού 37 τού ν. 4412/201611. 
 
Για τη σύμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ακολούθούν τη 
διαδικασία εγγραφής τού άρθρού 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπούργικής Απόφασης με αρ.  
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (στο εξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα). 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων ύποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία ύποχρεωτικά ύπογράφεται 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, είτε από όλούς τούς οικονομικούς φορείς πού αποτελούν την ένωση, 
είτε από εκπρόσωπό τούς, νομίμως εξούσιοδοτημένο. Στην προσφορά, προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της σύμμετοχής τού κάθε μέλούς της ένωσης, σύμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τούς, καθώς και ο εκπρόσωπος/ σύντονιστής αύτής.  Η εν λόγω δήλωση 
περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) είτε στη σύνοδεύτική ύπεύθύνη δήλωση 
πού δύναται να ύποβάλλούν τα μέλη της ένωσης. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
(α) ένας (ύπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Σύμμετοχής». 
 
(β)  ένας (ύπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». 
 
(γ) ένας (ύπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 
 
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση τού σχετικού πεδίού τού ύποσύστήματος, κατά την 
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα πού έχούν εμπιστεύτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 τού ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αύτή, ο προσφέρων ύποβάλλει στον οικείο  (ύπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 
μορφή ψηφιακά ύπογεγραμμένού αρχείού pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμού ή 
διοικητικές πράξεις πού επιβάλλούν την εμπιστεύτικότητα της σύγκεκριμένης πληροφορίας, ως 
σύνημμένο της ηλεκτρονικής τού προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστεύτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της ύποβολής στοιχείων με χρήση μορφότύπού φακέλού σύμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθύμεί ο 
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστεύτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 
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τα ύποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότύπού φακέλού σύμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων πού να 
περιλαμβάνει αύτά. 
 
3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας ύποβάλλει τούς ανωτέρω (ύπο)φακέλούς μέσω τού 
ύποσύστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά πού περιλαμβάνονται στον (ύπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Σύμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 20.2, τα δε στοιχεία και δικαιολογητικά 
πού περιλαμβάνονται στον (ύπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» είναι τα οριζόμενα στο 
άρθρο 20.3 της παρούσας. 
Τα στοιχεία αμφότερων των (ύπο)φακέλων ύποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείού Portable Document Format (PDF) και γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφωνα 
με την παρ. β τού άρθρού 5 της παρούσας. 
 
β) Το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών πού ορίζεται στο  
άρθρο 14 της παρούσας, προσκομίζονται στην Αναθέτούσα Αρχή12 με εύθύνη τού οικονομικού φορέα, 
οι πρωτότύπες εγγύήσεις σύμμετοχής σε έντύπη μορφή, πλην των εγγύήσεων πού εκδίδονται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι ανωτέρω πρωτότύπες εγγύητικές 
επιστολές σύμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο στον οποίο αναγράφεται τούλάχιστον ο 
αποστολέας, τα στοιχεία τού παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω ύποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγύήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 
εγγύήσεις τού Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).  
 
Η προσκόμιση των πρωτότύπων εγγύήσεων σύμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση τού ως 
άνω φακέλού στην ύπηρεσία πρωτοκόλλού της αναθέτούσας αρχής είτε με την αποστολή τού 
ταχύδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός 
φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με  τον αριθμό πρωτοκόλλού είτε με την επίκληση τού 
σχετικού αποδεικτικού αποστολής, ανά περίπτωση. 
Στην περίπτωση πού  επιλεγεί η αποστολή τού φακέλού της εγγύησης σύμμετοχής ταχύδρομικώς, ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής τού φακέλού τού στο 
πρωτόκολλο της αναθέτούσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτούργίας «επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε ύπηρεσίες ταχύδρομείού - ταχύμεταφορών),  προκειμένού να ενημερώσει 
την αναθέτούσα αρχή περί της τήρησης της ύποχρέωσής τού σχετικά με την (εμπρόθεσμη) 
προσκόμιση της εγγύησης σύμμετοχής τού στον παρόντα διαγωνισμό. 
 
γ) Οι προσφέροντες σύντάσσούν την οικονομική τούς προσφορά σύμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα τού ύποσύστήματος. 
 
δ) Στην οικονομική προσφορά αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και η 
σύνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Η οικονομική προσφορά σύντίθεται για κάθε επί 
μέρούς κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παρ. 8 τού άρθρού 53 
τού ν. 4412/2016. Περιλαμβάνει, εκτός από τις αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών, τις αμοιβές 
για τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων ερεύνητικών εργασιών 
πάσης φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών /μελετών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
περίπτωση δ' της παρ. 8 τού άρθρού 53 τού ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
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95 παρ. 3 τού νόμού αύτού.  Η σύνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης επί της 
προεκτιμώμενης αμοιβής, με στρογγύλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
ε) Στη σύνέχεια, οι προσφέροντες παράγούν από το ύποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
[«εκτύπώσεις» των Δικαιολογητικών Σύμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής 
Προσφοράς τούς σε μορφή αρχείού Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αύτά γίνονται 
αποδεκτά, εφόσον φέρούν, τούλάχιστον  προηγμένη ηλεκτρονική ύπογραφή, η οποία ύποστηρίζεται 
από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό13 και επισύνάπτονται στούς αντίστοιχούς 
(ύπο)φακέλούς της προσφοράς. Κατά την σύστημική ύποβολή της προσφοράς το ύποσύστημα 
πραγματοποιεί αύτοματοποιημένούς ελέγχούς επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση 
με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Σύμμετοχής, Τεχνική Προσφορά και 
Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αύτοί  αποβούν επιτύχείς, η προσφορά ύποβάλλεται  
στο ύποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν ύποβάλλεται και το ύποσύστημα ενημερώνει τούς 
προσφέροντες με σχετικό μήνύμα σφάλματος στη διεπαφή τού χρήστη των προσφερόντων, 
προκειμένού οι τελεύταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχούν αποτύπωθεί στο σύνολό τούς στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες τού ύποσύστήματος, οι προσφέροντες επισύνάπτούν ψηφιακά ύπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα στην περ. (ε)14. 
 
ζ) Από το ύποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη ύποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνύμα ηλεκτρονικού ταχύδρομείού. Στις περιπτώσεις πού με την 
προσφορά ύποβάλλονται δημόσια ή και ιδιωτικά έγγραφα, είτε έχούν παραχθεί από τον ίδιο τον 
προσφέροντα είτε από τρίτούς, αύτά γίνονται αποδεκτά ανά περίπτωση, σύμφωνα  με την παρ.1.2.1 
τού άρθρού 12 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα. καθώς και με την αντίστοιχη παρ. β τού άρθρού 5 

της παρούσας. 
 
η) Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με εύθύνη τού 
οικονομικού φορέα στην αναθέτούσα αρχή, σε έντύπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού τού παρόντος διαγωνισμού, 
τύχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τού, ήτοι των (ύπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Σύμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε πρωτότύπα ή ακριβή αντίγραφα15. 
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 
i) η πρωτότύπη εγγύητική επιστολή σύμμετοχής, πλην των περιπτώσεων πού αύτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 4γii) της παρούσας, 
ii) αύτά πού δεν ύπάγονται στις διατάξεις τού άρθρού 11 παρ. 2 τού ν. 2690/1999 (ενδεικτικά 
σύμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά σύμβολαιογραφικά έγγραφα), 
iii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχούν επικύρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρούν θεώρηση από 
ύπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 τού άρθρού 11 τού ν. 2690/1999 ή δεν 
σύνοδεύονται από ύπεύθύνη δήλωση για την ακρίβειά τούς, καθώς και 
iv) αλλοδαπά δημόσια έντύπα έγγραφα πού φέρούν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχούν επικύρωθεί από δικηγόρο.  
 
Σε περίπτωση μη ύποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά πού 
ύποβάλλονται σε έντύπη μορφή, πλην της πρωτότύπης εγγύησης σύμμετοχής, δύναται να 
σύμπληρώνονται και να ύποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 102 τού ν. 4412/2016. 
 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 
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Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσούν την απόσύρση ύποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία ύποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τούς προς την αναθέτούσα 
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείού Portable Document Format (PDF), το οποίο ύποβάλλεται 
σύμφωνα με την περ. ii ή iv τού άρθρού 5β της παρούσας μέσω της λειτούργικότητας «Επικοινωνία» 
τού ύποσύστήματος16. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτούσας αρχής, χωρίς να απαιτείται 
απόφαση της τελεύταίας, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο 
ύποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία ύποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός 
φορέας δύναται να ύποβάλει εκ νέού προσφορά μέσω τού ύποσύστήματος έως την καταληκτική 
ημερομηνία ύποβολής  των προσφορών. 
 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ έγκριση 
πρακτικού17  
 
α) Μετα  την καταληκτικη  ημερομηνι α ύποβολη ς προσφορω ν, ο πως ορι ζεται στο α ρθρο 14 της 
παρού σας, και πριν απο  την ηλεκτρονικη  αποσφρα γιση, πιστοποιημε νος χρη στης της αναθε τούσας 
αρχη ς μεταβιβα ζει την αρμοδιο τητα διαχει ρισης τού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  σε πιστοποιημε νο 
χρη στη της Επιτροπη ς Διαγωνισμού .   
 
β) Η  Επιτροπη  Διαγωνισμού 18, κατα  την ημερομηνι α και ω ρα πού ορι ζεται στο α ρθρο 14 της 
παρού σας, προβαι νει σε ηλεκτρονικη  αποσφρα γιση τού (ύπο)φακε λού «Δικαιολογητικα  Σύμμετοχη ς» 
και τού (ύπο)φακε λού “Τεχνικη  Προσφορα ”, χωρι ς να παρε χει στούς προσφε ροντες προ σβαση στα 
ύποβληθε ντα δικαιολογητικα  σύμμετοχη ς η  στις ύποβληθει σες τεχνικε ς προσφορε ς των λοιπω ν 
οικονομικω ν φορε ων.  
Η αναθε τούσα αρχη  διαβιβα ζει στον Προ εδρο της Επιτροπη ς Διαγωνισμού  τούς κλειστού ς  φακε λούς  
με τις πρωτο τύπες εγγύη σεις σύμμετοχη ς πού ε χούν προσκομιστει  πριν την ημερομηνι α και ω ρα 
αποσφρα γισης των προσφορω ν πού ορι ζεται, ομοι ως, στο α ρθρο 14 της παρού σας. 
 
γ) Στη σύνε χεια,  μετα  την ως α νω αποσφρα γιση, η Επιτροπη  Διαγωνισμού  προβαι νει στις ακο λούθες 
ενε ργειες: 
(i)  αναρτα  στον ηλεκτρονικο  χω ρο «Σύνημμε να Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού », τον σχετικο  

κατα λογο προσφερο ντων, ο πως αύτο ς παρα γεται απο  το ύποσύ στημα, με δικαι ωμα προ σβασης 
μο νον στούς προσφε ροντες . 

(ii)  ελε γχει εα ν προσκομι στηκαν οι απαιτού μενες πρωτο τύπες εγγύητικε ς επιστολε ς σύμμετοχη ς 
σύ μφωνα με την παρ. 5β τού α ρθρού 3 της παρού σας.  Η προσφορα  οικονομικού  φορε α πού 
παρε λειψε ει τε να προσκομι σει την απαιτού μενη πρωτο τύπη εγγύ ηση σύμμετοχη ς, σε 
περι πτωση ύποβολη ς ε γχαρτης εγγύ ησης σύμμετοχη ς, ει τε να ύποβα λει την απαιτού μενη 
εγγύ ηση ηλεκτρονικη ς ε κδοσης στον οικει ο ηλεκτρονικο  ύποφα κελο με χρι την καταληκτικη  
ημερομηνι α ύποβολη ς προσφορω ν, απορρι πτεται ως απαρα δεκτη, μετα  απο  γνω μη της 
Επιτροπη ς Διαγωνισμού , η οποι α σύντα σσει πρακτικο , στο οποι ο περιλαμβα νονται τα 
αποτελε σματα τού ανωτε ρω ελε γχού και ύποβα λλει στην αναθε τούσα αρχη  το σχετικο  
ηλεκτρονικο  αρχει ο, ως “εσωτερικο ”, με σω της λειτούργι ας “επικοινωνι α” τού ύποσύστη ματος, 
προς ε γκριση για τη λη ψη απο φασης απο ρριψης της προσφορα ς, σύ μφωνα με την παρ. 1 τού 
α ρθρού 72 τού ν. 4412/2016. 
Μετα  την ε κδοση της απο φασης ε γκρισης τού ανωτε ρω πρακτικού  για την απο ρριψη της 
προσφορα ς, η αναθε τούσα αρχη  κοινοποιει  την απο φαση σε ο λούς τούς προσφε ροντες. 
Η απο φαση απο ρριψης της προσφορα ς εκδι δεται πριν απο  την ε κδοση οποιασδη ποτε α λλης 
απο φασης σχετικα  με την αξιολο γηση των προσφορω ν της παρού σας διαδικασι ας. 

(iii)  ελε γχει τα ύποβληθε ντα δικαιολογητικα  σύμμετοχη ς, και προβαι νει στην αξιολο γηση και 
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βαθμολο γηση των τεχνικω ν προσφορω ν, σύ μφωνα με τα οριζο μενα στο α ρθρο 21.1 και 21.2, 
ενω  παρα λληλα επικοινωνει  με τούς εκδο τες πού αναγρα φονται στις ύποβληθει σες εγγύητικε ς 
επιστολε ς σύμμετοχη ς, προκειμε νού να διαπιστω σει την εγκύρο τητα  τούς. Αν διαπιστωθει  
πλαστο τητα εγγύητικη ς επιστολη ς, ο ύποψη φιος αποκλει εται απο  τον διαγωνισμο  και 
ύποβα λλεται μηνύτη ρια αναφορα  στον αρμο διο εισαγγελε α. Ακολού θως η Επιτροπη  
Διαγωνισμού  σύντα σσει πρακτικο , στο οποι ο περιλαμβα νονται τα αποτελε σματα τού ανωτε ρω 
ελε γχού και αξιολο γησης, και ύποβα λλει στην αναθε τούσα αρχη  το σχετικο  ηλεκτρονικο  αρχει ο, 
ως “εσωτερικο ”, με σω της λειτούργι ας “επικοινωνι α” τού ύποσύστη ματος, προς ε γκριση, 
μεταβιβα ζοντας παρα λληλα ξανα  την αρμοδιο τητα διαχει ρισης τού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  
στον αρμο διο πιστοποιημε νο χρη στη της Αναθε τούσας Αρχη ς.    

 
δ) Μετα  την ε κδοση της απο φασης ε γκρισης τού ανωτε ρω πρακτικού , η αναθε τούσα αρχη  κοινοποιει  
την απο φαση σε ο λούς τούς προσφε ροντες εκτο ς απο  εκει νούς οι οποι οι αποκλει στηκαν οριστικα , 
λο γω μη ύποβολη ς η  προσκο μισης της πρωτο τύπης εγγύ ησης σύμμετοχη ς, σύ μφωνα με την 
περι πτωση (γii) της παρού σας παραγρα φού και παρε χει προ σβαση στα ύποβληθε ντα δικαιολογητικα  
σύμμετοχη ς και στις ύποβληθει σες τεχνικε ς προσφορε ς των λοιπω ν προσφερο ντων.  
Στη σύνε χεια ο πιστοποιημε νος χρη στης της αναθε τούσας αρχη ς, μεταβιβα ζει εκ νε ού την 
αρμοδιο τητα διαχει ρισης τού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  σε πιστοποιημε νο χρη στη της Επιτροπη ς 
Διαγωνισμού . 
 
ε) Μετε πειτα, σε διακριτο  στα διο, η Επιτροπη  Διαγωνισμού  προβαι νει στην αποσφρα γιση των 
οικονομικω ν προσφορω ν, χωρι ς να παρε χει στούς προσφε ροντες προ σβαση στα ύποβληθε ντα 
στοιχει α των λοιπω ν οικονομικω ν φορε ων. Εν σύνεχει α η Επιτροπη  Διαγωνισμού  προβαι νει στην 
αξιολο γηση και βαθμολο γηση των οικονομικω ν προσφορω ν, σύ μφωνα με οριζο μενα στο α ρθρο 21.3 
και σύντα σσει πρακτικο , με το οποι ο εισηγει ται εφαρμο ζοντας το κριτη ριο ανα θεσης τού α ρθρού 21 
της παρού σας, την ανα θεση της σύ μβασης στον προσφε ροντα πού ύπε βαλε την πλε ον σύμφε ρούσα 
προσφορα  (η  τη μαται ωση της διαδικασι ας). Το εν λο γω πρακτικο  ύποβα λλεται, ως “εσωτερικο ”, 
με σω της λειτούργι ας “επικοινωνι α” τού ύποσύστη ματος, στην αναθε τούσα αρχη , προς ε γκριση. 
 
στ) Μετα  την ε κδοση της απο φασης ε γκρισης τού πρακτικού  της Επιτροπη ς Διαγωνισμού , η 
αναθε τούσα αρχη  κοινοποιει  την ως α νω απο φαση σε ο λούς τούς προσφε ροντες πού ύπε βαλαν 
αποδεκτη  προσφορα  και παρε χει προ σβαση σε αύτού ς στις ύποβληθει σες οικονομικε ς προσφορε ς 
των λοιπω ν προσφερο ντων.  
 
ζ) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση πού οι προσφορές έχούν την ίδια σύνολική τελική βαθμολογία  
(ισοδύναμες), η αναθέτούσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 21.4 της παρούσας.  
 
η) Κατα  των αποφα σεων της αναθε τούσας αρχη ς τού παρο ντος α ρθρού χωρεί προδικαστική 
προσφύγή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6. 
 
Άρθρο 5: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 
α) Μετα  απο  την αξιολο γηση των προσφορω ν, η αναθε τούσα αρχη  προσκαλει , στο πλαι σιο της 
παρού σας ηλεκτρονικη ς διαδικασι ας σύ ναψης σύ μβασης και με σω της λειτούργικο τητας της 
«Επικοινωνι ας», τον προσωρινο  ανα δοχο να ύποβα λει εντο ς προθεσμι ας δε κα (10) ημερω ν19  από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αύτόν, τα προβλεπο μενα  στο α ρθρο 22 της 
παρού σας αποδεικτικα  με σα (δικαιολογητικα  προσωρινού  αναδο χού) και τα αποδεικτικα  ε γγραφα 
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νομιμοποι ησης. Ο προσωρινο ς ανα δοχος δύ ναται να ύποβα λει αι τημα, εντο ς της ως α νω προθεσμι ας, 
προς την αναθε τούσα αρχη , για παρα ταση της προθεσμι ας, σύνοδεύο μενο απο  αποδεικτικα  ε γγραφα 
περι  αι τησης χορη γησης δικαιολογητικω ν προσωρινού  αναδο χού. Στην περι πτωση αύτη  η 
αναθε τούσα αρχη  παρατει νει την προθεσμι α ύποβολη ς αύτω ν, για ο σο χρο νο απαιτηθει  για τη 
χορη γηση  τούς απο  τις αρμο διες δημο σιες αρχε ς. 
 
β) Τα δικαιολογητικα  τού προσωρινού  αναδο χού ύποβα λλονται απο  τον οικονομικο  φορε α 
ηλεκτρονικα , με σω της λειτούργικο τητας της «Επικοινωνι ας» στην αναθε τούσα αρχη . Επισημαι νεται 
ο τι δεν απαιτει ται να προσκομισθού ν και σε ε ντύπη μορφη  και γι νονται αποδεκτα  κατα  περι πτωση, 
εφο σον ύποβα λλονται σύ μφωνα με τα προβλεπο μενα στις διατα ξεις:  
 

i) ει τε των α ρθρων 13, 14 και 28 τού ν. 4727/2020 περι  ηλεκτρονικω ν δημοσι ων εγγρα φων πού 
φε ρούν ηλεκτρονικη  ύπογραφη  η  σφραγι δα, και, εφο σον προ κειται για αλλοδαπα  δημο σια 
ηλεκτρονικα  ε γγραφα, εα ν φε ρούν επισημει ωση e-Apostille  
 
ii) ει τε των α ρθρων 15 και 2720 τού ν. 4727/2020 περι  ηλεκτρονικω ν ιδιωτικω ν εγγρα φων πού 
φε ρούν ηλεκτρονικη  ύπογραφη  η  σφραγι δα 
 
iii) ει τε τού α ρθρού 11 τού ν. 2690/1999, ο πως ισχύ ει περι  βεβαι ωσης τού γνησι ού της 
ύπογραφη ς- επικύ ρωσης των αντιγρα φων 
 
iv) ει τε της παρ. 2 τού α ρθρού 3721 τού ν. 4412/2016, περι  χρη σης ηλεκτρονικω ν ύπογραφω ν 
σε ηλεκτρονικε ς διαδικασι ες δημοσι ων σύμβα σεων,   
 
v) ει τε της παρ. 13 τού α ρθρού 80 τού ν.4412/2016, περι  σύνύποβολη ς ύπεύ θύνης δη λωσης 
στην περι πτωση απλη ς φωτοτύπι ας ιδιωτικω ν εγγρα φων22. 

