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Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
συνοπτικό διαγωνισμό
για την επιλογή αναδό χου για την εκπό νηση της μελέτης:
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ»
Εκτιμώμενης αξίας 59.677,42 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24 %)
CPV 71320000-7, Υπηρεσίες Εκπόνησης Τεχνικών Μελετών
που θα διεξαχθεί σύ μφωνα με:
α) τις διατά ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους ό ρους της παρού σας

και κ α λ ε ί
τους ενδιαφερό μενους οικονομικού ς φορείς να υποβά λλουν προσφορά για την ανά δειξη αναδό χου
εκπό νησης της παραπά νω μελέτης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
1.1 Αναθέτουσα αρχή
Οδό ς
Ταχ.Κωδ.
Τηλ.
E-mail
Α.Φ.Μ.
Κωδικό ς ηλεκτρονική ς
τιμολό γησης2
Γενική Διεύ θυνση στο διαδίκτυο
(URL)
Πληροφορίες

1.2 Κύ ριος του Έργου :
1.3 Εργοδό της:
1.4 Προϊστά μενη Αρχή :

1.5 Διευθύ νουσα Υπηρεσία :
1.6 Αρμό διο Τεχνικό Συμβού λιο :

:
:
:
:
:
:
:

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1
621 21
2321083600

petros@serres.gr
997657764

:
:

www.serres.gr

:
:

Πέτρος Χατζητό λιος

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ κατά περίπτωση, σύ μφωνα με την κείμενη
νομοθεσία
Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

1.7 Εφό σον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθού ν κατά τη διά ρκεια της διαδικασίας σύ ναψης ή
εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεού νται να δηλώ σουν ά μεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες
ή στον ανά δοχο.
Εφό σον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή /και τα αποφαινό μενα ό ργανα της αναθέτουσας αρχή ς
καταργηθού ν, συγχωνευτού ν ή με οποιονδή ποτε τρό πο μεταβληθού ν κατά τη διά ρκεια της
διαδικασίας σύ ναψης ή εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεού νται να δηλώ σουν ά μεσα στους
προσφέροντες ή στον ανά δοχο τα στοιχεία των υπηρεσιώ ν ή αποφαινό μενων οργά νων, τα οποία
κατά τον νό μο αποτελού ν καθολικό διά δοχο των εν λό γω οργά νων που υπεισέρχονται στα
δικαιώ ματα και υποχρεώ σεις τους.
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1 Τα έγγραφα της σύ μβασης, κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του ά ρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παρό ντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό , είναι τα ακό λουθα:
α) η παρού σα διακή ρυξη,
β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύ μβασης (ΕΕΕΣ) 3,
γ) το έντυπο οικονομική ς προσφορά ς,
δ) το Τεύ χος Τεχνικώ ν Δεδομένων του έργου με τα τυχό ν Παραρτή ματά του, το πρό γραμμα των
απαιτού μενων μελετώ ν και η τεκμηρίωση της σκοπιμό τητας του έργου.
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ε) το τεύ χος της Συγγραφή ς Υποχρεώ σεων (Σ.Υ.) με τα τυχό ν Παραρτή ματά του,
στ) το τεύ χος προεκτιμώ μενων αμοιβώ ν,
ζ) το υπό δειγμα ….4
η) τυχό ν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθού ν από την αναθέτουσα
αρχή επί ό λων των ανωτέρω,
θ) …5
2.2 Προσφέρεται ελεύ θερη, πλή ρης, ά μεση και δωρεά ν ηλεκτρονική πρό σβαση στα έγγραφα της
σύ μβασης από τις 23/8/2021 στην ιστοσελίδα του Δή μου Σερρώ ν https://www.serres.gr6 7.
2.3 Εφό σον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ή τοι έως την 27/8/20218, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε ό λους
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύ μβασης, το αργό τερο έως την 3/9/20219.
Απαντή σεις σε τυχό ν διευκρινίσεις που ζητηθού ν, αναρτώ νται στον δημό σια προσβά σιμο
ηλεκτρονικό χώ ρο του διαγωνισμού στην προαναφερό μενη στην ιστοσελίδα του Δή μου Σερρώ ν μαζί
με τα υπό λοιπα έγγραφα της σύ μβασης προς ενημέρωση των ενδιαφερό μενων οικονομικώ ν φορέων,
οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώ νονται με δική τους ευθύ νη μέσα από τον υπό ψη
ηλεκτρονικό χώ ρο.
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβή ς των προσφορώ ν, ού τως ώ στε ό λοι οι
ενδιαφερό μενοι οικονομικοί φορείς να μπορού ν να λά βουν γνώ ση ό λων των αναγκαίων
πληροφοριώ ν για την κατά ρτιση των προσφορώ ν στις ακό λουθες περιπτώ σεις:
α) ό ταν, για οποιονδή ποτε λό γο, πρό σθετες πληροφορίες, αν και ζητή θηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργό τερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορώ ν,
β) ό ταν τα έγγραφα της σύ μβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διά ρκεια της παρά τασης θα είναι ανά λογη με τη σπουδαιό τητα των πληροφοριώ ν που ζητή θηκαν ή
των αλλαγώ ν.
Όταν οι πρό σθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατά λληλων προσφορώ ν, η παρά ταση της προθεσμίας εναπό κειται στη διακριτική
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχή ς.
2.4 Τροποποίηση των ό ρων της διαγωνιστική ς διαδικασίας (πχ αλλαγή /μετά θεση της καταληκτική ς
ημερομηνίας υποβολή ς προσφορώ ν καθώ ς και σημαντικές αλλαγές των εγγρά φων της σύ μβασης,
σύ μφωνα με την προηγού μενη παρά γραφο), δημοσιεύ ονται στο ΚΗΜΔΗΣ10.
Άρθρο 2Α: Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύ ονται ό τι:
α) τηρού ν και θα εξακολουθή σουν να τηρού ν κατά την εκτέλεση της σύ μβασης, εφό σον επιλεγού ν,
τις υποχρεώ σεις τους που απορρέουν από τις διατά ξεις της περιβαλλοντική ς, κοινωνικοασφαλιστική ς
και εργατική ς νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβά σεις ή διεθνείς διατά ξεις περιβαλλοντικού , κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμού νται στο Παρά ρτημα Χ του Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016. Η τή ρηση των εν λό γω
υποχρεώ σεων ελέγχεται και βεβαιώ νεται από τα ό ργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβά σεων και τις αρμό διες δημό σιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργού ν εντό ς των ορίων της
ευθύ νης και της αρμοδιό τητά ς τους11
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β) δεν θα ενεργή σουν αθέμιτα, παρά νομα ή καταχρηστικά καθ΄ ό λη τη διά ρκεια της διαδικασίας
ανά θεσης, αλλά και κατά το στά διο εκτέλεσης της σύ μβασης, εφό σον επιλεγού ν
γ) λαμβά νουν τα κατά λληλα μέτρα για να διαφυλά ξουν την εμπιστευτικό τητα των πληροφοριώ ν που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Άρθρο 3:

Υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1 Οι φά κελοι των προσφορώ ν υποβά λλονται μέσα στην προθεσμία του ά ρθρου 14 της παρού σης,
σε σφραγισμένο φά κελο, είτε (α) με κατά θεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού , Κων. Καραμανλή 1,
62121 Σέρρες, είτε (β) με αποστολή , επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή , Κων. Καραμανλή 1,
62121 Σέρρες, είτε (γ) με κατά θεσή τους στο πρωτό κολλο της αναθέτουσας αρχή ς, Κων. Καραμανλή
1, 62121 Σέρρες.
Σε περίπτωση ταχυδρομική ς αποστολή ς ή κατά θεσης στο πρωτό κολλο, οι φά κελοι προσφορά ς
γίνονται δεκτοί εφό σον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτό κολλο της αναθέτουσας αρχή ς που διεξά γει
τον διαγωνισμό , το αργό τερο μέχρι την ημερομηνία και ώ ρα του διαγωνισμού , ό πως ορίζονται στο
ά ρθρο 14 της παρού σης. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύ νη για τυχό ν ελλείψεις του περιεχομένου
των προσφορώ ν που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για τυχόν καθυστερήσεις στην άφιξή
τους, ακό μα και στην περίπτωση που έχει ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Η ένωση οικονομικώ ν φορέων υποβά λλει κοινή προσφορά , η οποία υποχρεωτικά υπογρά φεται, είτε
από ό λους τους οικονομικού ς φορείς που αποτελού ν την ένωση, είτε από εκπρό σωπό τους, νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά , επί ποινή από ρριψης αυτή ς, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος
της συμμετοχή ς του κά θε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομή ς αμοιβή ς μεταξύ
τους, καθώ ς και ο εκπρό σωπος / συντονιστή ς αυτή ς.
3.2 Οι προσφορές υποβά λλονται μέσα σε σφραγισμένο φά κελο (κυρίως φά κελος), στον οποίο πρέπει
να αναγρά φονται ευκρινώ ς τα ακό λουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
του …................................................(επωνυμία οικονομικού φορέα). 12
για τη μελέτη:
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ»
με αναθέτουσα αρχή ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών
την 7/9/202113
Ο κυρίως φά κελος της προσφορά ς συνοδεύ εται από αίτηση υποβολή ς προσφορά ς στο διαγωνισμό , η
οποία αναγρά φει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά , τα στοιχεία ταυτό τητας του προσφέροντος
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώ νυμο φυσικού προσώ που), απαραίτητα
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύ θυνση, αριθμό τηλεφώ νου, fax, e-mail).
3.3 Εντό ς του κυρίως φακέλου της προσφορά ς περιλαμβά νονται τα ακό λουθα:
α) ξεχωριστό ς σφραγισμένος (υπο)φά κελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα
οριζό μενα στο ά ρθρο 20.2 του παρό ντος,
β) ξεχωριστό ς σφραγισμένος (υπο)φά κελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» κατά τα οριζό μενα
στο ά ρθρο 20.3 του παρό ντος. Εά ν τα τεχνικά στοιχεία της προσφορά ς δεν είναι δυνατό ν, λό γω
μεγά λου ό γκου, να τοποθετηθού ν στον κυρίως φά κελο, τό τε αυτά συσκευά ζονται χωριστά και
ακολουθού ν τον κυρίως φά κελο με τις ίδιες ενδείξεις.
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και γ) ξεχωριστό ς σφραγισμένος (υπο)φά κελος (κλεισμένος με τρό πο που δε μπορεί να ανοιχθεί
χωρίς να καταστεί τού το αντιληπτό , επί ποινή αποκλεισμού ), με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφορά ς, κατά τα οριζό μενα στο ά ρθρο
20.4 του παρό ντος.