 
Επιπλε ον δεν προσκομι ζονται σε ε ντύπη μορφη  τα ΦΕΚ και ενημερωτικα  και τεχνικα  φύλλα δια και 
α λλα ε ντύπα, εταιρικα  η  μη, με ειδικο  τεχνικο  περιεχο μενο, δηλαδη  ε ντύπα με αμιγω ς τεχνικα  
χαρακτηριστικα , ο πως αριθμού ς, αποδο σεις σε διεθνει ς μονα δες, μαθηματικού ς τύ πούς και σχε δια. 
 
Τα ως α νω στοιχει α και δικαιολογητικα  καταχωρι ζονται απο  αύτο ν σε μορφη  ηλεκτρονικω ν αρχει ων 
με μορφο τύπο PDF. 
 
β1) Εντο ς της προθεσμι ας ύποβολη ς των δικαιολογητικω ν κατακύ ρωσης και το αργο τερο ε ως την 
τρι τη εργα σιμη ημε ρα απο  την καταληκτικη  ημερομηνι α ηλεκτρονικη ς ύποβολη ς τούς, 
προσκομι ζονται με εύθύ νη τού οικονομικού  φορε α, στην αναθε τούσα αρχη , σε ε ντύπη μορφη  και σε 
κλειστο  φα κελο, στον οποι ο αναγρα φεται ο αποστολε ας, τα στοιχει α τού διαγωνισμού  και ως 
παραλη πτης η Επιτροπη  Διαγωνισμού , τα στοιχει α και δικαιολογητικα , τα οποι α απαιτει ται να 
προσκομισθού ν σε ε ντύπη μορφη  (ως πρωτο τύπα η  ακριβη  αντι γραφα). 
Τε τοια στοιχει α και δικαιολογητικα  ενδεικτικα  ει ναι : 
 

i) αύτα  πού δεν ύπα γονται στις διατα ξεις τού α ρθρού 11 παρ. 2 τού ν. 2690/1999 (Α΄45), ο πως 
ισχύ ει (ενδεικτικα  σύμβολαιογραφικε ς ε νορκες βεβαιω σεις η  λοιπα  σύμβολαιογραφικα  
ε γγραφα),  
ii) ιδιωτικα  ε γγραφα τα οποι α δεν ε χούν επικύρωθει  απο  δικηγο ρο η  δεν φε ρούν θεω ρηση απο  
ύπηρεσι ες και φορει ς της περι πτωσης α της παρ. 2 τού α ρθρού 11 τού ν. 2690/1999 η  δεν 
σύνοδεύ ονται απο  ύπεύ θύνη δη λωση για την ακρι βεια  τούς,  
καθω ς και  
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iii) τα αλλοδαπα  δημο σια ε ντύπα ε γγραφα πού φε ρούν την επισημει ωση της Χα γης (Apostille) ή 
προξενική θεώρηση και δεν ε χούν επικύρωθει  απο  δικηγο ρο.  

 
Σημειω νεται ο τι στα αλλοδαπα  δημο σια ε γγραφα και δικαιολογητικα  εφαρμο ζεται η Σύνθη κη της 
Χα γης της 5ης.10.1961, πού κύρω θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφο σον σύντα σσονται σε κρα τη 
πού ε χούν προσχωρη σει στην ως α νω Σύνθη κη, α λλως φε ρούν προξενικη  θεω ρηση. Απαλλα σσονται 
απο  την απαι τηση επικύ ρωσης (με Apostille η  Προξενικη  Θεω ρηση) αλλοδαπα  δημο σια ε γγραφα ο ταν 
καλύ πτονται απο  διμερει ς η  πολύμερει ς σύμφωνι ες πού ε χει σύνα ψει η Ελλα δα (ενδεικτικα  «Σύ μβαση 
νομικη ς σύνεργασι ας μεταξύ  Ελλα δας και Κύ πρού – 05.03.1984» (κύρωτικο ς ν.1548/1985, «Σύ μβαση 
περι  απαλλαγη ς απο  την επικύ ρωση ορισμε νων πρα ξεων και εγγρα φων – 15.09.1977» (κύρωτικο ς 
ν.4231/2014)). Επι σης απαλλα σσονται απο  την απαι τηση επικύ ρωσης η  παρο μοιας διατύ πωσης 
δημο σια ε γγραφα πού εκδι δονται απο  τις αρχε ς κρα τούς με λούς πού ύπα γονται στον Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλού στεύση των απαιτη σεων για την ύποβολη  ορισμε νων δημοσι ων εγγρα φων 
στην ΕΕ, ο πως, ενδεικτικα ,  το λεύκο  ποινικο  μητρω ο, ύπο  τον ο ρο ο τι τα σχετικα  με το γεγονο ς αύτο  
δημο σια ε γγραφα εκδι δονται για πολι τη της Ένωσης απο  τις αρχε ς τού κρα τούς με λούς της 
ιθαγε νεια ς τού. Επι σης, γι νονται ύποχρεωτικα  αποδεκτα  εύκρινη  φωτοαντι γραφα εγγρα φων πού 
ε χούν εκδοθει  απο  αλλοδαπε ς αρχε ς και ε χούν επικύρωθει  απο  δικηγο ρο, σύ μφωνα με τα 
προβλεπο μενα στην παρ. 2 περ. β τού α ρθρού 11 τού ν. 2690/1999 “Κω δικας Διοικητικη ς 
Διαδικασι ας”, ο πως αντικαταστα θηκε ως α νω με το α ρθρο 1 παρ.2 τού ν.4250/2014. 
 
γ) Αν δεν ύποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή ύπάρχούν ελλείψεις σε αύτά πού 
ύπoβλήθηκαν, ηλεκτρονικά ή σε έντύπη μορφή, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, η 
αναθέτούσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτούργικότητας της "Επικοινωνία" να 
προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να σύμπληρώσει τα ήδη ύποβληθέντα, ή να παράσχει 
διεύκρινίσεις με την έννοια τού άρθρού 102 ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αύτόν.   
 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος ύποβάλει αίτημα προς την αναθέτούσα αρχή για παράταση της 
προθεσμίας, σύνοδεύόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτούσα αρχή παρατείνει την προθεσμία ύποβολής για όσο 
χρόνο απαιτείται για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.   
 
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις πού η αναθέτούσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης τού άρθρού 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ τού ν. 
4412/2016, τηρούμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας23. 
 
δ) Αν, κατα  τον ε λεγχο των ύποβληθε ντων δικαιολογητικω ν, διαπιστωθει  ο τι: 
i) τα στοιχει α πού δηλω θηκαν με το Εύρωπαι κο  Ενιαι ο Έγγραφο Σύ μβασης (ΕΕΕΣ), ει ναι εκ 
προθε σεως απατηλα , η  ο τι ε χούν ύποβληθει  πλαστα  αποδεικτικα  στοιχει α24 η  
ii) αν δεν ύποβληθού ν στο προκαθορισμε νο χρονικο  δια στημα τα απαιτού μενα πρωτο τύπα η  
αντι γραφα, των παραπα νω δικαιολογητικω ν, η  
iii) αν απο  τα δικαιολογητικα  πού ύποβλη θηκαν νομι μως και εμπροθε σμως, δεν αποδεικνύ ονται οι 
ο ροι και οι πρού ποθε σεις σύμμετοχη ς σύ μφωνα με τα α ρθρα 17, 18, 19 και 22 της παρού σας25, 
απορρι πτεται η προσφορα  τού προσωρινού  αναδο χού, καταπι πτει ύπε ρ της αναθε τούσας αρχη ς η 
εγγύ ηση σύμμετοχη ς τού και η κατακύ ρωση γι νεται στον προσφε ροντα πού ύπε βαλε την αμε σως 
επο μενη πλε ον σύμφε ρούσα απο  οικονομικη  α ποψη προσφορα  βα σει της βε λτιστης σχε σης 
ποιο τητας – τιμη ς, τηρούμε νης της ανωτε ρω διαδικασι ας. 
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Σε περι πτωση ε γκαιρης και προση κούσας ενημε ρωσης της αναθε τούσας αρχη ς για μεταβολε ς στις 
πρού ποθε σεις τις οποι ες ο προσωρινο ς ανα δοχος ει χε δηλω σει με το Εύρωπαι κο  Ενιαι ο Έγγραφο 
Σύ μβασης (ΕΕΕΣ) ο τι πληροι  και οι οποι ες επη λθαν η  για τις οποι ες ε λαβε γνω ση μετα  την δη λωση και 
με χρι την  σύ ναψη της σύ μβασης (οψιγενει ς μεταβολε ς), δεν καταπι πτει ύπε ρ της αναθε τούσας αρχη ς 
η εγγύ ηση σύμμετοχη ς τού, πού ει χε προσκομισθει , σύ μφωνα με το α ρθρο 15.1 της παρού σας. 
 
Αν κανε νας απο  τούς προσφε ροντες δεν ύπε βαλε αληθη  η  ακριβη  δη λωση, η  αν κανε νας απο  τούς 
προσφε ροντες δεν προσκομι ζει ε να η  περισσο τερα απο  τα απαιτού μενα ε γγραφα και δικαιολογητικα , 
η  αν κανε νας απο  τούς προσφε ροντες δεν αποδει ξει ο τι στο προ σωπο  τού δεν σύντρε χούν οι λο γοι 
αποκλεισμού  τού α ρθρού 18 και ο τι πληροι  τα κριτη ρια επιλογη ς τού α ρθρού 19, η διαδικασι α 
σύ ναψης της σύ μβασης ματαιω νεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχού των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τύχόν σύμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ύπό (α) και (γ) ανωτέρω26. Η Επιτροπή, στη σύνέχεια, το κοινοποιεί, μέσω της 
«λειτούργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτούσα αρχή, για τη λήψη απόφασης ει τε 
κατακύ ρωσης της σύ μβασης ει τε μαται ωσης της διαδικασι ας, ανα  περι πτωση. 
 
Τα αποτελέσματα τού ελέγχού των δικαιολογητικών τού προσωρινού αναδόχού επικύρώνονται με 
την απόφαση κατακύρωσης τού άρθρού 105 ν. 4412/2016, ήτοι με την απόφαση τού προηγούμενού 
εδαφίού, στην οποία αναφέρονται ύποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 τού ιδίού νόμού.27 
 
ε) Η αναθέτούσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα πού δεν έχει αποκλειστεί οριστικά και ιδίως, όσούς αποκλείστηκαν 
οριστικά δύνάμει της παρ. 1 τού άρθρού 7228 και της αντίστοιχης περ. γii τού άρθρού 4 της παρούσας, 
μέσω της λειτούργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά τού 
προσωρινού αναδόχού στον χώρο «Σύνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 
 
Άρθρο 6: Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία 
 
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε σύμφέρον να τού ανατεθεί η σύγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει ύποστεί ή ενδέχεται να ύποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτούσας αρχής κατά παράβαση της εύρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον 
τομέα των δημοσίων σύμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων 
Σύμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. Ν. 4412/2016 και 1 
επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφύγή, κατά πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτούσας αρχής, προσδιορι ζοντας ειδικω ς τις νομικε ς και πραγματικε ς αιτια σεις πού 
δικαιολογού ν το αι τημα  τού29. 
 
Σε περι πτωση προσφύγη ς κατα  πρα ξης της αναθε τούσας αρχη ς, η προθεσμι α για την α σκηση της 
προδικαστικη ς προσφύγη ς ει ναι30: 
(α) δε κα (10) ημε ρες απο  την κοινοποι ηση της προσβαλλο μενης πρα ξης στον ενδιαφερο μενο 
οικονομικο  φορε α αν η πρα ξη κοινοποιη θηκε με ηλεκτρονικα  με σα η   
(β) δεκαπε ντε (15) ημε ρες απο  την κοινοποι ηση της προσβαλλο μενης πρα ξης σε αύτο ν αν 
χρησιμοποιη θηκαν α λλα με σα επικοινωνι ας, α λλως   
(γ) δε κα (10) ημε ρες απο  την πλη ρη, πραγματικη  η  τεκμαιρο μενη, γνω ση της πρα ξης πού βλα πτει τα 
σύμφε ροντα τού ενδιαφερο μενού οικονομικού  φορε α. Ειδικα  για την α σκηση προσφύγη ς κατα  
διακη ρύξης, η πλη ρης γνω ση αύτη ς τεκμαι ρεται μετα  την πα ροδο δεκαπε ντε (15) ημερω ν απο  τη 
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δημοσι εύση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Σε περι πτωση παρα λειψης πού αποδι δεται στην αναθε τούσα αρχη , η προθεσμι α για την α σκηση της 
προδικαστικη ς προσφύγη ς ει ναι δεκαπε ντε (15) ημε ρες απο  την επομε νη της σύντε λεσης της 
προσβαλλο μενης παρα λειψης31. 
 
Η προδικαστικη  προσφύγη , σύντα σσεται ύποχρεωτικα  με τη χρη ση τού τύποποιημε νού εντύ πού τού 
Παραρτη ματος Ι τού π.δ/τος 39/2017 και κατατι θεται ηλεκτρονικα  στην ηλεκτρονικη  περιοχη  τού 
σύγκεκριμε νού διαγωνισμού  με σω της λειτούργικο τητας «Επικοινωνι α» τού ύποσύστη ματος προς 
την Αναθε τούσα Αρχη , επιλε γοντας την ε νδειξη «Προδικαστικη  Προσφύγη » σύ μφωνα με α ρθρο 15 
της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ – Δημο σια Έργα. 
 
Οι προθεσμι ες ως προς την ύποβολη  των προδικαστικω ν προσφύγω ν και των παρεμβα σεων αρχι ζούν 
την επομε νη της ημε ρας της προαναφερθει σας κατα  περι πτωση κοινοποι ησης η  γνω σης και λη γούν 
ο ταν περα σει ολο κληρη η τελεύται α ημε ρα και ω ρα 23:59:59 και, αν αύτη  ει ναι εξαιρετε α η  Σα ββατο, 
ο ταν περα σει ολο κληρη η επομε νη εργα σιμη ημε ρα και ω ρα 23:59:59.32 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφύγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα ύπέρ τού Ελληνικού Δημοσίού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/2016. Η επιστροφή τού παραβόλού στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφύγής τού, β) όταν η αναθέτούσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της 
προσφύγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης τού προσφεύγοντα από την προσφύγή τού έως και δέκα 
(10) ημέρες από την κατάθεση της προσφύγής.  
 
Η προθεσμι α για την α σκηση της προδικαστικη ς προσφύγη ς και η α σκηση  της κωλύ ούν τη σύ ναψη 
της σύ μβασης επι  ποινη  ακύρο τητας, η οποι α διαπιστω νεται με απο φαση της ΕΑΔΗΣΥ μετα  απο  
α σκηση προδικαστικη ς προσφύγη ς, σύ μφωνα με το α ρθρο 368 τού Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 
39/2017. Όμως, μο νη η α σκηση της προδικαστικής προσφύγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, ύπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας 
σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201733.  
 
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση πού, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, ύποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά34. 
 
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφύγής η αναθέτούσα 
αρχή, μέσω της λειτούργίας ¨Επικοινωνία» :  
 α) Κοινοποιεί την προσφύγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 
κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της 
προσφύγής, προκειμένού να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, 
δικαίωμα παρέμβασής τού στη διαδικασία εξέτασης της προσφύγής, για τη διατήρηση της ισχύος της 
προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα πού έχει στη διάθεσή τού. 
 β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα 
κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της ύπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στούς ενδιαφερόμενούς 
τρίτούς αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφύγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτούσα 
αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή σύμπληρωματική αιτιολογία για την ύποστήριξη της 
προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφύγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα 
πού τύχόν τη σύνοδεύούν, μέσω τού ηλεκτρονικού τόπού τού διαγωνισμού το αργότερο έως την 
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επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τούς. 
 δ)Σύμπληρωματικά ύπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της 
πλατφόρμας τού ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων 
της αναθέτούσας αρχής35. 
 
Η α σκηση της προδικαστικη ς προσφύγη ς αποτελει  πρού πο θεση για την α σκηση των ε νδικων 
βοηθημα των της αι τησης αναστολη ς και της αι τησης ακύ ρωσης τού α ρθρού 372 Ν. 4412/2016 κατα  
των εκτελεστω ν πρα ξεων η  παραλει ψεων της αναθε τούσας αρχη ς36. 
 

Β. Όποιος έχει έννομο σύμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά 
των διατάξεων τού π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την 
ακύρωσή της ενώπιον τού Διοικητικού Εφετείού της έδρας της αναθέτούσας αρχής37. Το αύτό ισχύει 
και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφύγής από την ΕΑΔΗΣΥ Δικαίωμα 
άσκησης τού ως άνω ένδικού βοηθήματος έχει και η αναθέτούσα αρχή, αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την 
προδικαστική προσφύγή, αλλά και αύτός τού οποίού έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική 
προσφύγή. 

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως σύμπροσβαλλόμενες και όλες οι σύναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτούσας αρχής, εφόσον έχούν εκδοθεί ή 
σύντελεστεί αντιστοίχως έως τη σύζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις πού είχαν προταθεί με την 
προδικαστική προσφύγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το περιεχόμενο των 
αποφάσεών της. Η αναθέτούσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 τού άρθρού 372 τού ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχύρισμούς αναφορικά με τούς επιτακτικούς λόγούς 
δημοσίού σύμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.38 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλεύση της προθεσμίας για την έκδοση 
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφύγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης 
ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση τού δικογράφού.39 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα τού αιτούντος προς την ΕΑΔΗΣΥ, την 
αναθέτούσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αύτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτεύση τού οποίού διατάσσει με πράξη τού ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων τού αρμόδιού Δικαστηρίού 
ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών ύποχρεούται επί ποινή 
απαραδέκτού τού ενδίκού βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης τού Δικαστηρίού. 
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης 
κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς 
νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία πού 
ύποστηρίζούν τούς ισχύρισμούς των διαδίκων. 

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

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον τού αρμοδίού δικαστηρίού κωλύούν 
τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την 
άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύούν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 
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διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά40. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 τού Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτύχώς την αναστολή και η σύμβαση ύπογράφηκε 
και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη σύζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 
2 τού άρθρού 32 τού π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακύρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτούσας αρχής μετά τη σύναψη της 
σύμβασης, το κύρος της τελεύταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αύτής είχε ανασταλεί η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση πού η σύμβαση δεν είναι άκύρη, ο 
ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 τού 
ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων τού ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών τού παρόντος 
άρθρού εφαρμόζονται οι διατάξεις τού π.δ. 18/1989. 
 
Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  
 
Η αναθε τούσα αρχη 41  τηρω ντας τις αρχε ς της ι σης μεταχει ρισης και της διαφα νειας, ζητα  απο  τούς 
προσφε ροντες οικονομικού ς φορει ς, ο ταν οι πληροφορι ες η  η τεκμηρι ωση πού πρε πει να 
ύποβα λλονται ει ναι η  εμφανι ζονται ελλιπει ς η  λανθασμε νες, σύμπεριλαμβανομε νων εκει νων στο 
ΕΕΕΣ, η  ο ταν λει πούν σύγκεκριμε να ε γγραφα, να ύποβα λλούν, να σύμπληρω νούν, να αποσαφηνι ζούν 
η  να ολοκληρω νούν τις σχετικε ς πληροφορι ες η  τεκμηρι ωση, εντο ς προθεσμι ας ο χι μικρο τερης των 
δε κα (10) ημερω ν και ο χι μεγαλύ τερης των ει κοσι (20) ημερω ν απο  την ημερομηνι α κοινοποι ησης σε 
αύτού ς της σχετικη ς προ σκλησης, σύ μφωνα με τα ειδικο τερα οριζο μενα στις διατα ξεις των α ρθρων  
102 και 103  τού ν. 4412/2016. 
 
Η σύμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή ύπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά τού οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των 
οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της 
καταληκτικής παραλαβής ύποβολής παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύούν κατ΄ αναλογίαν 
και για τύχόν ελλείπούσες δηλώσεις, ύπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνούν γεγονότα αντικειμενικώς 
εξακριβώσιμα.42 
 
Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης43 
 
8.1 Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον σύντρέξούν οι ακόλούθες προϋποθέσεις: 
α) η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση (ε) 
τού άρθρού 5 της παρούσας και στην παρ. 2 τού άρθρού 105 τού ν.4412/2016  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφύγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
τελεύταίο εδάφιο της παρ. 4 τού άρθρού 372, περί δικαστικής προστασίας στο πεδίο πού προηγείται 
της σύναψης της σύμβασης,  
και 
γ) ο προσωρινός ανάδοχος έχει ύποβάλλει έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτούσας αρχής, 
μέσω της λειτούργικότητας της “Επικοινωνίας” τού ύποσύστήματος, ύπεύθύνη δήλωση, πού 
ύπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79 Α ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, 
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δεν έχούν επέλθει στο πρόσωπό τού οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια τού άρθρού 104 τού ίδιού 
νόμού και μόνον στην περίπτωση της άσκησης προδικαστικής προσφύγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης. Η ύπεύθύνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτούσα αρχή και μνημονεύεται στο 
σύμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
8.2 Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτούσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο, μέσω της λειτούργικότητας της “Επικοινωνίας” τού ύποσύστήματος να προσέλθει για την 
ύπογραφή τού σύμφωνητικού, θέτοντάς τού προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγύητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης.  
 
8.3 Η σύμβαση θεωρείται σύναφθείσα με την κοινοποίηση της ως άνω πρόσκλησης στον ανάδοχο.   
 
8.4 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να ύπογράψει το σύμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία πού ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, και με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει ύπέρ της αναθέτούσας αρχής η εγγύηση σύμμετοχής τού και ακολούθείται η 
διαδικασία τού άρθρού τού άρθρού 5 της παρούσας για τον προσφέροντα πού ύπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον σύμφέρούσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-
τιμής. Αν κανένας από τούς προσφέροντες δεν προσέλθει για την ύπογραφή τού σύμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 τού άρθρού 106 ν. 4412/2016. 
Η αναθέτούσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αύτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτούσα εγγύητική επιστολή, ιδίως δύνάμει των άρθρων 197 και 198 Α.Κ.  
 
8.5 Εάν η αναθέτούσα αρχή δεν απεύθύνει την πρόσκληση της παρ. 8.2 εντός χρονικού διαστήματος 
εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της 
ύπαρξης επιτακτικού λόγού δημόσιού σύμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο 
ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την ύπογραφή τού σύμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση 
σύμμετοχής τού, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δύνάμει των άρθρων 197 και 198 Α.Κ. 
 
Άρθρο 9:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος 
 
Σχετικά με την ύπογραφή της σύμβασης, ισχύούν τα προβλεπόμενα στις παρ. 4-8 άρθρού 105 και 
182 τού ν. 4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η σύμβαση είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασύμφωνίας των περιεχομένων σε αύτά όρων, η σειρά ισχύος 
καθορίζεται  ως κατωτέρω: 

1. Το Σύμφωνητικό. σύμπεριλαμβανομένων των  παρασχεθεισών εξηγήσεων τού οικονομικού 
φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 τού ν. 4412/2016, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό 
οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο ανάδοχος διαμόρφωσε την προσφορά τού, 
2. Η παρούσα Διακήρύξη.  
3. Η Οικονομική Προσφορά τού Αναδόχού. 
4. Η Τεχνική Προσφορά τού Αναδόχού. 
5. Το τεύχος της Σύγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα τύχόν Παραρτήματά τού. 
6.  Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων τού έργού με τα τύχόν Παραρτήματά τού, το πρόγραμμα των 
απαιτούμενων μελετών  και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας τού έργού.  
7. Το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.  

Τα ανωτέρω έγγραφα της σύμβασης ισχύούν, όπως διαμορφώθηκαν, με τις σύμπληρωματικές 
πληροφορίες και διεύκρινίσεις πού παρασχέθηκαν από την αναθέτούσα αρχή επί όλων των ανωτέρω. 
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Άρθρο 10: Γλώσσα Διαδικασίας 
 
10.1 Τα έγγραφα της σύμβασης έχούν σύνταχθεί στην ελληνική44.  
Τύχόν προδικαστικές προσφύγές ύποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  
 
10.2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αύτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγού αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
σύντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή σύνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τούς στην ελληνική 
γλώσσα. 
 
10.3 Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Σύνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, πού κύρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 (β1) 
της παρούσας. Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα σύνοδεύονται από μετάφρασή τούς στην 
ελληνική γλώσσα επικύρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της κείμενης  
νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρα στην οποία έχει σύνταχθεί το έγγραφο45. 
 
10.5 Η επικοινωνία με την αναθέτούσα αρχή, καθώς και μεταξύ αύτής και τού αναδόχού γίνονται 
ύποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  
 
 
Άρθρο 11: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
Για τη διαδικασία σύναψης και την εκτέλεση της σύμβασης, έχούν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω 
διατάξεις, όπως ισχύούν: 
 
1. Ο ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

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

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

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

4. Ο ν. 4640/2019(Α  190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές ύποθέσεις Περαιτέρω 
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ τού 
Εύρωπαϊκού Κοινοβούλίού και τού Σύμβούλίού της 21ης Μαΐού 2008 και άλλες διατάξεις». 

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

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

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

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

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”, ο ν. 3614/2007 
(Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013» 46. 

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

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

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

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

14. Ο ν. 4912/2022 (ΦΕΚ 59/Α’/17-3-2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Σύμβάσεων και άλλες 
διατάξεις τού Υπούργείού Δικαιοσύνης» (άρθρα 1 – 19) 

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

16. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 τού ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)47. 

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

ιδίως τα άρθρα 1,2, 7, 11 και 13 έως 15 (για τούς φορείς πού εμπίπτούν στο πεδίο εφαρμογής 
τού) . 

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

μελετών, τεχνικών και λοιπών σύναφών επιστημονικών ύπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.). 
21. Το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.» 
22. Το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”48.  
23.  Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

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

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

Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών     
και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), ο πως 
ισχύ ει, ως προς το με ρος Β΄ (Προδιαγραφε ς) και ως σύγκριτικο  στοιχει ο για τη προεκτι μηση 
αμοιβω ν μελετω ν πού δεν καλύ πτονται απο  τον Κανονισμο  αμοιβω ν. 

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

27. Η υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες 
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση). 
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28. Η με αριθ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/29-03-2019 (ΦΕΚ1047Β’/29-03-2019) Απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και 
ανά κατηγορία μελέτης σε ότι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά 
και τα κτιριακά έργα» 

29. Η με αρ.  117384/26-10-2017  Κοινή Υπούργική Απόφαση (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.)». 

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

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

32. Η με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Απόφασης τού Υπούργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) 
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με ύποχρεωτική 
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,  

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

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

35. Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπούργικη  Απο φαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
ύπηρεσιω ν κατα  τη διαδικασι α της παρ. 8 δ τού α ρθρού 53 τού ν. 4412/2016», 

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

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

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

39. Οι σε εκτε λεση των ανωτε ρω διατα ξεων εκδοθει σες κανονιστικε ς πρα ξεις49, καθω ς και λοιπε ς 
διατα ξεις πού αναφε ρονται ρητα  η  απορρε ούν απο  τα οριζο μενα στα  σύμβατικα  τεύ χη της 
παρού σας, καθω ς και το σύ νολο των διατα ξεων τού ασφαλιστικού , εργατικού , κοινωνικού , 
περιβαλλοντικού  και φορολογικού  δικαι ού και γενικο τερα κα θε δια ταξη (νο μού, π.δ., Υ.Α, κ.λ.π.) 
και ερμηνεύτικη  εγκύ κλιος πού διε πει την ανα θεση και εκτε λεση της παρού σας σύ μβασης, ε στω 
και αν δεν αναφε ρονται ρητα .  

40. Οι ισχύούσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. 
41. Η ύπ’ αριθ. πρωτ. 2690/15-03-2022 διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. για τα σχέδια τεύχών διακήρύξης και τη διαδικασία σύμφωνα με 
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την οποία θα προκηρύχθεί το Υποέργο 3 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5037947 στο Ε.Π. 
«Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020» 

42. Η ύπ’ αριθμ. πρωτ. 12/13-07-2022(ΑΔΑ: ΨΦ3Κ46906Κ-ΒΔΝ) Απόφαση τού Γενικού 
Νοσοκομείού Πειραιά «Τζάνειο» για την έγκριση των τεύχών δημοπράτησης, την έγκριση 
διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ και τον ορισμό Επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού για την ανάθεση τού Υποέργού 3 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5037947 στο Ε.Π. 
«Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020». 

43. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 6324/19-05-2022 για την 
ανάληψη ύποχρέωσης/έγκριση δέσμεύσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και με αρ. 
καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
Άρθρο 12: Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης 
 
12.1 Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 96.395,59 € (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει50  
τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρούς κατηγοριών μελετών51:  
 

1. 36.741,60 € χωρίς Φ.Π.Α για μελέτη κατηγορίας (6) «Αρχιτεκτονικές μελέτες 
κτιριακών έργων»,  

2. 28.576,80 € χωρίς Φ.Π.Α για μελέτη κατηγορίας (9) «Μελέτες Μηχανολογικές, 
Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές», 

3. 17.010,00 € χωρίς Φ.Π.Α για μελέτη κατηγορίας (14) «Ενεργειακές μελέτες», 

για μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ 1.493,85 € χωρίς Φ.Π.Α,  

12.573,34 € για απρόβλεπτες δαπάνες.52 

2%  της αρχικής σύμβατικής αξίας για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) τού άρθρού 15 Α της 
παρούσας  

Στο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, σύμπεριλαμβάνονται όλες οι άδειες και οι εγκρίσεις πού 
απαιτούνται για την ύλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων. 

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτύξη 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 10, με βάση την απόφαση ένταξης με 
αριθμ. πρωτ.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3422/16-04-2020, της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ» με κωδικό ΟΠΣ  5037947.  
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις τού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 
σύγχρηματοδοτείται  από την Εύρωπαϊκή Ένωση (Άξονας Προτεραιότητας 10 – Εύρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτύξης) με ποσοστό 80% .  
Ο φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπούργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με κωδικό Σ.Α. 
Ε2751 και ο ενάριθμος της πράξης είναι 2020ΣΕ27510046.  
Η θετική γνώμη της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. 
Η μελέτη ύπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις  περιλαμβανομένης της κράτησης ύψούς 0,07 % ύπέρ των 
λειτούργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Σύμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ  3 ν. 
4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψούς 0,06% ύπέρ των λειτούργικών αναγκών της Ενιαίας 
Αρχής Δημοσίων Σύμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ.3 τού ν. 4412/2016, καθώς και της 
κράτησης ύψούς 0,02% ύπέρ της ανάπτύξης και σύντήρησης τού Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το 
άρθρο 36 παρ. 6 τού ν. 4412/2016 [η τελεύταία κράτηση πραγματοποιείται από την έκδοση της 
προβλεπόμενης κοινής ύπούργικής απόφασης]. Οι ανωτέρω αναφερόμενες κρατήσεις θα 
προσαρμοστούν σύμφωνα με τις προβλέψεις τού Ν. 4912/2022, εφόσον τεθεί σε ισχύ η κατάργηση 
των Άρθρων 1-10 τού Ν. 4013/2011». 
Η παρούσα σύμβαση δεν ύποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για τούς 
ακόλούθούς λόγούς: το φύσικό αντικείμενο της σύμβασης είναι ενιαίο και αδιαίρετο και αφορά στην 
εκπόνηση μελετών για την ενεργειακή αναβάθμιση τού Νοσοκομείού, οι οποίες εκπονούνται 
παράλληλα και αναπόσπαστα, με στόχο την ολοκληρωμένη, έντεχνη και άρτια εκτέλεση τού έργού53  
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12.2 Οι μονάδες φύσικού αντικειμένού, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και 
οι τιμές μονάδος πού χρησιμοποιήθηκαν για τούς ύπολογισμούς των άνω προεκτιμώμενων αμοιβών, 
αναφέρονται αναλύτικά στο τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.  
 
Οι  οικονομικοί φορείς οφείλούν, για την ύποβολή της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς, να 
μελετήσούν τα τεχνικά στοιχεία τού έργού, η δε οικονομική τούς προσφορά περιλαμβάνει τη  
σύνολική αμοιβή τούς για το σύνολο τού προς μελέτη αντικειμένού, όπως αύτό προδιαγράφεται στο 
Φάκελο δημόσιας σύμβασης. Τεκμαι ρεται σχετικα  ο τι ο ανα δοχος ε λαβε ύπο ψη, κατα  τη μελε τη τού 
Φακε λού δημο σιας σύ μβασης, την πιθανο τητα να μην αντιστοιχού ν οι ποσο τητες μονα δων φύσικού  
αντικειμε νού, πού αναφε ρονται στο τεύ χος της προεκτιμω μενης αμοιβη ς, στις τελικε ς ποσο τητες πού 
θα απαιτηθού ν για την εκπο νηση της μελε της και διαμο ρφωσε ανα λογα την οικονομικη  τού 
προσφορα . Εφο σον προκύ ψούν διαφορε ς, εφαρμο ζεται το α ρθρο 186 τού ν. 4412/2016. 
 
12.3 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης τού Αναδόχού ορίζεται η ημερομηνία 
ύπογραφής τού σύμφωνητικού. 
Η σύνολική προθεσμία54  για την περαίωση τού αντικειμένού της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) 
μήνες από την ύπογραφή τού σύμφωνητικού.  
 
Η αναθέτούσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την ύπογραφή τού  σύμφωνητικού, 
μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης. 
 
12.5 Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη τού άρθρού 188 παρ. 6 τού ν. 4412/2016, μετά την 
έναρξη κατασκεύής τού έργού για το οποίο εκπονείται η παρούσα μελέτη, στούς βασικούς μελετητές 
ανατίθεται σύμβαση προκειμένού να μετέχούν ύποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύμβούλοι - Μελετητές στην 
εκτέλεση αύτού σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ύπ’ αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 
466/10.09.2018 Απόφαση τού Υπούργού Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Καθορισμός 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά 
την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του 
έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (ΦΕΚ Β’ 
4203). 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή τού Αναδόχού, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» τού άρθρού 27 τού ν. 
4412/2016 και ύπό τις προϋποθέσεις τού νόμού αύτού. 
 
13.2 Η τεχνική προσφορά θα σύνταχθεί και ύποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 
της παρούσας, σε σύνδύασμό με τις διατάξεις τού άρθρού 94 παρ. 2 και 3 τού ν. 4412/2016. Η 
οικονομική προσφορά θα σύνταχθεί και ύποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της 
παρούσας, σε σύνδύασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 τού ν. 4412/2016  . 
 
13.3 Eναλλακτικές προσφορές  δεν γίνονται δεκτές55.  
 
13.4 Κάθε προσφέρων μπορεί να ύποβάλει μόνο μία προσφορά56.  
 
13.5 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος τού σύμβατικού αντικειμένού της μελέτης.  
 
13.6 Οι προσφορές θα ισχύούν για δώδεκα (12) μήνες 57 από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
ύποβολής προσφορών τού επομένού άρθρού. Προσφορά πού ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από 
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αύτόν πού προβλέπεται στο παρόν απορρίπτεται ως μη κανονική58. Η αναθε τούσα αρχη  μπορει , πριν 
τη λη ξη τού χρο νού ισχύ ος της προσφορα ς, να ζητα  απο  τούς προσφε ροντες να παρατει νούν τη 
δια ρκεια ισχύ ος της προσφορα ς τούς και της εγγύ ησης σύμμετοχη ς, κατ’ ανω τατο ο ριο για χρονικο  
δια στημα ι σο με το προβλεπο μενο στο πρω το εδα φιο και το α ρθρο 15.1 της παρού σας Μετα  απο  τη 
λη ξη και τού παραπα νω ανω τατού χρονικού  ορι ού παρα τασης ισχύ ος της προσφορα ς, τα 
αποτελε σματα της παρού σας διαδικασι ας ανα θεσης ματαιω νονται, εκτο ς αν η αναθε τούσα αρχη  
κρι νει, κατα  περι πτωση, αιτιολογημε να, ο τι η σύνε χιση της διαδικασι ας εξύπηρετει  το δημο σιο 
σύμφε ρον, οπο τε οι οικονομικοι  φορει ς πού σύμμετε χούν στη διαδικασι α μπορού ν να επιλε ξούν να 
παρατει νούν την προσφορα  τούς, εφο σον τούς ζητηθει  πριν απο  την πα ροδο τού ανωτε ρω ανω τατού 
ορι ού παρα τασης της προσφορα ς τούς. Η διαδικασι α ανα θεσης σύνεχι ζεται με ο σούς παρε τειναν τις 
προσφορε ς τούς και αποκλει ονται οι λοιποι  οικονομικοι  φορει ς.  
Αν λη ξει ο χρο νος ισχύ ος των προσφορω ν και δεν ζητηθει  παρα ταση της προσφορα ς, η αναθε τούσα 
αρχη  δύ ναται, με αιτιολογημε νη απο φαση  της, εφο σον η εκτε λεση της σύ μβασης εξύπηρετει  το 
δημο σιο σύμφε ρον, να ζητη σει, εκ των ύστε ρων, απο  τούς οικονομικού ς φορει ς πού σύμμετε χούν στη 
διαδικασι α, να παρατει νούν τον χρο νο ισχύ ος της προσφορα ς τούς καθω ς και της εγγύ ησης 
σύμμετοχη ς, οπο τε η διαδικασι α σύνεχι ζεται με τούς οικονομικού ς φορει ς, οι οποι οι προε βησαν στις 
ανωτε ρω ενε ργειες59. 
 
Άρθρο 14: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών - 
αποσφράγισης 
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών60 ορίζεται η 
20/09/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. 
 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
27/09/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00. 
 
Άρθρο 15: Εγγυήσεις  
 
15.1  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Για τη σύμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης σύμμετοχής, ποσού 1.927,91€ 
(χιλίων εννιακοσίων είκοσι επτά ευρώ και ενενήντα ένα λεπτών)61. 
 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση σύμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις ύποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων πού σύμμετέχούν στην 
ένωση. 
 
Οι εγγύήσεις σύμμετοχής περιλαμβάνούν κατ’ ελάχιστον τα ακόλούθα στοιχεία, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 12 τού ν. 4412/2016:  
  α) την ημερομηνία έκδοσης,  
  β) τον εκδότη,  
  γ) την αναθέτούσα αρχή προς την οποία απεύθύνονται (ή τον κύριο τού έργού),  
  δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
  ε) το ποσό πού καλύπτει η εγγύηση.  
  στ) την πλήρη επωνύμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθύνση τού οικονομικού φορέα ύπέρ τού 

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

  ζ) τούς όρούς ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται τού δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
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κατάπτωσης αύτής, το ποσό της κατάπτωσης ύπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμού. (Η ύποπερ. αα΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγύήσεις πού παρέχονται με 
γραμμάτιο τού Ταμείού Παρακαταθηκών και Δανείων)  

  η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρύξης και την καταληκτική ημερομηνία ύποβολής 
προσφορών,  

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

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνού προς τον οποίο απεύθύνεται.  

 
Η εγγύηση σύμμετοχής πρέπει να ισχύει τούλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη τού 
χρόνού ισχύος της προσφοράς τού άρθρού 13.6 της παρούσας, ήτοι μέχρι 20/10/2023, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτούσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τούς 
προσφέροντες να παρατείνούν, πριν τη λήξη τούς, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης σύμμετοχής. 
 
Η εγγύηση σύμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: 

 αποσύρει την προσφορά τού κατά τη διάρκεια ισχύος αύτής,  
 παρέχει εν γνώσει τού ψεύδή στοιχεία ή πληροφορίες πού αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 

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

για ύποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των 
παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα άρθρο 5δ) της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία πού δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχούν ύποβληθεί 
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά πού προσκομίσθηκαν 
νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη σύνδρομή των λόγων αποκλεισμού τού 
άρθρού 18 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής 

 δεν προσέλθει εγκαίρως για ύπογραφή τού σύμφωνητικού  
 ύποβάλει μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 τού άρθρού 2 ν. 

4412/2016  
 δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτούσας αρχής εντός της προθεσμίας τού 

άρθρού 21.3 της παρούσας και δεν ύποβάλλει εξηγήσεις, σε περίπτωση ασύνήθιστα χαμηλής 
προσφοράς.62 

 
Οι εγγύήσεις σύμμετοχής  επιστρέφονται ως εξής : 
α) στον ανάδοχο, με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,  
β) στούς λοιπούς προσφέροντες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 3 τού ν. 
4412/2016. 
 
15.2  Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την ύπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 4 τού ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της  
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ή τού τμήματος της σύμβασης, σε περίπτωση ύποδιαίρεσης σε 
τμήματα), ήτοι ποσό 4.819,78€ χωρίς να σύμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης 
(χωρίς Φ.Π.Α.) και κατατίθεται μέχρι και την ύπογραφή τού σύμφωνητικού63. 
Σε περι πτωση τροποποι ησης της σύ μβασης κατα  το α ρθρο 132 τού ν. 4412/2016, η οποι α 
σύνεπα γεται αύ ξηση της σύμβατικη ς αξι ας, ο ανα δοχος ει ναι ύποχρεωμε νος να καταθε σει  με χρι 
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και την ύπογραφη  της τροποποιημε νης σύ μβασης, σύμπληρωματικη  εγγύ ηση, το ύ ψος της 
οποι ας ανε ρχεται σε ποσοστο  5% επι  τού ποσού  της αύ ξησης της αξι ας της σύ μβασης χωρι ς 
ΦΠΑ. 
Η εγγύ ηση καλη ς εκτε λεσης της σύ μβασης καλύ πτει σύνολικα  και χωρι ς διακρι σεις την 
εφαρμογη  ο λων των ο ρων της σύ μβασης και κα θε απαι τηση της αναθε τούσας αρχη ς η  τού 
κύρι ού τού ε ργού ε ναντι τού αναδο χού και περιλαμβα νει κατ’ ελα χιστον τα αναφερο μενα στην 
παρα γραφο 15.1 της παρού σας, πλην της περι πτωσης (η) και επιπρο σθετα, τον αριθμο  (αν ει ναι 
γνωστο ς) και τον τι τλο της σχετικη ς σύ μβασης. 
Η εγγύ ηση καλη ς εκτε λεσης καταπι πτει ύπε ρ της αναθε τούσας αρχη  στην περι πτωση 
παραβι ασης απο  τον ανα δοχο  των ο ρων της σύ μβασης, ο πως αύτη  ειδικο τερα ορι ζει. Ειδικα  
μετα  την οριστικοποι ηση της ε κπτωσης τού αναδο χού κατα  τα οριζο μενα στην παρ. 8 τού 
α ρθρού 191 τού ν. 4412/2016, η εγγύ ηση καλη ς εκτε λεσης καταπι πτει ύπε ρ τού εργοδο τη.  
 
15.4 Οι ως άνω εγγύητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 τού άρθρού 14 τού 
ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πού λειτούργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή τού Εύρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρού ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχούν, σύμφωνα με τις ισχύούσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αύτό. Μπορεί, επίσης, να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο 
τού Ταμείού Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αύτό τού αντίστοιχού χρηματικού 
ποσού.64 Αν σύσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα πού λήγούν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφεται μετά τη λήξη τούς στον ύπέρ ού η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 
Οι εγγύητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή τού οικονομικού φορέα/αναδόχού από ένα ή 
περισσότερούς εκδότες της παραπάνω παραγράφού, ανεξαρτήτως τού ύψούς των. 
 
15.5 Η αναθέτούσα αρχή επικοινωνεί με τούς φορείς πού φέρονται να έχούν εκδώσει τις εγγύητικές 
επιστολές, προκειμένού να διαπιστώσει την εγκύρότητά τούς65. 
 
15.6 Η εγγύητική καλής εκτέλεσης καταπίπτει με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτούσας αρχής, η 
οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της διεύθύνούσας ύπηρεσίας66. 
 
15.7 Με απόφαση της διεύθύνούσας ύπηρεσίας, πού εκδίδεται ύστερα από αίτηση τού αναδόχού, 
αποδεσμεύεται μέρος των εγγύήσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 187, περί καταβολής 
της αμοιβής τού αναδόχού, ανερχόμενο σε ποσοστό ανάλογο με την αξία των εργασιών περαιωθέντος 
και εγκριθέντος σταδίού της σύμβασης.  
 
Άρθρο 15Α: Πρόσθετη καταβολή (πριμ) (Από 1/9/2021)  
Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη σύμβατική προθεσμία, εκπόνηση πλήρούς ή επιμέρούς μελέτης, 
προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) 2 (%) σύμφωνα με την παρ. 8 τού άρθρού 184 τού ν. 
4412/201667. 
 
Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης  
 
1. Η παρούσα διακήρύξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας 
δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο τού ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια 
Έργα, η οποία έλαβε Σύστημικό Αύξοντα Αριθμό: 191046, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτύακή 
Πύλη (www.promitheus.gov.gr) τού ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
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2. Περίληψη της παρούσας Διακήρύξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο68, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 ν. 4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.  
 
3. Στην ιστοσελίδα της αναθέτούσας αρχής (https://www.tzaneio.gr/), αναρτάται σχετική 
ενημέρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.  
 
16.4 Οι δαπάνες δημοσίεύσης της περίληψης διακήρύξης στον ελληνικό τύπο βαρύνούν, σε κάθε 
περίπτωση, τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της 
σύμβασης69.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει τού κριτηρίού τού άρθρού 21 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 
δεν αποκλείεται από τη σύμμετοχή βάσει τού άρθρού 18 και πληροί τα κριτήρια επιλογής τού άρθρού 
19. 
 
Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
 
17.1 Δικαίωμα σύμμετοχής έχούν φύσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αύτών πού 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών πού αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της 
παρούσας 70 και πού είναι εγκατεστημένα σε:71 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) κράτος-μέλος τού Εύρωπαϊκού Οικονομικού Χώρού (Ε.Ο.Χ.),  
γ) τρίτες χώρες πού έχούν ύπογράψει και κύρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό πού η ύπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 772 και τις γενικές 
σημειώσεις τού σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Σύμφωνίας, καθώς και  
δ) τρίτες χώρες πού δεν εμπίπτούν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφού και έχούν 
σύνάψει διμερείς ή πολύμερείς σύμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων σύμβάσεων.  

 
Στο βαθμό πού καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις τού 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς σύμφωνίες από τις 
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτούσες αρχές επιφύλάσσούν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
ύπηρεσίες και τούς οικονομικούς φορείς των χωρών πού έχούν ύπογράψει τις εν λόγω σύμφωνίες 
μεταχείριση εξίσού εύνοϊκή με αύτήν πού επιφύλάσσούν για τα έργα, τα αγαθά, τις ύπηρεσίες και 
τούς οικονομικούς φορείς της Ένωσης73. 
 
 
17.2 Οικονομικός φορέας σύμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης74. 
 
17.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων σύμμετέχούν ύπό τούς όρούς των παρ. 2, 3 και 4 τού άρθρού 19 
και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 τού άρθρού 77 τού ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν 
λόγω ενώσεις να περιβληθούν σύγκεκριμένη νομική μορφή για την ύποβολή προσφοράς. Η ένωση 
των φύσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες 
μελετών. 
 
Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού  
 
18.1 Αποκλείεται από τη σύμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον σύντρέχει στο πρόσωπό τού (αν πρόκειται για μεμονωμένο φύσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη τού (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας 
από τούς λόγούς των παρακάτω περιπτώσεων: 
 
18.1.1 Υπα ρχει εις βα ρος τού αμετα κλητη75 καταδικαστικη  απο φαση για ε ναν απο  τα παρακα τω 
εγκλη ματα : 

α) σύμμετοχη  σε εγκληματικη  οργα νωση, ο πως αύτη  ορι ζεται στο α ρθρο 2 της απο φασης 
πλαι σιο 2008/841/ ΔΕΥ τού Σύμβούλι ού της 24ης Οκτωβρι ού 2008, για την καταπολε μηση τού 
οργανωμε νού εγκλη ματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλη ματα τού α ρθρού 187 τού 
Ποινικού  Κω δικα (εγκληματικη  οργα νωση), 
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β) ενεργητικη  δωροδοκι α, ο πως ορι ζεται στο α ρθρο 3 της σύ μβασης περι  της καταπολε μησης 
της δωροδοκι ας στην οποι α ενε χονται ύπα λληλοι των Εύρωπαι κω ν Κοινοτη των η  των κρατω ν μελω ν 
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 τού α ρθρού 2 της απο φασης πλαι σιο 
2003/568/ΔΕΥ τού Σύμβούλι ού της 22ας Ιούλι ού 2003, για την καταπολε μηση της δωροδοκι ας στον 
ιδιωτικο  τομε α (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθω ς και, ο πως ορι ζεται στο εθνικο  δι καιο τού 
οικονομικού  φορε α, και τα εγκλη ματα των α ρθρων 159Α (δωροδοκι α πολιτικω ν προσω πων), 236 
(δωροδοκι α ύπαλλη λού), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκι α δικαστικω ν λειτούργω ν), 237Α παρ. 2 (εμπορι α 
επιρροη ς μεσα ζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκι α στον ιδιωτικο  τομε α) τού Ποινικού  Κω δικα, 

γ) απα τη εις βα ρος των οικονομικω ν σύμφερο ντων της Ένωσης, κατα  την ε ννοια των α ρθρων 
3 και 4 της Οδηγι ας (ΕΕ) 2017/1371 τού Εύρωπαι κού  Κοινοβούλι ού και τού Σύμβούλι ού της 5ης 
Ιούλι ού 2017 σχετικα  με την καταπολε μηση, με σω τού ποινικού  δικαι ού, της απα της εις βα ρος των 
οικονομικω ν σύμφερο ντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλη ματα των α ρθρων 159Α 
(δωροδοκι α πολιτικω ν προσω πων), 216 (πλαστογραφι α), 236 (δωροδοκι α ύπαλλη λού), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκι α δικαστικω ν λειτούργω ν), 242 (ψεύδη ς βεβαι ωση, νο θεύση κ.λπ.), 374 (διακεκριμε νη 
κλοπη ), 375 (ύπεξαι ρεση), 386 (απα τη), 386Α (απα τη με ύπολογιστη ), 386Β (απα τη σχετικη  με τις 
επιχορηγη σεις), 390 (απιστι α) τού Ποινικού  Κω δικα και των α ρθρων 155 επ. τού Εθνικού  
Τελωνειακού  Κω δικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), ο ταν αύτα  στρε φονται κατα  των οικονομικω ν 
σύμφερο ντων της Εύρωπαι κη ς Ένωσης η  σύνδε ονται με την προσβολη  αύτω ν των σύμφερο ντων, 
καθω ς και τα εγκλη ματα των α ρθρων 23 (διασύνοριακη  απα τη σχετικα  με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικούρικε ς διατα ξεις για την ποινικη  προστασι α των οικονομικω ν σύμφερο ντων της Εύρωπαι κη ς 
Ένωσης) τού ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικα  εγκλη ματα η  εγκλη ματα σύνδεο μενα με τρομοκρατικε ς δραστηριο τητες, 
ο πως ορι ζονται, αντιστοι χως στα α ρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγι ας (ΕΕ) 2017/541 τού Εύρωπαι κού  
Κοινοβούλι ού και τού Σύμβούλι ού της 15ης Μαρτι ού 2017 για την καταπολε μηση της τρομοκρατι ας 
και την αντικατα σταση της απο φασης πλαισι ού 2002/475/ΔΕΥ τού Σύμβούλι ού και για την 
τροποποι ηση της απο φασης 2005/671/ΔΕΥ τού Σύμβούλι ού (EE L 88/31.03.2017) η  ηθικη  
αύτούργι α η  σύνε ργεια η  απο πειρα δια πραξης εγκλη ματος, ο πως ορι ζονται στο α ρθρο 14 αύτη ς, και 
τα εγκλη ματα των α ρθρων 187Α και 187Β τού Ποινικού  Κω δικα, καθω ς και τα εγκλη ματα των 
α ρθρων 32-35 τού ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

ε) νομιμοποι ηση εσο δων απο  παρα νομες δραστηριο τητες η  χρηματοδο τηση της τρομοκρατι ας, 
ο πως αύτε ς ορι ζονται στο α ρθρο 1 της Οδηγι ας (ΕΕ) 2015/849 τού Εύρωπαι κού  Κοινοβούλι ού και 
τού Σύμβούλι ού, της 20ης Μαι ού 2015, σχετικα  με την προ ληψη της χρησιμοποι ησης τού 
χρηματοπιστωτικού  σύστη ματος για τη νομιμοποι ηση εσο δων απο  παρα νομες δραστηριο τητες η  για 
τη χρηματοδο τηση της τρομοκρατι ας, την τροποποι ηση τού κανονισμού  (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 τού 
Εύρωπαι κού  Κοινοβούλι ού και τού Σύμβούλι ού, και την κατα ργηση της οδηγι ας 2005/60/ΕΚ τού 
Εύρωπαι κού  Κοινοβούλι ού και τού Σύμβούλι ού και της οδηγι ας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπη ς (EE L 
141/05.06.2015) και τα εγκλη ματα των α ρθρων 2 και 39 τού ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παιδικη  εργασι α και α λλες μορφε ς εμπορι ας ανθρω πων, ο πως ορι ζονται στο α ρθρο 2 της 
Οδηγι ας 2011/36/ ΕΕ τού Εύρωπαι κού  Κοινοβούλι ού και τού Σύμβούλι ού της 5ης Απριλι ού 2011, για 
την προ ληψη και την καταπολε μηση της εμπορι ας ανθρω πων και για την προστασι α των θύμα των 
της, καθω ς και για την αντικατα σταση της απο φασης πλαι σιο 2002/629/ΔΕΥ τού Σύμβούλι ού (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλη ματα τού α ρθρού 323Α τού Ποινικού  κω δικα (εμπορι α 
ανθρω πων). 
Ο οικονομικο ς φορε ας αποκλει εται, επι σης, ο ταν το προ σωπο εις βα ρος τού οποι ού εκδο θηκε  
αμετα κλητη καταδικαστικη  απο φαση ει ναι με λος τού διοικητικού , διεύθύντικού  η  εποπτικού  
οργα νού τού η  ε χει εξούσι α εκπροσω πησης, λη ψης αποφα σεων η  ελε γχού σε αύτο . Η ύποχρε ωση τού 
προηγού μενού εδαφι ού αφορα :  

i) στις περιπτω σεις εταιρειω ν περιορισμε νης εύθύ νης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικω ν κεφαλαιούχικω ν 
εταιρειω ν (Ι.Κ.Ε.), προσωπικω ν εταιρειω ν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τούς διαχειριστε ς.  
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ii) στις περιπτω σεις ανωνύ μων εταιρειω ν (Α.Ε.), τον Διεύθύ νοντα Σύ μβούλο, τα με λη τού 
Διοικητικού  Σύμβούλι ού καθω ς και τα προ σωπα στα οποι α με απο φαση τού Διοικητικού  Σύμβούλι ού 
ε χει ανατεθει  το σύ νολο της διαχει ρισης και εκπροσω πησης της εταιρει ας  

iii) στις περιπτω σεις των σύνεταιρισμω ν, τα με λη τού Διοικητικού  Σύμβούλι ού, η   
iv) στις ύπο λοιπες περιπτω σεις νομικω ν προσω πων, τον κατα  περι πτωση νο μιμο 

εκπρο σωπο76. 
 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν 
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση77.  
 
18.1.2 α) Ο οικονομικός φορέας  έχει αθετήσει τις ύποχρεώσεις τού όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αύτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμεύτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπού είναι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία   
ή/και  

β) όταν η αναθέτούσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις ύποχρεώσεις τού όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή τού στην Ελλάδα, οι ύποχρεώσεις 
τού πού αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτούν τόσο την κύρια όσο και την 
επικούρική ασφάλιση. 
 
Οι ύποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχούν αθετηθεί εφόσον δεν έχούν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αύτές έχούν ύπαχθεί σε δεσμεύτικό διακανονισμό πού τηρείται.  
 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις ύποχρεώσεις τού είτε καταβάλλοντας τούς 
φόρούς ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης πού οφείλει, σύμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδούλεύμένων τόκων ή των προστίμων είτε ύπαγόμενος σε δεσμεύτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τούς, στο μέτρο πού τηρεί τούς όρούς τού δεσμεύτικού κανονισμού78.  
 
18.1.3 Δεν εφαρμόζεται 
 
18.1.4  Δεν εφαρμόζεται 
 
18.1.5 Αποκλείεται από τη σύμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλούθες καταστάσεις79:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις ισχύούσες ύποχρεώσεις τού πού προβλέπονται στην παρ. 2 τού 
άρθρού 18 τού ν. 4412/2016 περί αρχών πού εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
σύμβάσεων, 

(β) εάν τελεί ύπό πτώχεύση ή έχει ύπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί ύπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει ύπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχεύτικού σύμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές τού δραστηριότητες ή έχει ύπαχθεί 
σε διαδικασία εξύγίανσης και δεν τηρεί τούς όρούς αύτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτούσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμού.  Η 
αναθέτούσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων πού αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, ύπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτούσα 
αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας ύπόψη 
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τις ισχύούσες διατάξεις και τα μέτρα για τη σύνέχιση της επιχειρηματικής τού λειτούργίας (παρ. 5 
άρθρού 73 τού ν. 4412/2016) 80 , 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφού 3β τού άρθρού 44 τού ν. 3959/2011 2011 περί 
ποινικών κύρώσεων και άλλων διοικητικών σύνεπειών, ύπάρχούν επαρκώς εύλογες ενδείξεις πού 
οδηγούν στο σύμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας σύνήψε σύμφωνίες με άλλούς οικονομικούς 
φορείς με στόχο τη στρέβλωση τού ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρούσης σύμφερόντων κατά την έννοια τού άρθρού 24 τού ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπεύθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης τού ανταγωνισμού από την πρότερη σύμμετοχή των 
προσφερόντων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 48 τού ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπεύθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

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

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

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτούσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστεύτικές πληροφορίες πού ενδέχεται να τού αποφέρούν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο 
παραπλανητικές πληροφορίες πού ενδέχεται να επηρεάσούν ούσιωδώς τις αποφάσεις πού αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν η αναθέτούσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι  έχει διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά τού. 
 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ),  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης 
που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.81 
 
18.1.6 Η αναθέτούσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αύτός βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων τού, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων παραγράφων82.  
 
18.1.7 Προσφέρων πού εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις πού αναφέρονται στις παραγράφούς 
18.1.1, και 18.1.583 εκτός από την περ. β’ αύτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία84 προκειμένού να 
αποδείξει ότι τα μέτρα πού έλαβε επαρκούν για να αποδείξούν την αξιοπιστία τού, παρότι σύντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού. Για τον σκοπό αύτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει 
καταβάλει ή έχει δεσμεύθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες πού προκλήθηκαν από το ποινικό 
αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διεύκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο 
τρόπο, μέσω ενεργού σύνεργασίας με τις ερεύνητικές αρχές, και έχει λάβει σύγκεκριμένα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφύγή περαιτέρω 
ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων85.  
Τα μέτρα πού λαμβάνονται από τούς προσφέροντες αξιολογούνται σε σύνάρτηση με τη σοβαρότητα 
και τις ιδιαίτερες περιστάσεις τού ποινικού αδικήματος ή τού παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία 
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα 
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μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αύτής. 
Οικονομικός φορέας πού έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 
απόφαση, από τη σύμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δύνατότητας κατά την περίοδο τού αποκλεισμού πού ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. 
 
18.1.8 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 τού άρθρού 73 τού ν. 
4412/2016.86 
 
18.1.9 Οικονομικός φορέας, σε βάρος τού οποίού έχει επιβληθεί η κύρωση τού οριζόντιού 
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για το χρονικό διάστημα πού αύτή ορίζει, 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 
Άρθρο 19: Κριτήρια επιλογής87 
 
19.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο πού τηρείται 
στο κράτος εγκατάστασής τούς. Οι προσφέροντες πού είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα πού 
εξακολούθούν να ισχύούν οι μεταβατικές προθεσμίες τού άρθρού 39 τού Π.Δ. 71/2019,  ή στο 
Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) από την έναρξη ισχύος τού 
τελεύταίού, στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών τού άρθρού 12.1 της παρούσας88. Οι προσφέροντες 
πού είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Εύρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα τού Παραρτήματος XI τού Προσαρτήματος Α΄ τού ν. 
4412/2016. 
 
19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια89 
Δεν εφαρμόζεται. 
 
19.3 Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα90 
 
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  
 

α) Στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 
τού Ν.3316/05 (πού διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 377 τού ν.4412/2016), ως εξής: 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 06 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1 τούλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 09 – Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ 1 τούλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14 – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1 τούλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας 

 
(β) Ειδική εμπειρία στην εκπόνηση μελετών παρόμοιων έργων, ώστε να τεκμηριώνεται η 
εμπειρογνωσία τού προσφέροντος ως προς τις ειδικές σύνθήκες πού διέπούν την ενεργειακή 
αναβάθμιση τού Νοσοκομείού (π.χ. σχετικές οδηγίες Υπ. Υγείας, σύνεχής λειτούργία κτηρίού, 
κ.λπ.). 

Ειδικότερα ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει εμπειρία, κατά την τελεύταία πενταετία, σε εκπόνηση 
Μελετών σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης τούλάχιστον ενός (1) δημοσίού κτηρίού μεγάλού 
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μεγέθούς, σύνολικής επιφάνειας τούλάχιστον 12.000 τ.μ. . 
 
Σε περι πτωση ε νωσης οικονομικω ν φορε ων, οι παραπα νω ελα χιστες απαιτη σεις καλύ πτονται 
αθροιστικα  απο  τα με λη της ε νωσης91. 
 
19.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας92 
Δεν εφαρμο ζεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς 
 
20.1 Η προσφορα  των διαγωνιζομε νων περιλαμβα νει τούς ακο λούθούς ηλεκτρονικού ς 
ύποφακε λούς: 
(α)  ύποφα κελο με την ε νδειξη «Δικαιολογητικα  Σύμμετοχη ς» 
(β) ύποφα κελο με την ε νδειξη «Τεχνικη  Προσφορα » 
(γ)  ύποφα κελο με την ε νδειξη «Οικονομικη  Προσφορα », 
σύ μφωνα με τα κατωτε ρω: 
 
20.2 Ο ηλεκτρονικο ς ύποφα κελος «Δικαιολογητικα  Σύμμετοχη ς» πρε πει, επι  ποινη  αποκλεισμού , 
να περιε χει τα ακο λούθα ύπο  α και β στοιχει α: 
α) το Εύρωπαι κο  Ενιαι ο Έγγραφο Σύ μβασης (ΕΕΕΣ). Ο οικονομικο ς φορε ας δύ ναται να 

διεύκρινι ζει τις δηλω σεις και πληροφορι ες πού παρε χει στο ΕΕΕΣ με σύνοδεύτικη  ύπεύ θύνη 
δη λωση, την οποι α ύποβα λλει μαζι  με το ΕΕΕΣ.93 

β) την εγγύ ηση σύμμετοχη ς, τού α ρθρού 15 της παρού σας.  
 
  
20.3 Ο ηλεκτρονικός ύποφάκελος “Τεχνική Προσφορά” περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς τού οικονομικού φορέα, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21.2 της παρούσας: 
α) Τεχνική Έκθεση για τη σύγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα ύπάρχοντα στοιχεία τού Φακέλού 
Δημόσιας Σύμβασης, με επισήμανση των προβλημάτων και εισήγηση τού τρόπού επίλύσής τούς. Στην 
Τεχνική Έκθεση δεν πρέπει να περιλαμβάνονται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 
β) Πρόταση Μεθοδολογίας, πού περιλαμβάνει περιγραφή τού γενικού προγράμματος εκπόνησης της 
μελέτης, δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρούς δραστηριότητες, την αλληλούχία των σταδίων ή φάσεων 
της κύριας και των ύποστηρικτικών μελετών (όταν πρόκειται για σύνθετη μελέτη) την 
αλληλοτροφοδότηση των μελετών με δεδομένα, τον καθορισμό σημείων ελέγχού και απαιτούμενων 
ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης.  
γ) χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλούχία των δραστηριοτήτων της 
περίπτωσης β΄, λαμβανομένού ύπόψη τού σύνολικού χρόνού, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 
δ) οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών τού σύντονιστή και 
της ομάδας μελέτης, όπού παρούσιάζεται η κατανομή εύθύνών μεταξύ των μελών της και στοιχεία για 
την αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλούς της ομάδας μελέτης σε αντίστοιχες εύθύνες με 
αύτές πού αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το βαθμό επιτύχίας της, λαμβανομένων ύπόψη των 
διατάξεων των περιπτώσεων β΄ και γ΄,   
ε) στοιχεία για τη σύνοχή της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δύνατότητα καλής 
σύνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης.  
 
Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (σύμπεριλαμβανομένων τύχόν παραρτημάτων αύτών), 
καθώς και τα στοιχεία πού τεκμηριώνούν τα ανωτέρω δ) και ε) σημεία (σύμπεριλαμβανομένων τύχόν 
παραρτημάτων και εξαιρούμένων των ύπεύθύνων δηλώσεων σύνεργασίας και των τύχόν 
πιστοποιητικών με τα οποία αποδεικνύεται προηγούμενη σύνεργασία μεταξύ μελών της 
προτεινόμενης ομάδας μελέτης), δεν πρέπει να ύπερβαίνούν ένα εύλογο μέγεθος 50 σελίδων94  
κειμένού μεγέθούς Α4 μέσης γραμματοσειράς ανά τεύχος, εκτός τού προαναφερθέντος 
οργανογράμματος. 
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Όταν το περιεχόμενο των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων ύπερβαίνει το εύλογο μέγεθος, κατά 
την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού (η οποία διαμορφώνεται με βάση την αρχή τού ίσού μέτρού 
κρίσης), το ύπερβάλλον ύλικό δε θα λαμβάνεται ύπόψη στην αξιολόγηση.  
Για τα αναφερόμενα στοιχεία των μελών της ομάδας μελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να 
ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες. 
 
20.4 Ο ηλεκτρονικός ύποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το  αρχείο pdf, το οποίο 
παράγεται από το ύποσύστημα, αφού σύμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες σύμφωνα 
με το άρθρο 3.5. γ’ και δ’ της παρούσας.  και ύπογράφεται, τούλάχιστον με προηγμένη 
ηλεκτρονική ύπογραφή, η οποία ύποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό. 
 
20.5 Στις παραπάνω περιπτώσεις πού με την προσφορά ύποβάλλονται δημόσια ή και ιδιωτικά 
έγγραφα, αύτά γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 5β της παρούσας. 
   
20.6 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το Υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ-
Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτύπώσεις») των Δικαιολογητικών Σύμμετοχής, Τεχνικής 
Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή αρχείού Portable Document Format (PDF), τα 
οποία ύποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, ύπογεγραμμένα, τούλάχιστον,  με προηγμένη 
ηλεκτρονική ύπογραφή, η οποία ύποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και 
επισύνάπτονται στούς αντίστοιχούς ηλεκτρονικούς (ύπο)φακέλούς της προσφοράς. 
 
Άρθρο 21: Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς 
 
21.1 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον σύμφέρούσα από οικονομική άποψη 
προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.   
Για να προσδιοριστεί η πλέον σύμφέρούσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με 
βάση τα παρακάτω κριτήρια , καθώς και τη σχετική στάθμισή τούς.  
 
Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς  
Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης τού αντικειμένού και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης 
όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση τού φακέλού «Τεχνική Προσφορά», σύμφωνα με την παρ. 
20.3 της παρούσας Διακήρύξης.  
Σύγκεκριμένα εξετάζονται:  
• Ο βαθμός πληρότητας και ορθότητας της εκτίμησης των αντικειμένων της μελέτης.  

• Ο βαθμός πληρότητας και ορθότητας στον εντοπισμό θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
σημασία κατά την εκπόνηση της μελέτης και επισήμανση τύχόν προβλημάτων.  

• Ο βαθμός αποτελεσματικότητας τού προτεινόμενού τρόπού επίλύσης των εντοπισμένων 
προβλημάτων.  
 
Για τη διαμόρφωση της βαθμολογίας τού κριτηρίού Κ1 αναλύτικότερα αξιολογούνται: 
 

Κ 1  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)  
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  - Ανάλύση της μελέτης  
- Εντοπισμός θεμάτων ιδιαίτερης 
σημασίας και επισήμανση τύχόν 
προβλημάτων  
- Αποτελεσματικότητα πρότασης 
επίλύσης των προβλημάτων  

Αξιολόγηση ποσοτική, ποιοτική 
και σύγκριτική των απαιτούμενων 
μελετών.  

60 

 
Το 1ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό, πού σύνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100.  
Προσφορές πού θα λάβούν στο κριτήριο αύτό (Κ1) βαθμό κάτω τού 50 απορρίπτονται ως μη 
κανονικές.  
Ο σύντελεστής βαρύτητας τού κριτηρίού 1 στο σύνολο της βαθμολογίας τού προσφέροντος ορίζεται 
σε σ1=0,60. 
 
Κριτήριο 2ο Τεχνικής προσφοράς  
 
Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, όπως προκύπτει 
από την Πρόταση Μεθοδολογίας και το Χρονοδιάγραμμα της παρ. 20.3β,γ και η οργάνωση τού 
οικονομικού φορέα, όπως προκύπτει από το Οργανόγραμμα, την έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων 
και κατανομής εργασιών και τα στοιχεία για τη σύνοχή της ομάδας μελέτης της παρ. 20.3δ,ε.  
Σύγκεκριμένα εξετάζονται:  
• ο βαθμός κάλύψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης από δραστηριότητες πού 
παρούσιάζει ο οικονομικός φορέας,  
• ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης, 
περιλαμβανομένων και των ενεργειών τού σύντονιστή  
• η τεκμηρίωση της δύνατότητας ύλοποίησης και η αξιοπιστία τού προτεινόμενού 
χρονοδιαγράμματος σε σύνδύασμό με την στελέχωση της ομάδας μελέτης  
• Η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας και η επάρκεια της σε σχέση με την δομή 
τού οργανογράμματος.  
• ο βαθμός σύνοχής της προτεινόμενης ομάδας, πού χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις σύνεργασίας 
(μόνιμες ή περιστασιακές) των στελεχών της ομάδας με τούς ύποψηφίούς και την έκταση 
προηγούμενων σύνεργασιών μεταξύ των μελών της ομάδας.  
 
Για τη διαμόρφωση της βαθμολογίας Κ2 αναλύτικότερα αξιολογούνται: 

Κ 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)  

 - Παρούσίαση και ανάλύση 
Απαιτούμενων δραστηριοτήτων  
– Περιγραφή και ανάλύση των 
προτύπων / τύποποιημένων στοιχείων 
λειτούργίας ανά οικονομικό φορέα  
– Οργανόγραμμα  
– Κατανομή εργασιών  
– Σύνοχή ομάδας μελέτης  
- Χρονοδιάγραμμα  

Ποιοτική αξιολόγηση της 
σύνθεσης των επιμέρούς 
δραστηριοτήτων.  
Ποιοτική αξιολόγηση των 
προτύπων / τύποποιημένων 
στοιχείων λειτούργίας ανά 
οικονομικό φορέα.  

40 

 
Το 2ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό πού σύνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. 
Προσφορές πού θα λάβούν στο κριτήριο αύτό βαθμό κάτω τού 50 απορρίπτονται ως μη κανονικές . 
Ο σύντελεστής βαρύτητας τού κριτηρίού 2 στο σύνολο της βαθμολογίας τού προσφέροντος ορίζεται 
σε σ2=0,40. 95, 96 
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21.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  
 
Το άθροισμα των σχετικών σύντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων  αξιολόγησης εκφρασμένων σε 
ποσοστό επί τοις εκατό ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των 
τεχνικών προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: 
UΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2 
Όπού «σν» είναι ο σύντελεστής βαρύτητας 
«Κν» είναι η βαθμολογία τού κριτηρίού αξιολόγησης  
U η σύνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και ισχύει σ1+σ2 = 1 
Ο προκύπτων βαθμός στρογγύλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Ο σύντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε TΠ = 70 %   .97 
Η τεχνική προσφορά πού δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρούς βαθμολογία των κριτηρίων τού άρθρού 
21.1 απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας.» 
 
21.3 Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 
Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία BΟΠi της 
κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠi προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης «ε», ως εξής: 
 
BΟΠι=(120*ε)/(20+ε) 
 
Ο προκύπτων βαθμός στρογγύλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Ο σύντελεστής  βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε  ΟΠ=30%98  
Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα Δικαιολογητικά 
σύμμετοχής κρίθηκαν πλήρη και οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν, 
σύμφωνα με το άρθρο 21.2.  
Όταν οι προσφορές φαίνονται ασύνήθιστα χαμηλές η αναθέτούσα αρχή απαιτεί από τούς 
οικονομικούς φορείς να εξηγήσούν την τιμή ή το κόστος πού προτείνούν στην προσφορά τούς, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης της 
αναθέτούσας αρχής. 
Αν οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτούσας αρχής εντός της 
άνω προθεσμίας και δεν ύποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά τού απορρίπτεται ως μη κανονική και 
καταπίπτει ύπέρ της αναθέτούσας αρχής η εγγύητική επιστολή σύμμετοχής. Αν οι εξηγήσεις δεν 
γίνούν αποδεκτές, η προσφορά απορρίπτεται, ωστόσο δεν καταπίπτει η εγγύητική επιστολή 
σύμμετοχής. 
Ως ασύνήθιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται προσφορές πού ύποβάλλονται σε διαγωνισμό και 
εμφανίζούν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο τού 
σύνόλού των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών πού ύποβλήθηκαν. Η αναθέτούσα αρχή 
δύναται να κρίνει ότι σύνιστούν ασύνήθιστα χαμηλές προσφορές και προσφορές με μικρότερη ή 
καθόλού απόκλιση από το ως άνω όριο. 
Για την αξιολόγηση των προσφορών πού φαίνονται ασύνήθιστα χαμηλές εφαρμόζονται τα άρθρα 88 
και 89 ν. 4412/2016.  
Οι παρεχόμενες εξηγήσεις τού οικονομικού φορέα, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών 
μεγεθών, με τις οποίες ο προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά τού, αποτελούν δεσμεύτικές 
σύμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης πού δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Η αποδοχη  η  απο ρριψη των εξηγη σεων των οικονομικω ν φορε ων, κατο πιν γνω μης της Επιτροπη ς 
Διαγωνισμού , η οποι α περιλαμβα νεται στο ως α νω πρακτικο , ενσωματω νεται στην απο φαση της 
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αναθε τούσας αρχη ς99. Για την εξε ταση των εξηγη σεων δύ ναται να σύγκροτού νται και ε κτακτες 
επιτροπε ς η  ομα δες εργασι ας κατα  τα οριζο μενα στην παρ. 3 τού α ρθρού 221 ν. 4412/2016.  
 
21.4 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής  
H σύνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:  
 
U ΣΒ = U ΤΠ * 70%  +  ΒΟΠ * 30%  
 
Ο προκύπτων βαθμός στρογγύλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος τού οποίού η προσφορά έχει σύγκεντρώσει τον 
μεγαλύτερο αριθμό στο UΣΒ. 
 
Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η αναθέτούσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική 
προσφορά, η αναθέτούσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων πού ύπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και παρούσία των οικονομικών φορέων πού ύπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές, σε ημέρα και ώρα πού θα τούς γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτούργικότητας “επικοινωνία” 
τού ύποσύστήματος.   
Τα αποτελε σματα της ως α νω κλη ρωσης ενσωματω νονται, ομοι ως, στην απο φαση της προηγού μενης 
παραγρα φού. 
 
Άρθρο 22: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
 
Α. Το δικαίωμα σύμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις σύμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα 
διακήρύξη, κρίνονται  
α) κατά την ύποβολή της προσφοράς, με την ύποβολή τού ΕΕΕΣ,  
β) κατά την ύποβολή των δικαιολογητικών τού παρόντος άρθρού, σύμφωνα με το άρθρο 5 (α και β) 
της παρούσας,  
γ)  κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της ύπεύθύνης δήλωσης  σύμφωνα με το άρθρο 8.1 της 
παρούσας.  
 
Β. Κατά την ύποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς ύποβάλλούν το Εύρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79  παρ. 1 τού ν. 4412/2016, το οποίο 
ισοδύναμεί με  ενημερωμένη ύπεύθύνη δήλωση, με τις σύνέπειες τού ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών πού εκδίδούν δημόσιες αρχές ή 
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλούθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρι σκεται σε μι α απο  τις καταστα σεις τού α ρθρού 18 της παρού σας, 
β) πληροι  τα σχετικα  κριτη ρια επιλογη ς τα οποι α ε χούν καθοριστει , σύ μφωνα με το α ρθρο 19 της 
παρού σας. 
 
Σε οποιοδη ποτε χρονικο  σημει ο κατα  τη δια ρκεια της διαδικασι ας, μπορει  να ζητηθει  απο  τούς 
προσφε ροντες να ύποβα λλούν ο λα η  ορισμε να δικαιολογητικα  απο  τα κατωτε ρω αναφερο μενα, ο ταν 
αύτο  απαιτει ται για την ορθη  διεξαγωγη  της διαδικασι ας. 
 
Το ΕΕΕΣ φε ρει ύπογραφη  με ημερομηνι α εντο ς τού χρονικού  διαστη ματος κατα  το οποι ο μπορού ν να 
ύποβα λλονται προσφορε ς100.  
 

22PROC011154542 2022-08-29



 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  

  - 39 - 

Αν στο δια στημα πού μεσολαβει  μεταξύ  της ημερομηνι ας ύπογραφη ς τού ΕΕΕΣ και της καταληκτικη ς 
ημερομηνι ας ύποβολη ς προσφορω ν ε χούν επε λθει μεταβολε ς στα δηλωθε ντα στοιχει α, εκ με ρούς τού, 
στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικο ς φορε ας αποσύ ρει την προσφορα  τού, χωρι ς να απαιτει ται απο φαση της 
αναθε τούσας αρχη ς. Στη σύνε χεια μπορει  να την ύποβα λει εκ νε ού με επι καιρο ΕΕΕΣ. 
 
Ο οικονομικο ς φορε ας δύ ναται να διεύκρινι ζει τις δηλω σεις και πληροφορι ες πού παρε χει στο ΕΕΕΣ 
με σύνοδεύτικη  ύπεύ θύνη δη λωση, την οποι α ύποβα λλει μαζι  με το ΕΕΕΣ.  
 
Κατα  την ύποβολη  τού ΕΕΕΣ, καθω ς και της σύνοδεύτικη ς ύπεύ θύνης δη λωσης, ει ναι δύνατη , με μο νη 
την ύπογραφη  τού κατα  περι πτωση εκπροσω πού τού οικονομικού  φορε α, η προκαταρκτικη  απο δειξη 
των λο γων αποκλεισμού  πού αναφε ρονται στο α ρθρο 18.1.1 της παρού σας, για το σύ νολο των 
φύσικω ν προσω πων πού ει ναι με λη τού διοικητικού , διεύθύντικού  η  εποπτικού  οργα νού τού η  ε χούν 
εξούσι α εκπροσω πησης, λη ψης αποφα σεων η  ελε γχού σε αύτο ν101.  
 
Ως εκπρο σωπος τού οικονομικού  φορε α, για την εφαρμογη  τού παρο ντος, νοει ται ο νο μιμος 
εκπρο σωπος αύτού , ο πως προκύ πτει απο  το ισχύ ον καταστατικο  η  το πρακτικο  εκπροσω πηση ς τού 
κατα  το χρο νο ύποβολη ς της προσφορα ς η  το αρμοδι ως εξούσιοδοτημε νο φύσικο  προ σωπο να 
εκπροσωπει  τον οικονομικο  φορε α για διαδικασι ες σύ ναψης σύμβα σεων η  για τη σύγκεκριμε νη 
διαδικασι α σύ ναψης σύ μβασης102. 
Ο οικονομικο ς φορε ας φε ρει την ύποχρε ωση, να δηλω σει, με σω τού ΕΕΕΣ, με ακρι βεια στην 
αναθε τούσα αρχη , ως ε χούσα την αποκλειστικη  αρμοδιο τητα ελε γχού για την τύχο ν σύνδρομη  λο γων 
αποκλεισμού 103, την κατα σταση  τού σε σχε ση με τούς λο γούς πού προβλε πονται στο α ρθρο 73 τού ν. 
4412/2016 και στο α ρθρο 18 της παρού σης104 και ταύτο χρονα να επικαλεσθει  και τύχο ν ληφθε ντα  
με τρα προς αποκατα σταση της αξιοπιστι ας τού. 
Επισημαι νεται ο τι κατα  την απα ντηση οικονομικού  φορε α στο ερω τημα τού ΕΕΕΣ η  α λλού 
αντι στοιχού εντύ πού η  δη λωσης για σύ ναψη σύμφωνιω ν με α λλούς οικονομικού ς φορει ς με στο χο τη 
στρε βλωση τού ανταγωνισμού , η σύνδρομη  περιστα σεων, ο πως η τριετη ς παραγραφη  της παρ. 10 
τού α ρθρού 73, περι  λο γων αποκλεισμού , η  η εφαρμογη  της παρ. 3β τού α ρθρού 44 τού ν. 3959/2011 
(Α’ 93), αναλύ εται στο σχετικο  πεδι ο πού προβα λλει κατο πιν θετικη ς απα ντησης. 
 
Οι προηγού μενες αρνητικε ς απαντη σεις στο ανωτε ρω ερω τημα τού ΕΕΕΣ η  α λλού αντι στοιχού 
εντύ πού η  δη λωσης, απο  οικονομικού ς φορει ς οι οποι οι εμπι πτούν στο πεδι ο εφαρμογη ς της παρ. 3β 
τού α ρθρού 44 τού ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετού ν τον λο γο αποκλεισμού  των περ. ζ’ η / και θ’ της 
παρ. 4 τού α ρθρού 73 τού παρο ντος και δεν απαιτει ται να δηλωθού ν κατα  τη σύμπλη ρωση τού ΕΕΕΣ 
και κα θε αντι στοιχού εντύ πού. 
 
Όσον αφορα  τις ύποχρεω σεις  για την καταβολη  φο ρων η  εισφορω ν κοινωνικη ς ασφα λισης (περ. α’ 
και β’ της παρ. 2 τού α ρθρού 73 τού ν. 4412/2016) αύτε ς θεωρει ται ο τι δεν ε χούν αθετηθει  εφο σον 
δεν ε χούν καταστει  ληξιπρο θεσμες η  εφο σον ε χούν ύπαχθει  σε δεσμεύτικο  διακανονισμο  πού 
τηρει ται. Στην περι πτωση αύτη , ο οικονομικο ς φορε ας δεν ύποχρεού ται να απαντη σει καταφατικα  
στο σχετικο  πεδι ο τού ΕΕΕΣ με το οποι ο ερωτα ται εα ν ο οικονομικο ς φορε ας ε χει ανεκπλη ρωτες 
ύποχρεω σεις ο σον αφορα  στην καταβολη  φο ρων η  εισφορω ν κοινωνικη ς ασφα λισης η , κατα  
περι πτωση, εα ν ε χει αθετη σει τις παραπα νω ύποχρεω σεις τού.105 
 
Στην περι πτωση ύποβολη ς προσφορα ς απο  ε νωση οικονομικω ν φορε ων, το ΕΕΕΣ ύποβα λλεται 
χωριστα  απο  κα θε με λος της ε νωσης. 
 
Στην περι πτωση πού προσφε ρων οικονομικο ς φορε ας δηλω νει στο ΕΕΕΣ την προ θεση  τού για 
ανα θεση ύπεργολαβι ας, ύποβα λλει μαζι  με το δικο  τού ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ τού ύπεργολα βού κατα  
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περι πτωση, σύ μφωνα με το α ρθρο 23 της παρού σας. 
 
Γ. Για την απόδειξη της μη σύνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 18 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τα άρθρα 19, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζούν τα 
δικαιολογητικά τού παρόντος. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών τού παρόντος  γίνεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 5β από τον προσωρινό ανάδοχο.  
Η αναθέτούσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, να ύποβάλλούν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αύτό απαιτείται για 
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 18 και 19 της 
παρούσας. 
 
Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση α) των απαιτήσεων τού άρθρού 18 
και της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας τού άρθρού 19.1 
πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης για την κατηγορία/ κατηγορίες τού άρθρού 
12.1 της παρούσας, στην οποία /στις οποίες κάθε μέλος της ένωσης σύμμετέχει. Περαιτέρω, σύνολικά 
πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες μελετών. β) Η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονομικής 
και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας  θα πρέπει να 
καλύπτεται σωρεύτικά από τα μέλη της ένωσης106. 
 
Οι οικονομικοι  φορει ς δεν ύποχρεού νται να ύποβα λλούν δικαιολογητικα  η  α λλα αποδεικτικα  
στοιχει α, αν και στο με τρο πού η αναθε τούσα αρχη  ε χει τη δύνατο τητα να λαμβα νει τα πιστοποιητικα  
η  τις σύναφει ς πληροφορι ες απεύθει ας με σω προ σβασης σε εθνικη  βα ση δεδομε νων σε οποιοδη ποτε 
κρα τος - με λος της Ένωσης, η οποι α διατι θεται δωρεα ν, ο πως εθνικο  μητρω ο σύμβα σεων, εικονικο  
φα κελο επιχει ρησης, ηλεκτρονικο  σύ στημα αποθη κεύσης εγγρα φων η  σύ στημα προεπιλογη ς. Η 
δη λωση για την προ σβαση σε εθνικη  βα ση δεδομε νων εμπεριε χεται  στο Εύρωπαι κο  Ενιαι ο Έγγραφο 
Σύ μβασης (ΕΕΕΣ), στο οποι ο περιε χονται επι σης οι πληροφορι ες πού απαιτού νται για τον 
σύγκεκριμε νο σκοπο , ο πως η ηλεκτρονικη  διεύ θύνση της βα σης δεδομε νων, τύχο ν δεδομε να 
αναγνω ρισης και, κατα  περι πτωση, η απαραι τητη δη λωση σύναι νεσης.  
 
Οι οικονομικοι  φορει ς δεν ύποχρεού νται να ύποβα λούν δικαιολογητικα , ο ταν η αναθε τούσα αρχη  πού 
ε χει αναθε σει τη σύ μβαση διαθε τει η δη τα δικαιολογητικα  αύτα . 
 
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα τού άρθρού 22.1 ως 22.3 της παρούσας ύποβάλλονται και γίνονται  
αποδεκτά, σύμφωνα με τα αναλύτικά οριζόμενα στο άρθρο 5β της παρούσας. Τα αποδεικτικά 
έγγραφα σύντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή σύνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τούς στην 
ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας.  
 
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτούσα αρχή, 
ύποβάλλει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας, τα δικαιολογητικά πού 
αναφέρονται κατωτέρω107: 
 
 
22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18: 
22.1.1 α) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 της παρούσας  
απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αύτού, ισοδύνάμού εγγράφού πού εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τού κράτούς μέλούς ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπού 
είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αύτές οι απαιτήσεις, το 
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οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την ύποβολή τού108.  Η υποχρέωση προσκόμισης 
του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο  18.1.1  της 
παρούσας. 
 

22.1.2  β) Για τις περιπτώσεις τού άρθρού 18.1.2 της παρούσας: 
πιστοποιητικό πού εκδίδεται από την αρμόδια αρχή τού οικείού κράτούς - μέλούς ή χώρας, 

περί τού ότι έχούν εκπληρωθεί οι ύποχρεώσεις τού οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύούσα νομοθεσία τού κράτούς εγκατάστασης ή 
την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, πού να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο ύποβολής τού, άλλως, στην 
περίπτωση πού δεν αναφέρεται σε αύτό χρόνος ισχύος, πού να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την ύποβολή τού109. 
 
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά πού 
ύποβάλλονται είναι: 

β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, πού εκδίδεται από την Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα ύποβάλλούν ύπεύθύνη 
δήλωση110 περί τού ότι δεν έχούν ύποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση πού 
έχούν τέτοια ύποχρέωση θα ύποβάλλούν σχετικό αποδεικτικό της  Α.Α.Δ.Ε. 
[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται 
να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) 
μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Σε 
περίπτωση υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η α.α. αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό 
αποδεικτικό ενημερότητας]111 
 
Εφόσον η α.α. επιτρέπει την ύποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων δεν έχούν 
καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 18.1.4 της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό 
φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ. 
 

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον  e-ΕΦΚΑ.  
Ειδικότερα οι Έλληνες μελετητές - φύσικά πρόσωπα ύποβάλλούν σχετικό πιστοποιητικό για την 
κάλύψη κύριας και επικούρικής ασφάλισής τούς. Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία 
Μελετών ύποβάλλούν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον eΕΦΚΑ (κύριας και 
επικούρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τούς με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν 
απόδειξη ενημερότητας της προσφέρούσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των 
φύσικών προσώπων- μελετητών πού στελεχώνούν το πτύχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί 
προσφέροντες (φύσικά και νομικά πρόσωπα), πού δεν ύποβάλούν τα άνω αποδεικτικά, ύποβάλλούν 
επιπλέον ύπεύθύνη δήλωση περί τού ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο ύπάρχει 
ύποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 
προσωπικό, πρέπει να ύποβάλλούν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας εκδιδόμενο από 
τον eΕΦΚΑ. 
 
Εφόσον η α.α. επιτρέπει την ύποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών 
εισφορών δεν έχούν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 18.1.4 της παρούσας, προσκομίζεται 
από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον eΕΦΚΑ.  
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β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των ύποχρεώσεών τού όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
22.1.3  γ) Για τις περιπτώσεις τού άρθρού 18.1.5 της παρούσας:  

Για την περίπτωση β’112, πιστοποιητικό πού εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή τού οικείού κράτούς μέλούς ή χώρας,  το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
ύποβολή τού113. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα,  

 γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»114  με το οποίο βεβαιώνεται 
ότι δεν τελούν ύπό πτώχεύση, πτωχεύτικό σύμβιβασμό ή ύπό αναγκαστική διαχείριση ή 
ότι δεν έχούν ύπαχθεί σε διαδικασία εξύγίανσης, καθώς και  ότι το νομικό πρόσωπο δεν 
έχει τεθεί ύπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση.. Το εν λόγω πιστοποιητικό  εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας τού οικονομικού φορέα,  

 γ2) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο 
δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύούν. Οι μελετητές - φύσικά πρόσωπα δεν 
προσκομίζούν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

 γ3) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αύτά 
εμφανίζονται στο taxisnet,  από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τούς. 

 
Προκειμένού για τα σωματεία και τούς σύνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό 
Δικαστικής Φερεγγύότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και 
για τούς σύνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο 
και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

 
δ) Για τις περιπτω σεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’115, υπεύθυνη δήλωση τού προσφε ροντος  ο τι 

δεν σύντρε χούν στο προ σωπο  τού οι οριζο μενοι λο γοι αποκλεισμού . 116 
 
ε) Για την περίπτωση θ’117, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Ειδικά για τούς 

εγκατεστημένούς στην Ελλάδα μελετητές - φυσικά πρόσωπα, προσκομίζεται πιστοποιητικό τού 
Τ.Ε.Ε., ή τού αντίστοιχού επιμελητηρίού (όταν αύτό έχει πειθαρχικές εξούσίες επί των μελών τού) 
περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / 
Εταιρείες Μελετών, καθώς και τα φύσικά πρόσωπα-μελετητές, ανεξάρτητα από την χώρα 
εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν ύπόκεινται στούς άνω πειθαρχικούς φορείς, 
ύποβάλούν πιστοποιητικό τού φορέα στον οποίο ύπόκεινται, εφόσον αύτός έχει πειθαρχικές εξούσίες 
στα μέλη τού, διαφορετικά ύποβάλούν ύπεύθύνη δήλωση ότι: α) δεν ύπάρχει πειθαρχικός φορέας και 
β) δεν έχούν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.  

 
Μετά τη λήξη των μεταβατικών προθεσμιών τού άρθρού 39 τού π.δ. 71/2019 και την πλήρη έναρξη 
ισχύος των διατάξεών τού τελεύταίού, για τις εγγεγραμμένες στο Μ.Η.Μ.Ε.Δ.Ε. μελετητικές 
επιχειρήσεις, η μη σύνδρομή τού ως άνω λόγού αποκλεισμού περί σοβαρού επαγγελματικού 
παραπτώματος, αποδεικνύεται με την ύποβολή τού πιστοποιητικού τού Τμήματος ΙΙ τού εν λόγω 
μητρώού πού σύνιστά επίσημο κατάλογο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 
τού ως άνω π.δ. 
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22.1.4  Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιού είδούς έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπού αύτά 
δεν  καλύπτούν όλες τις περιπτώσεις πού αναφέρονται ως άνω, ύπό 22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 περ. β', 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή 
στις χώρες όπού δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από ύπεύθύνη δήλωση τού ενδιαφερομένού 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, σύμβολαιογράφού ή αρμόδιού επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού τού κράτούς μέλούς ή της χώρας καταγωγής  ή της χώρας όπού είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχούν, όπού κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αύτά δεν 
καλύπτούν όλες τις περιπτώσεις πού αναφέρονται ανωτέρω.  
Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω τού επιγραμμικού αποθετηρίού πιστοποιητικών 
(e-Certis)118 τού άρθρού 81 τού ν. 4412/2016. 
 
 
22.1.5 στ) Για την περίπτωση τού άρθρού 18.1.9 της παρούσας, ύπεύθύνη δήλωση τού 
προσφε ροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τού η κύρωση τού οριζόντιού αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας . 
 
22.2 Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής: 
22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τούς : 

(α) οι προσφέροντες πού είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ύποβάλλούν Πτύχίο Μελετητή ή 
Γραφείων Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής περιόδού ισχύος τού π.δ. 71/2019 
σύμφωνα με το άρθρο 39 αύτού και από την πλήρη έναρξη ισχύος τού τελεύταίού, βεβαίωση 
εγγραφής στο Τμήμα Ι τού Μητρώού Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)119 για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  

1 στην κατηγορία μελέτης 06 - Αρχιτεκτονική Μελέτη, πτύχίο Β’ τάξης και άνω ή στέλεχος 
8ετούς εμπειρίας, 

2 στην κατηγορία μελέτης 09 - Η/Μ Μελέτη, πτύχίο Β’ τάξης και άνω ή στέλεχος 8ετούς 
εμπειρίας, 

3 στην κατηγορία μελέτης 14 - Ενεργειακή Μελέτη, πτύχίο Α’ τάξης και άνω ή στέλεχος 
4ετούς εμπειρίας. 

 
(β) Οι προσφέροντες πού είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Εύρωπαϊκής Ένωσης 

ύποβάλλούν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά πού περιγράφονται στο Παράρτημα XI τού 
Προσαρτήματος Α΄ τού ν. 4412/2016.  

 
(γ) Οι προσφέροντες πού είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος τού Εύρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρού (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες πού έχούν ύπογράψει και κύρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό πού η ύπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις τού σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Σύμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες 
πού δεν εμπίπτούν στην προηγούμενη περίπτωση και έχούν σύνάψει διμερείς ή πολύμερείς 
σύμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων σύμβάσεων, ύποβάλλούν 
πιστοποιητικό αντίστοιχού επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώού. Στην περίπτωση πού χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπού δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από ύπεύθύνη 
δήλωση τού ενδιαφερομένού ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, σύμβολαιογράφού ή 
αρμόδιού επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπού είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα τού άρθρού 17.1 της παρούσας. 
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Τα ως άνω δικαιολογητικά ύπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχούν εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ύποβολή τούς, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αύτών φέρούν σύγκεκριμένο χρόνο ισχύος120. 
 
22.2.2  Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύ εται ως ακολού θως 121:  
 
Δεν εφαρμόζεται. 
 
22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύ εται ως ακολού θως122: 

Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφού 19.3, οι 
οικονομικοί φορείς οφείλούν να καταθέσούν: 

(i) για την περίπτωση (α), για τούς προσφέροντες πού είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, 
αρκεί η προσκόμιση τού Πτύχίού Μελετητή ή Γραφείων Μελετών στις αντίστοιχες κατηγορίες 
μελέτης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 22.2.1. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς ύποβάλλούν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα 
αποδεικτικά μέσα πού προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ τού Παραρτήματος ΧΙΙ τού ν. 4412/2016. 

(ii) για την περίπτωση (β), οι προσφέροντες ύποβάλλούν: 

Κατάλογο των κύριότερων μελετών ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων πού 
πραγματοποιήθηκαν την τελεύταία πενταετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά της επιφάνειας 
των κτιρίων, της ημερομηνίας ύλοποίησης και τού παραλήπτη, σύνοδεύόμενο από ύπεύθύνη 
δήλωση τού προσφέροντος περί της έντεχνης, επιτύχούς και αποτελεσματικής εκπόνησης των 
μελετών ή/και πιστοποιητικό π.χ. Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.Δ. ύποψηφίού κλπ 
από τούλάχιστον 1 Δημόσιο Νοσοκομείο για παρόμοια μελέτη, σύμφωνα με το Άρθρο 19.3 της 
παρούσης. 

 
Οι οικονομικοι  φορει ς πού ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επίσημους καταλόγους η  διαθε τούν 
πιστοποιητικο  απο  οργανισμού ς πιστοποι ησης πού σύμμορφω νονται με τα εύρωπαι κα  προ τύπα 
πιστοποι ησης, κατα  την ε ννοια τού Παραρτη ματος VII τού Προσαρτη ματος Α΄ τού ν. 4412/2016, 
μπορού ν να προσκομι ζούν στις αναθε τούσες αρχε ς πιστοποιητικο  εγγραφη ς εκδιδο μενο απο  την 
αρμο δια αρχη  η  το πιστοποιητικο  πού εκδι δεται απο  τον αρμο διο οργανισμο  πιστοποι ησης, κατα  τα 
οριζο μενα στο α ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παρα γραφο 22.2.5 τού παρο ντος α ρθρού. 
 
Οι αλλοδαποι  οικονομικοι  φορει ς πού δεν ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επι σημούς καταλο γούς η  διαθε τούν 
πιστοποιητικο  απο  οργανισμού ς πιστοποι ησης κατα  τα ανωτε ρω, ύποβα λλούν ως δικαιολογητικα  
ε να η  περισσο τερα απο  τα αποδεικτικα  με σα πού προβλε πονται στο Με ρος ΙΙ τού Παραρτη ματος ΧΙΙ 
τού ν. 4412/2016. 
 
22.2.4  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας123 
Δεν εφαρμόζεται 
 
22.2.5 Οι οικονομικοι  φορει ς πού ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επι σημούς καταλο γούς η  διαθε τούν 
πιστοποιητικο  απο  οργανισμού ς πιστοποι ησης πού σύμμορφω νονται με τα εύρωπαι κα  προ τύπα 
πιστοποι ησης, κατα  την ε ννοια τού Παραρτη ματος VII τού Προσαρτη ματος Α' τού ν. 4412/2016, 
μπορού ν, για την εκα στοτε σύ μβαση, να ύποβα λλούν στις αναθε τούσες αρχε ς πιστοποιητικο  
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εγγραφη ς εκδιδο μενο απο  την αρμο δια αρχη  η  το πιστοποιητικο  πού εκδι δεται απο  τον αρμο διο 
οργανισμο  πιστοποι ησης. 

Στα πιστοποιητικα  αύτα  αναφε ρονται τα δικαιολογητικα  βα σει των οποι ων ε γινε η εγγραφη  των εν 
λο γω οικονομικω ν φορε ων στον επι σημο κατα λογο η  η πιστοποι ηση και η κατα ταξη στον εν λο γω 
κατα λογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στούς επίσημούς καταλόγούς από τούς αρμόδιούς οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, πού εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, σύνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται 
στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
 
Από την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικό του Τμήματος ΙΙ του 
ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποτελεί πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσημο κατάλογο  και απαλλάσσει τούς 
εγγεγραμμένούς οικονομικούς φορείς από την προσκόμιση των αποδεικτικών μέσων πού 
προβλέπονται στο εν λόγω πιστοποιητικό. 
 
22.2.6 Οικονομικοί φορείς πού αποδεικνύούν ότι εκπληρώνούν τα κριτήρια επιλογής τού 
άρθρού 19.2 και 19.3, της παρούσας, σύμμετέχούν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, 
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τούς σε σύγκεκριμένες τάξεις των οικείων 
μητρώων.  
 
22.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου: 
Σε περι πτωση νομικού  προσω πού, ύποβα λλονται ηλεκτρονικα , με σω της λειτούργικο τητας 
«Επικοινωνι α», με θε μα: “Δικαιολογητικα  Προσωρινού  Αναδο χού- Κατακύ ρωση’’, τα νομιμοποιητικα  
ε γγραφα απο  τα οποι α προκύ πτει η εξούσι α ύπογραφη ς τού νο μιμού εκπροσω πού και τα οποι α 
πρε πει να ε χούν εκδοθει  ε ως τρια ντα (30) εργα σιμες ημε ρες πριν απο  την ύποβολη  τούς, εκτο ς αν 
σύ μφωνα με τις ειδικο τερες διατα ξεις αύτω ν φε ρούν σύγκεκριμε νο χρο νο ισχύ ος. 
 
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομι ζονται: 
i) στις περιπτω σεις πού ο οικονομικο ς φορε ας ει ναι νομικό πρόσωπο και ύποχρεού ται, κατα  την 
κει μενη νομοθεσι α, να δηλω νει την εκπροσω πηση και τις μεταβολε ς της στο ΓΕΜΗ124 
 
- για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του125.   
  
-  για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, αρκει  η 
ύποβολη  Γενικού Πιστοποιητικού Μεταβολών, εφο σον ε χει εκδοθει  ε ως τρεις (3) μη νες πριν απο  
την ύποβολη  τού 
 
ii) Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατα  περι πτωση νομιμοποιητικα  ε γγραφα σύ στασης και νο μιμης 
εκπροσω πησης (ο πως καταστατικα , πιστοποιητικα  μεταβολω ν, αντι στοιχα ΦΕΚ, αποφα σεις 
σύγκρο τησης οργα νων διοι κησης σε σω μα, κλπ., ανα λογα με τη νομικη  μορφη  τού οικονομικού  
φορε α), σύνοδεύο μενα απο  ύπεύ θύνη δη λωση τού νο μιμού εκπροσω πού ο τι εξακολούθού ν να 
ισχύ ούν κατα  την ύποβολη  τούς. 
 
Σε περι πτωση πού για τη διενε ργεια της παρού σας διαδικασι ας ανα θεσης ε χούν χορηγηθει  εξούσι ες 
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σε προ σωπο πλε ον αύτω ν πού αναφε ρονται στα παραπα νω ε γγραφα των περιπτω σεων i και ii, 
προσκομι ζεται επιπλε ον απο φαση- πρακτικο  τού αρμοδι ού καταστατικού  οργα νού διοι κησης τού 
νομικού  προσω πού ο τι χορηγη θηκαν οι σχετικε ς εξούσι ες.  
 
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομι ζούν τα προβλεπο μενα, κατα  τη νομοθεσι α της χω ρας 
εγκατα στασης, αποδεικτικα  ε γγραφα, και εφο σον δεν προβλε πονται, ύπεύ θύνη δη λωση  τού νο μιμού 
εκπροσω πού, απο  την οποι α αποδεικνύ ονται τα ανωτε ρω ως προς τη νο μιμη σύ σταση, μεταβολε ς και 
εκπροσω πηση τού οικονομικού  φορε α. 
Οι ως α νω ύπεύ θύνες δηλω σεις γι νονται αποδεκτε ς, εφο σον ε χούν σύνταχθει  μετα  την κοινοποι ηση 
της προ σκλησης για την ύποβολη  των δικαιολογητικω ν. 
Απο  τα ανωτε ρω ε γγραφα πρε πει να προκύ πτούν η νο μιμη σύ σταση  τού οικονομικού  φορε α, ο λες οι 
σχετικε ς τροποποιη σεις των καταστατικω ν, το/τα προ σωπο/α πού δεσμεύ ει/ούν νο μιμα την εταιρι α 
κατα  την ημερομηνι α διενε ργειας τού διαγωνισμού  (νο μιμος εκπρο σωπος, δικαι ωμα ύπογραφη ς 
κλπ.), τύχο ν τρι τοι, στούς οποι ούς ε χει χορηγηθει  εξούσι α εκπροσω πησης, καθω ς και η θητει α 
τού/των η /και των μελω ν τού οργα νού διοι κησης/ νο μιμού εκπροσω πού. 
 
Γ. Οι ενω σεις οικονομικω ν φορε ων πού ύποβα λλούν κοινη  προσφορα , ύποβα λλούν τα παραπα νω, 
κατα  περι πτωση δικαιολογητικα , για κα θε οικονομικο  φορε α πού σύμμετε χει στην ε νωση, σύ μφωνα 
με τα ειδικο τερα προβλεπο μενα στο α ρθρο 19 παρ. 2 τού ν. 4412/2016. 
 
Δ. Σε περι πτωση πού ο οικονομικο ς φορε ας ει ναι φύσικο  προ σωπο / ατομικη  επιχει ρηση, εφο σον 
ε χούν χορηγηθει  εξούσι ες σε τρι τα προ σωπα, προσκομι ζεται εξούσιοδο τηση τού οικονομικού  φορε α. 
 
22.4  Επισημαι νεται ο τι γι νονται αποδεκτε ς: 
• οι ε νορκες βεβαιω σεις πού αναφε ρονται στην παρού σα Διακη ρύξη, εφο σον ε χούν σύνταχθει  

ε ως τρεις (3) μη νες πριν απο  την ύποβολη  τούς,  
• οι ύπεύ θύνες δηλω σεις, εφο σον ε χούν σύνταχθει  μετα  την κοινοποι ηση της προ σκλησης για την 

ύποβολη  των δικαιολογητικω ν126 Σημειω νεται ο τι δεν απαιτει ται θεω ρηση τού γνησι ού της 
ύπογραφη ς τούς. 

 
Άρθρο 23: Υπεργολαβία 

 
23.1 Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά τού το τμήμα της σύμβασης πού προτίθεται να 
αναθέσει ύπό μορφή ύπεργολαβίας σε τρίτούς, καθώς και τούς ύπεργολάβούς πού προτείνει.  
 
23.2 Η τήρηση των ύποχρεώσεων της παρ. 2 τού άρθρού 18 τού ν. 4412/2016 από ύπεργολάβούς δεν 
αίρει την εύθύνη τού κύρίού αναδόχού. 
 
23.3 Δεν προβλέπεται απεύθείας καταβολή της αμοιβής στον ύπεργολάβο δύνάμει σύμβασης 
ύπεργολαβίας με τον ανάδοχο. 
 
23.4 Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει ύπό 
μορφή ύπεργολαβίας σε τρίτούς, ύπερβαίνει το ποσοστό τού τριάντα τοις εκατό (30%)127  της 
σύνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτούσα αρχή: 

α) επαληθεύει ύποχρεωτικά τη σύνδρομή των λόγων αποκλεισμού τού άρθρού 18 της 
παρούσας για τούς ύπεργολάβούς με το Ε.Ε.Ε.Σ., 

β) απαιτεί ύποχρεωτικά από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει έναν ύπεργολάβο, όταν από 
την ως άνω επαλήθεύση προκύπτει ότι σύντρέχούν λόγοι αποκλεισμού τού.  
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Άρθρο 24: Διάφορα 

 
24.1 Οι προσφέροντες, με την ύποβολή της προσφοράς τούς, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τούς όρούς 
της παρούσας Διακήρύξης. 
 
24.2 Η Αναθέτούσα Αρχή ενημερώνει το φύσικό πρόσωπο πού ύπογράφει την προσφορά ως 
Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για 
λογαριασμό τού, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα πού περιέχονται στούς φακέλούς της 
προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία ύποβάλλονται σε αύτήν, στο πλαίσιο τού παρόντος 
Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων 
σύμμετεχόντων σε αύτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση τού απόρρητού και της 
ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τούς από κάθε μορφής αθέμιτη 
επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων.  
 
Αν, μετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης, , σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
191 τού ν. 4412/2016, η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση της μελέτης, προσκαλεί τον 
ύποψήφιο, πού κατατάχθηκε στην επόμενη θέση στον διαγωνισμό, στον οποίο αναδείχθηκε ο 
έκπτωτος ανάδοχος και τού προτείνει να αναλάβει αύτός την ολοκλήρωση της μελέτης, με τούς ίδιούς 
όρούς και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς πού ύπέβαλε στον διαγωνισμό. Η σύμβαση 
εκτέλεσης σύνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης 
περιέλθει στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αύτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης 
σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον επόμενο ύποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, 
ακολούθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αύτός απορρίψει την πρόταση, η 
Προϊσταμένη Αρχή προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη 
διαδικασία με διαπραγμάτεύση, εφόσον σύντρέχούν οι προϋποθέσεις τού νόμού. 
Η διαδικασία της παρούσας μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης της 
μελέτης, ύστερα από διάλύση της σύμβασης. 
 
 
 24.3 Για την διεξαγωγή τού διαγωνισμού έχούν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωμοδοτήσεις  και 
αποφάσεις128: 
Υπ’ αριθ. 2690/15-03-2022 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ επί τού σχεδίού διακήρύξης. 
Υπ’ αριθ. 12/13-07-2022 Απόφαση έγκρισης των τεύχών δημοπράτησης και διενέργειας τού 
παρόντος διαγωνισμού και ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού. 
24.4 Για την παρού σα διαδικασι α ε χει εκδοθει  η με αρ. πρωτ.  3422/16-04-202 (ΑΔΑ: 6ΦΙΛ46ΜΤΛΡ-
ΣΨ6) Απο φαση  ε νταξης για την ε γκριση δε σμεύσης πρού πολογισμού  ποσού  120.000,00€ 
(σύμπεριλαμβανομε νού τού ΦΠΑ) σε βα ρος τού ενα ριθμού 2020ΣΕ27510046 της ΣΑ.  Ε2751(τού 
Υπούργει ού Περιβα λλοντος και Ενε ργειας), τού Π.Δ.Ε. και η ύπ. αρ. πρ.  50454/21/05/2020 (ΑΔΑ: : 
65ΝΑ46ΜΤΛΡ-ΖΜΦ) Απο φαση τού Υφύπούργού  Ανα πτύξης & Επενδύ σεων με την οποι α εγκρι θηκε η 
ΣΑ Ε2751.   
 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
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Με την ύπ' αριθμ. πρωτ. 12/13-07-2022 απόφαση 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ 
                                                 
1  Κατά την έννοια της περ. 29 της παρ. 1 τού άρθρού 2 τού ν. 4412/2016. 
2 Μέσω της λειτούργικότητας “Επικοινωνία” τού ύποσύστήματος. 
3  Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει τού τύποποιημένού εντύπού τού Παραρτήματος 2 τού Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανούαρίού 2016 για την καθιέρωση τού 
τύποποιημένού εντύπού για το Εύρωπαϊκό Έγγραφο Προμήθειας (L 3) και παρέχεται 
αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.  

Το ΕΕΕΣ φέρει ύπογραφή με ημερομηνία εντός τού χρονικού διαστήματος κατά το οποίο 
μπορούν να ύποβάλονται προσφορές ή αιτήσεις σύμμετοχής. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διεύκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες πού παρέχει στο 
ΕΕΕΣ με σύνοδεύτική ύπεύθύνη δήλωση, την οποία ύποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. Aπό τις 2-5-2019, 
παρέχεται η νέα ηλεκτρονική ύπηρεσία Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πού προσφέρει τη δύνατότητα ηλεκτρονικής 
σύνταξης και διαχείρισης τού Εύρωπαϊκού Ενιαίού Εγγράφού Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να 
δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτύακή Πύλη τού ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ 
και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Εύρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανούαρίού 
2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση τού τύποποιημένού εντύπού 
για το Εύρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα 
ορολογίας πού ύπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο τού Εκτελεστικού Κανονισμού, 
Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλούθη διαδρομή https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

4 Η περιπτ. (ζ) σύμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη διακήρύξη εφόσον η αναθέτούσα αρχή 
περιλάβει ύποδείγματα εγγράφων προς ύποβολή από τούς οικονομικούς φορείς π.χ. εγγύητικών 
επιστολών. 

5 Σύμπληρώνονται τύχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη πού η αναθέτούσα αρχή κρίνει 
αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας 
σύναψης πχ σχέδιο σύμφωνητικού. 

6 Πρβ. άρθρο 67 τού ν. 4412/2016. 
7 Σύμπληρώνεται από την αναθέτούσα αρχή με  σαφήνεια σύγκεκριμένη ημερομηνία (“εγκαίρως, 

ήτοι έως την ....”), προς αποφύγή οιασδήποτε σύγχύσης και αμφιβολίας.  
8 Σύμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας τού άρθρού 14 της παρούσας.. 
9  Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διεύκρινίσεις ως προς την τήρηση των 

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

10  Άρθρο 18 παρ. 2 τού ν. 4412/2016. 
11  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα 
12  Αν η διεύθύνση της ύπηρεσία πού τηρεί το πρωτόκολλο της Αναθέτούσας Αρχής είναι 

διαφορετική από την αναφερόμενη στο άρθρο 1, αναγράφεται στο παρόν σημείο η σχετική 
διεύθύνση 

13  άρθρο 12 παρ. 1.2.4. ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα 
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14  Άρθρο 12 παρ. 1.2.6. ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα 
15  Άρθρο 12 παρ. 1.2.2. ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα  
16  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα  
17  Άρθρο 13 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα  
18  Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες  για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύούν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α τού ν. 4412/2016.  
19 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 τού ν. 4412/2016.  
20  Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική ύπεύθύνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 

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

21  Για τούς φορείς τού Βιβλίού ΙΙ της παρ. 2 τού άρθρού 259 τού ν.4412/2016 
22  Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση ύποβολής προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 8 

τού ν.4412/201 
23  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 τού ν. 4412/2016. 
24  πρβλ. άρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
25 Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 τού άρθρού 78 τού ν. 4412/2016 (λήψη επανορθωτικών 

μέσων). 
26  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 6 τού ν. 4412/2016. 
27  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
28  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 2 τού ν. 4412/2016. 
29  Βλ. άρθρο 360 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 Π.Δ. 39/2017.  
30  Πρβλ άρθρο 361 ν. 4412/2016. 
31  Βλ. άρθρο 361 τού ν. 4412/2016 και 4 Π.Δ. 39/2017. 
32  Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα 
33  Βλ. άρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 Π.Δ. 39/2017. 
34  Πρβ. άρθρο 364 παρ. 2 τού ν. 4412/2016. 
35  Βλ. παρ. 1 τού άρθρού 365 τού Ν. 4412/2016. 
36  Βλ. άρθρα 360 παρ. 2 Ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 Π.Δ. 39/2017, πρβλ. άρθρο 367 παρ. 4 Ν. 

4412/2016. 
37   Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016  
38   Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.  
39   Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
40   Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 τού ν. 4412/2016. 
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41 Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της  Κ.Υ.Α. 

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

ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021  
43  Πρβλ. άρθρο 105 ν. 4412/2016.  
44  Άρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
45 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016.  
46 Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για σύγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρούς της Εύρωπαϊκής 

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

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

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

49 Νόμοι, ΠΔ και ύπούργικές αποφάσεις πού εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης 
της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 61 τού ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρος τού 
εφαρμοστέού θεσμικού πλαισίού της. 

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

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

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ήτοι τού σύνόλού των προβλέψιμων προεκτιμώμενων 
αμοιβών (χωρίς ΦΠΑ) των επί μέρούς μελετών και τεχνικών ύπηρεσιών πού απαρτίζούν τη 
σύμβαση), το οποίο δύναται να διατεθεί εφόσον προκύψει προς τούτο ανάγκη κατά την εκτέλεση 
της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 τού άρθρού 186 τού ν. 4412/2016 περί 
τροποποίησης δημοσίων σύμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών σύναφών 
επιστημονικών ύπηρεσιών κατά τη διάρκειά τούς (πρβλ. άρθρο 53 περ. 8α' τού ν. 4412/2016).  

53  Η αναθέτούσα αρχή διαμορφώνει το παρόν σημείο της διακήρύξης, ανάλογα με το αν αποφασίσει 
να ύποδιαιρέσει τη σύμβαση σε περισσότερα τμήματα/μελέτες ή όχι, ήτοι να τις αναθέσει ως 
ενιαίο σύνολο. Στην περίπτωση πού επιλέξει να μην ύποδιαιρέσει σε τμήματα, αναφέρει, στο 
παρόν σημείο της διακήρύξης, τούς βασικούς λόγούς της απόφασής της αύτής (πρβλ. άρθρο 59 
τού ν. 4412/2016), άλλως διαγράφεται. 

54 Σημείωση για συμβάσεις που θα προκηρυχθούν μετά την 1/9/2021  Σημειωτέον ότι η 
σύνολική προθεσμία για την περαίωση τού αντικειμένού της σύμβασης περιλαμβάνει το 
σύνολικό χρονικό διάστημα για την εκπόνηση τού αμιγώς μελετητικού αντικειμένού της 
σύμβασης, καθώς και κάθε είδούς ύποστηρικτικών μελετών πού περιλαμβάνονται στη σύμβαση, 
από τη χορήγηση της σχετικής εντολής για την εκπόνηση σταδίού μελέτης μέχρι την ύποβολή 
τού, ενώ αν ο ανάδοχος ύποχρεωθεί να επανύποβάλει προς έγκριση μελέτη, επειδή η Υπηρεσία 
έκρινε ότι η ύποβληθείσα χρειάζεται διορθώσεις, ο χρόνος καθύστέρησης βαρύνει τον ανάδοχο 
και δεν δικαιολογεί παράταση της προθεσμίας ούτε οδηγεί σε αναστολή της σύνολικής 
προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης (πρβλ. διατάξεις τού άρθρού 184 παρ. 1 και 4 τού ν. 
4412/2016 ως αντικαταστάθηκαν και ισχύούν με τις οικείες διατάξεις τού άρθρού 91 τού ν. 
4782/2021, οι οποίες καταλαμβάνούν διαγωνισμούς πού θα προκηρύχθούν μετά την 1.9.2021).  
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55 Να αναφερθεί εάν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και να σύμπληρωθούν τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 57 παρ 2 τού ν. 4412/2016. Άλλως, να σύμπληρωθει   «δεν γι νονται 
δεκτε ς». 

56 Πρβ. άρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) τού ν. 4412/2016. Σημειωτέον ότι ο εν λόγω περιορισμός κατά την 
ύποβολή προσφορών ισχύει ύπό τούς όρούς τού άρθρού 73 παρ. 4 περ. (γ) τού ν. 4412/2016 
τόσο στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη όσο και στην περίπτωση 
οικονομικών φορέων πού σύμμετέχούν είτε αύτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

57 Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτούσα Αρχή, κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. 
Για τον καθορισμό τού χρόνού ισχύος της προσφοράς, πρβ. α ρθρο 97 παρ 3 τού ν. 4412/2016.  
Για τις σύμβα σεις μελετω ν πού ύποβα λλονται τεχνικε ς προσφορε ς, ο πως στην προκειμε νη 
περι πτωση, ο κατ’ ελα χιστον χρο νος ισχύ ος των προσφορω ν ει ναι 12 μη νες.  

58  Γενικά για ζητήματα χρόνού ισχύος των προσφορών πρβλ. άρθρο 97 ν. 4412/2016. 
59  Πρβλ. άρθρο 97 παρ. 5 τού ν. 4412/2016. 
60 Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 τού ν. 

4412/2016. 
61 Το ποσοστό της εγγύησης σύμμετοχής δεν μπορεί να ύπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας 

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

62  Πρβλ. άρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
63  Με απόφαση τού Υπούργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να καθορίζεται όριο ποσοστού 

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

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

65  Ειδικά για τον έλεγχο των εγγύητικών επιστολών σύμμετοχής πρβλ. άρθρο 4 της παρούσας. 
66  Άρθρο 72 παρ. 17 ν. 4412/2016.  
67  Σύμφωνα με την παρ. 8 τού άρθρού 184 τού ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

91 τού ν. 4782/2021, η πρόσθετη καταβολή ύπολογίζεται ως ποσοστό της αρχικής σύμβατικής 
αξίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σύμβατικά τεύχη και το σύνολικό ύψος της δεν μπορεί 
να ύπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβατικής αμοιβής, μη 
σύμπεριλαμβανομένού τού Φ.Π.Α.) στον Ανάδοχο, εφόσον ο χρόνος παράδοσης της μελέτης είναι 
μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) τού προβλεπόμενού στη σύμβαση. Για την πληρωμή της 
πρόσθετης καταβολής απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης τού αρμόδιού 
αποφαινομένού οργάνού, μετά από γνώμη τού αρμόδιού Τεχνικού Σύμβούλίού της αναθέτούσας 
αρχής και, σε περίπτωση πού δεν ύπάρχει, τού Τεχνικού Σύμβούλίού της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών 

68 Σύμφωνα με τις περ. 35 και 40 της παρ. 1 και την παρ. 3 τού άρθρού 377 τού ν. 4412/2016, 
εξακολούθεί η ύποχρέωση δημοσίεύσης περίληψης της προκήρύξης στον τοπικό ή περιφερειακό 
τύπο, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3548/2007,  μέχρι την 31-12-2023.  
(πρβ. παρ. 12 τού άρθρού 379 τού ν. 4412/2016). 
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69 Σύμφωνα με την παρ. 3 τού άρθρού 4 τού ν. 3548/2007, πού εξακολούθεί να ισχύει έως και την 

31.12.2023 (πρβ. άρθρο 379 παρ. 12 τού ν. 4412/2016). Για τούς φορείς πού εμπίπτούν στο 
πεδίο εφαρμογής τού άρθρού 77 ν  4270/2015 πρβλ παρ. 5 αύτού. 

70 Πρβ. Άρθρο 25 τού ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτούσες αρχές δεν μπορούν να 
καλούν σύγκεκριμένες τάξεις/ πτύχία τού Μητρώού Μελετητών/ Γραφείων Μελετών ή τού 
ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. κατά περίπτωση .  

71  Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών, ιδίως κατά την εξέταση της σύμμετοχής τρίτων 
χωρών σε διαγωνισμούς, βλ. τις «Κατεύθύντήριες γραμμές για τη σύμμετοχή τρίτων χωρών στην 
αγορά δημοσίων σύμβάσεων της ΕΕ», Βρύξέλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.  

72  Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  
73  Για το έλεγχο των χωρών πού έχούν σύνάψει σύμφωνίες με την Ένωση δες την ιστοσελίδα της 

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

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

76 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελεύταία δύο εδάφια τού ν. 4412/2016. 
77  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016. 
78  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2Α τελεύταίο εδάφιο τού ν. 4412/2016.  
79 Οι λόγοι της παραγράφού 18.1.5 αποτελούν δύνητικούς λόγούς αποκλεισμού σύμφωνα με το 

άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά σύνέπεια, η αναθέτούσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, 
περισσότερούς, όλούς ή ενδεχομένως και κανέναν από τούς λόγούς αποκλεισμού της παρ. 18.1.5, 
σύνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ύπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία 
αύτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρύξης. 
Επισημαίνεται ότι η επιλογή της αναθέτούσας αρχής για τούς λόγούς αποκλεισμού της 
παραγράφού 18.1.5 διαμορφώνει αντιστοίχως το Εύρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.) και τα αποδεικτικά μέσα τού άρθρού 22 της παρούσας. Σε περίπτωση πού η 
αναθέτούσα αρχή δεν επιλέξει κάποιον από τούς λόγούς αποκλεισμού της παρ. 18.1.5, 
διαγράφεται το περιεχόμενο των σχετικών λόγων αποκλεισμού της παραγράφού και δεν 
σύμπληρώνεται αντίστοιχα το ΕΕΕΣ και τα αποδεικτικά μέσα. 

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

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

82  Άρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016 
83 Η αναφορά στην παρ. 18.1.5 τίθεται εφόσον η αναθέτούσα αρχή επιλέξει κάποιον από τούς 

λόγούς αποκλεισμού της παραγράφού αύτής. 
84  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης 

Ιανούαρίού 2021 τού ΔΕΕ στην ύπόθεση C‑387/19 
85  Πρβλ άρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016 
86  Πρβλ. απόφαση ύπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία 

εξακολούθεί να ισχύει έως την  έκδοση της απόφασης της παρ. 9 τού άρθρού 73 τού ν. 
4412/2016, όπως τροποποιείται με το άρθρο 22 τού ν. 4782/2021 
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87 Όλα τα κριτήρια επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε σύνδύασμό με το αρ. 77 τού ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά 
για την αναθέτούσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της 
σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 τού ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διαμορφώνονται 
κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δύσανάλογα η σύμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
οικονομικών φορέων στούς διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο τού προσδιορισμού των κριτηρίων 
καταλληλότητας των ύποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτούσες αρχές, οι 
θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των σύμμετεχόντων, της 
αποφύγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτύξης τού ελεύθερού ανταγωνισμού. Τα 
κριτήρια επιλογής του άρθρου 19.1 έως 19.4  εξετάζονται κατά τη διαδικασία ελέγχού της 
καταλληλότητας τού προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”) και δεν 
μπορούν να τίθενται ως κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς στο άρθρο 21.1 της 
παρούσας και να βαθμολογούνται, πλην των τίτλων σπούδών και επαγγελματικών προσόντων, 
ύπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθενται ως κριτήριο επιλογής και ειδικότερα τεχνικής ικανότητας. 

88 Επισημαίνεται ότι οι αναθέτούσες αρχές δεν μπορούν να καλούν σύγκεκριμένες τάξεις/ πτύχία 
τού Μητρώού Μελετητών/ Γραφείων Μελετών ή από την έναρξη ισχύος τού π.δ. 71/2019 τού 
Μητρώού Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.). Πρβλ. Άρθρο 77 παρ. 4 τού 
ν. 4412/2016.. 

89 Οι αναθέτούσες αρχές μπορούν να επιβάλλούν απαιτήσεις πού να διασφαλίζούν ότι οι 
οικονομικοί φορείς διαθέτούν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την 
εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το 
αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελεύταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 τού ν. 
4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο τηρούμένων 
των ειδικότερων ρύθμίσεων τού άρθρού 77 τού ν. 4412/2016 αναφορικά με τις πέραν των 
προβλεπόμενων απαιτήσεων για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων τού 
π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντίστοιχού προϋπολογισμού ανά κατηγορία μελέτης. Περαιτέρω 
επισημαίνεται η ύποχρεωτική απαίτηση – για τη διάθεση σε ισχύ ασφαλιστικής κάλύψης των 
οικονομικών φορέων έναντι επαγγελματικού κινδύνού της περ θ) της παρ. 1 τού άρθρού 77 τού 
ν. 4412/2016 μετά την έκδοση της προβλεπόμενης Υ.Α.    

90 Οι αναθέτούσες αρχές μπορούν να επιβάλλούν απαιτήσεις πού να διασφαλίζούν ότι οι 
οικονομικοί φορείς διαθέτούν την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την 
εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το 
αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελεύταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 τού ν. 
4412/2016). Τα ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας καθορίζονται ανά 
κατηγορία μελέτης, λαμβανομένων ύπόψη των προεκτιμώμενων αμοιβών για το σύνολο των 
σταδίων της αντίστοιχης κατηγορίας μελέτης. Πιο σύγκεκριμένα, η αναθέτούσα αρχή περιγράφει, 
στο παρόν σημείο, τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ανάλογα με την ύπό 
ανάθεση μελέτη, τηρούμένων των ειδικότερων ρύθμίσεων τού άρθρού 77 τού ν. 4412/2016 
αναφορικά με τις πέραν των προβλεπόμενων απαιτήσεων για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη 
των οικείων μητρώων τού π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντίστοιχού προϋπολογισμού ανά κατηγορία 
μελέτης. Ειδικά ως προς την απαίτηση στελέχωσης της επιχείρησης, η αναθέτούσα αρχή 
αναφέρει περιγραφικά τα επαγγελματικά προσόντα (εμπειρία, πτύχία, κλπ) των απαιτούμενων 
για τη σύγκεκριμένη σύμβαση μελετητών. Για τον τρόπο απόδειξης της στελέχωσης, πρβλ. άρθρο 
22.2.3 της παρούσας. 

91  Άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016 
92 Προαιρετική επιλογή. Η παρ. 19.4 τίθεται κατά διακριτική εύχέρεια της αναθέτούσας αρχής και 

σύμπληρώνεται κατά περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 82 τού ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι 
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στο άρθρο 82 προβλέπεται και η δύνατότητα στην αναθέτούσα αρχή να απαιτεί και 
πιστοποιητικό  σύμμόρφωσης με σύστήματα ή πρότύπα όσον αφορά την περιβαλλοντική 
διαχείριση. Επαναλαμβάνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες 
με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

93  Πρβ. άρθρο 79 παρ. 9 τού  ν. 4412/2016.  
94 Το όριο των σελίδων καθορίζεται κατά την εκτίμηση της αναθέτούσας αρχής, αναλόγως των 

απαιτήσεων της μελέτης πού πρόκειται να εκπονηθεί. 
95 Στο σημείο αύτό αναφέρονται τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης τα οποία ορίζει κατά την 

κρίση της η αναθέτούσα αρχή προκειμένού για την εκτίμηση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 
τιμής. Τα κριτήρια αύτά μπορούν να περιλαμβάνούν τα κριτήρια τού άρθρού 86 παρ. 2 και 3 τού 
ν. 4412/2016, επιπλόν δε ιδίως τα κριτήρια τού άρθρού 86 παρ. 4 τού ιδίού ως άνω νόμού. 
Επισημαίνεται ότι: 

α) τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να σύνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης της προς 
εκπόνηση μελέτης, να ορίζονται κατά σαφή και αντικειμενικά μετρήσιμο τρόπο, και να μην έχούν 
ως αποτέλεσμα την παροχή απεριόριστης ελεύθερίας επιλογής στην αναθέτούσα αρχή (πρβ. παρ. 
8 και 9 τού άρθρού 86 τού ν. 4412/2016). 

β) τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 19.1 έως 19.4 της παρούσης δεν μπορούν να 
τίθενται ως κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς, ήτοι ανάθεσης της σύμβασης, πλην των 
προσόντων και της εμπειρίας του διατεθέντος προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η 
εκτέλεση της προς ανάθεση σύμβασης, στην περίπτωση πού η ποιότητα αύτού μπορεί να έχει 
σημαντική επίδραση στο επίπεδο εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρού 
86 παρ. 2 περ. (β) τού ν. 4412/2016, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσόντα και η εμπειρία 
του προσωπικού αυτού δεν τίθενται μεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων τεχνικής 
ικανότητας του προσφέροντος των σχετικών με την αναφορά των τίτλων σπούδών και 
επαγγελματικών προσόντων τού προσφέροντος ή των διεύθύντικών στελεχών τού, κατά τη 
διάταξη τού Παραρτήματος XII/Μέρος II/περ. (στ) τού Προσαρτήματος Α τού ν. 4412/2016. 

96 Στο σημείο αύτό η αναθέτούσα αρχή αναφέρει τη σχετική στάθμιση (σύντελεστές βαρύτητας) 
ύπό μορφή ποσοστού επί τοις εκατό (%) πού προσδίδει σε καθένα από τα τεθέντα κριτήρια 
ανάθεσης τα οποία έχούν επιλεγεί ανωτέρω για τον προσδιορισμό της πλέον σύμφέρούσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς. Η στάθμιση αύτή μπορεί να εκφράζεται με την πρόβλεψη 
περιθωρίού διακύμανσης με το κατάλληλο μέγιστο εύρος, ενώ εάν για αντικειμενικούς λόγούς 
δεν είναι δύνατή, τότε η αναθέτούσα αρχή επισημαίνει στο σημείο αύτό τη φθίνούσα σειρά 
σπούδαιότητας των κριτηρίων ανάθεση της σύμβασης. Η αναθέτούσα αρχή, έπειτα από 
σύμφωνη γνώμη τού αρμοδίού Τεχνικού Σύμβούλίού, μπορεί να αποκλίνει από όσα αναφέρονται 
στις εγκύκλίούς τού Υπούργού Υποδομών και Μεταφορών οι οποίες μπορεί να εκδίδονται 
κατ΄εξούσιοδότηση της διάταξης της περ. 15 τού άρθρού 86 τού ν. 4412/2016 σχετικά με τη 
στάθμιση των επιμέρούς κριτηρίων ανάθεσης, τούς σύντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων 
ανάθεσης πού σχετίζονύαι με την τεχνική προσφορά, ανά κατηγορία έργού και μελέτης και ανά 
εκτιμώμενη αξία σύμβασης, Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στο σημείο αύτό της παρούσης, 
τίθενται, εφόσον η αναθέτούσα αρχή κρίνει σκόπιμο, τα ελάχιστα όρια για τις επιμέρούς 
βαθμολογίες των κριτηρίων/ύποκριτηρών ανάθεσης για τα οποία οι τεχνικές προσφορές 
θεωρούνται αποδεκτές σύμφωνα με τη διάταξη τού άρθρού 99 παρ. 1 περ. (β) ύποπερ. (ββ) 
(ααα) τελεύταίού εδαφίού τού ν. 4412/2016. Πρέπει, πάντως, να λάβούν ύπ’ όψη οι αναθέτούσες 
αρχές ότι η θέσπιση ορίων μπορεί να είναι πολύ αύστηρή έως απαγορεύτική για την ελεύθερη 
σύμμετοχή των ύποψηφίων σε κάποιες περιπτώσεις. Μπορεί λοιπόν, κατά την εκτίμηση της 
αναθέτούσας αρχής, είτε να μην προβλέπεται η χρήση κατωτέρων ορίων ανά κριτήριο ή το όριο 
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αύτό να τίθεται πολύ χαμηλά (π.χ. 30 μονάδες στην εκατονταβάθμια κλίμακα βαθμολόγησης τού 
κριτηρίού).     

97  Επισημαίνεται ότι ο σύντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς στη 
σύνολική βαθμολογία της προσφοράς τίθεται, κατά κανόνα, στο εβδομήντα τοις εκατό (70%), 
δεδομένού ότι το κριτήριο της τιμής τίθεται, κατά κανόνα, με βαρύτητα τριάντα τοις εκατό 
(30%), πλην όμως η αναθέτούσα αρχή μπορεί, κατ΄ εξαίρεση, με αιτιολογημένη απόφασή της, η 
οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης τού οικείού Τεχνικού Σύμβούλίού, να ορίζει ποσοστό βαρύτητας 
μικρότερο τού 30% για το κριτήριο της τιμής, σύνεπώς άνω τού 70% ως προς τα λοιπά κριτήρια 
ανάθεσης τα οποία σχετίζονται με τη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς (άρθρο 86 παρ. 10 ν. 
4412/2016). Κάθε κριτήριο ανάθεσης βαθμολογείται αύτόνομα με βάση τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς. Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά δικαιολογημένη και να 
περιλαμβάνει ύποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, και τη λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά 
κριτήριο (βλ. διάταξη τού τελεύταίού εδαφίού τού άρθρού 86 παρ. 11 τού ν. 4412/2016).   

98  Όπως ανωτέρω  ύποσημείωση 
99  Πρβλ και απόφαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020 
100  Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 τού ν. 4412/2016.  
101 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δύνατότητα εναπόκειται στη διακριτική εύχέρεια τού οικονομικού 

φορέα. Εξακολούθεί να ύφίσταται η δύνατότητα να ύπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των 
φύσικών προσώπων πού αναφέρονται στα τελεύταία δύο εδάφια τού άρθρού 73 παρ. 1 τού  ν. 
4412/2016.  

102 Πρβλ. άρθρο 79Α  ν. 4412/2016. 
103  βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
104  Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα) 
105  Άρθρο 79 παρ. 8 σε σύνδύασμό  με άρθρο  73 παρ 2Α ν. 4412/2016 
106  Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 τού ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι 

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

107 Εφιστάται η προσοχή των αναθετούσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση 
δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής πού 
έχούν τεθεί στην παρούσα διακήρύξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η αναθέτούσα αρχή 
δύναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 τού ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να ύποβάλλούν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά, όταν αύτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

108  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.  
109  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρού 80 τού ν.4412/2016. 
110  Οι ύπεύθύνες δηλώσεις τού παρόντος τεύχούς ύπογράφονται και γίνονται αποδεκτές σύμφωνα 

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

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

112  Εφόσον η αναθέτούσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
113  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016,. 
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114  Πρβλ ύπ’ αριθμ. 13535/29.03.2021 (ΑΔΑ Ω1Α2Ω-41Τ) εγκύκλίού τού Υπούργείού Δικαιοσύνης 

σύμφωνα με το από 8-4-21 έγγραφο Γεν. Γραμματέων Ψηφιακής Διακύβέρνησης και 
Δικαιοσύνης. Με το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγύότητας καταργούνται και 
αντικαθίστανται τα εξής πιστοποιητικά: 

1. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή 

2. Πιστοποιητικό περί μη λύσεως ή λύσεως και μη πτωχεύσεως ή πτωχεύσεως τού 
σύνεταιρισμού 

3. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως εταιρίας σε εκκαθάριση 

4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί ενάρξεως των διαδικασιών πού προβλέπούν 
οι περιπτώσεις των καταργημένων ήδη άρθρων 44 & 45 Ν. 1892/1990 (Επικύρωση 
Σύμφωνίας Πιστωτών και εταιρίας και Διορισμός Επιτρόπού) και των άρθρων 46 & 46α, 
46β, και 46γ (θέση σε ειδική εκκαθάριση) τού ίδιού ως άνω Ν. 1892/1990 

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

6. Πιστοποιητικό περί μη πτώχεύσης 

7. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχεύσης - πτωχεύτικού σύμβιβασμού - 
δήλωση παύσης πληρωμών 

8. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί ύπό πτωχεύτικό σύμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 

9. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για σύνδιαλλαγή - εξύγίανση κατ’ άρθρο 99 ν. 
3588/2007 

10. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης σχεδίού αναδιοργάνωσης (αφορά και έκδοση απόφασης) 

11. Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης 

12. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης θέσης σε εκκαθάριση 

13. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση (αφορά 
και έκδοση απόφασης) 

14. Πιστοποιητικό περί μη διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή ή σύνεκκαθαριστή 

15. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 

16. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση 

17. Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης 

18. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί λύσεως εταιρίας (μόνο ΑΕ) 

19. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης ΟΕ/ΕΕ 

20. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης σωματείων - σύλλόγων 

21. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης αστικών εταιριών 

22. Πιστοποιητικό περί μη ύπαγωγής σε έκτακτη διαδικασία ρύθμισης ύποχρεώσεων εμπόρων 

23. Πιστοποιητικό περί μη ύπαγωγής στην ειδική διαχείριση (ν. 4307/2014) 

24. Πιστοποιητικό περί λύσης ή εκκαθάρισης αγροτικού ή δασικού σύνεταιρισμού 

25. Πιστοποιητικό περί μη λύσης εταιρίας 
115 Εφόσον η αναθέτούσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αύτών, ως λόγούς αποκλεισμού. 
116  Επισημαι νεται ο τι η αναθε τούσα αρχη , εφο σον μπορε σει να αποδει ξει, με κατα λληλα με σα, ο τι 

σύντρε χει κα ποια απο  τις περιπτω σεις αύτε ς, αποκλει ει οποιονδη ποτε οικονομικο  φορε α απο  τη 
σύμμετοχη  στη διαδικασι α σύ ναψης της δημο σιας σύ μβασης. 

117 Εφόσον η αναθέτούσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
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118  Η πλατφόρμα της Εύρωπαϊκής Επιτροπής eCertis για την αναζήτηση ισοδύναμων 

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

119  Επισημαίνεται ότι τα πτύχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο 
Γραφείων Μελετών, πού είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιούλίού 2019 εξακολούθούν να ισχύούν έως 
την 1η Σεπτεμβρίού 2021, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις τού νομοθετικού πλαισίού πού 
ίσχύε έως και τις 2 Ιούλίού 2019 (σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 τού π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 τού άρθρού 144 τού ν. 4764/2020 (Α΄ 256). 

120  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.. 
121 Σύμπληρώνονται  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αποδεικτικά μέσα), κατα  περι πτωση, με βάση 

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

άρθρο 19.3, η αναθέτούσα αρχή αναγράφει όσα εκ των αποδεικτικών μέσων πού αναφέρονται 
στα στοιχεία αιι,  β, γ, ε, στ και η τού Παραρτήματος ΧΙΙ τού Προσαρτήματος Α’ τού ν. 4412/2016 
απαιτούνται (άρθρο 80 παρ. 5 τού ως άνω νόμού). Ειδικά η στελέχωση των ημεδαπών 
μελετητικών επιχειρήσεων αποδεικνύεται με την προσκόμιση της βεβαίωσης εγγραφής (πτύχίο) 
στο Μητρώο Μελετητών/ Γραφείων Μελετών μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδού ισχύος, 
σύμφωνα με το άρθρο 39 τού π.δ. 71/2019, και από την έναρξη πλήρούς ισχύος τού τελεύταίού, 
βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ τού Μητρώού Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.).  

123 Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 19.4, σύμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα 
με το άρθρο 82 τού ν. 4412/2016. 

124  Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά  

α. η Ανώνύμη Εταιρεία πού προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 

β. η Εταιρεία Περιορισμένης Εύθύνης πού προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 

γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιούχική Εταιρεία πού προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 

δ. η Ομόρρύθμη και Ετερόρρύθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία πού προβλέπονται στον ν. 
4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρύθμοι εταίροι αύτών, 

ε. ο Αστικός Σύνεταιρισμός τού ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο 
αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός σύνεταιρισμός), 

στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. πού σύστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 

ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. πού σύστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 

η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 τού ν. 4072/2012), 

θ. ο Εύρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού πού προβλέπεται από τον Κανονισμό 
2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα τού στην ημεδαπή, 

ι. η Εύρωπαϊκή Εταιρεία πού προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει 
την έδρα της στην ημεδαπή, 

ια. η Εύρωπαϊκή Σύνεταιριστική Εταιρεία πού προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ 
(ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
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ιβ. τα ύποκαταστήματα ή πρακτορεία πού διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες πού 
αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχούν έδρα σε 
κράτος - μέλος της Εύρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 

ιγ. τα ύποκαταστήματα ή πρακτορεία πού διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες πού 
έχούν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών πού 
αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 

ιδ. τα ύποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην 
ημεδαπή τα φύσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων πού έχούν την κύρια εγκατάσταση 
ή την έδρα τούς στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτούν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 

ιε. η Κοινοπραξία πού καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 τού ν. 
4072/2012 

125  Το πιστοποιητικό Ισχύούσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) 
παρούσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας 
καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

126  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρού 80 τού ν.4412/2016. 
127 Ο ο ρος αύτο ς μπορει  να τεθει , κατα  την κρι ση της αναθε τούσας αρχη ς, και στην περι πτωση 

ποσοστού  μικρο τερού τού 30% της εκτιμω μενης αξι ας της σύ μβασης (πρβλ. παρ. 5 α ρθρού 131 
τού ν. 4412/2016. 

128 Τίθενται οι τύχόν ληφθείσες γνωμοδοτήσεις και αποφα σεις, π.χ. αποφα σεις ανα ληψης 
ύποχρε ωσης, δε σμεύσης πι στωσης, ε γκρισης δημοπρα τησης της μελε της,  η προηγού μενη 
σύ μφωνη γνω μη της αρμο διας Διαχειριστικη ς Αρχη ς σε περι πτωση σύγχρηματοδοτού μενης 
σύ μβασης, τύχο ν α λλες εγκρι σεις, ειδικοι  ο ροι, κλπ. 
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