Οι ως ά νω ξεχωριστοί σφραγισμένοι (υπο)φά κελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
του ά ρθρου 3.2 του παρό ντος.
3.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδή ποτε τρό πο, πριν από την
ημερομηνία υποβολή ς του ά ρθρου 14 της παρού σας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζό μενα στο ά ρθρο 4.1 του παρό ντος.
3.5 Για τυχό ν προσφορές που υποβά λλονται εκπρό θεσμα14, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώ νει στο
πρακτικό της την εκπρό θεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώ ρα που περιή λθε η προσφορά στην
κατοχή της ή που παρελή φθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε
στο πρωτό κολλο της αναθέτουσα αρχή ς) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές, επιστρέφοντας τες
χωρίς να αποσφραγισθού ν ή να αξιολογηθού ν, μέχρι την από φαση έγκρισης του πρακτικού του
ά ρθρου 4.6 της διακή ρυξης και την παρέλευση του δικαιώ ματος υποβολή ς ένστασης ή της από φασης
επί της ά σκησή ς της, σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 6 της διακή ρυξης. Μέχρι τό τε η προσφορά
κρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού .
3.6 Οι προσφορές υπογρά φονται και μονογρά φονται ανά φύ λλο:
α) από τον ίδιο το μελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώ που),
β) το νό μιμο εκπρό σωπο του νομικού προσώ που (σε περίπτωση νομικού προσώ που) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικώ ν φορέων που υποβά λλει κοινή προσφορά , είτε από ό λους τους
οικονομικού ς φορείς που αποτελού ν την ένωση είτε από εκπρό σωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Στην προσφορά απαραιτή τως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχή ς του
κά θε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομή ς αμοιβή ς μεταξύ τους), καθώ ς και ο
εκπρό σωπος/συντονιστή ς αυτή ς.
Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά
γίνονται αποδεκτά είτε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 2690/1999 (Α’ 45) είτε και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης
3.7 Από συρση προσφορά ς
Οι προσφέροντες δύ νανται να ζητή σουν την από συρση υποβληθείσας προσφορά ς, πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολή ς των προσφορώ ν, με έγγραφο αίτημα προς την Αναθέτουσα Αρχή
χωρίς να απαιτείται από φαση αυτή ς. Κατό πιν, ο οικονομικό ς φορέας δύ ναται να υποβά λλει εκ νέου
προσφορά έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολή ς των προσφορώ ν.
Άρθρο 4 : Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ έγκριση πρακτικού
4.1 Η έναρξη υποβολή ς των προσφορώ ν που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
Επιτροπή Διαγωνισμού , σε δημό σια συνεδρίαση, κηρύ σσεται από τον Πρό εδρο αυτή ς, μισή ώ ρα πριν
από την ώ ρα λή ξη της προθεσμίας του ά ρθρου 14 του παρό ντος. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί
και μετά την ώ ρα λή ξης, αν η υποβολή , που έχει εμπρό θεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λό γω
του πλή θους των προσελθό ντων ενδιαφερομένων οικονομικώ ν φορέων.

-7-

21PROC009100591 2021-08-23
Η λή ξη της παραλαβή ς κηρύ σσεται επίσης από τον Πρό εδρο της Επιτροπή ς Διαγωνισμού , με
προειδοποίηση ολίγων λεπτώ ν της ώ ρας και μετά την κή ρυξη της λή ξης δεν γίνεται δεκτή ά λλη
προσφορά .
Ο Πρό εδρος της Επιτροπή ς Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτό κολλο της
αναθέτουσας αρχή ς για να διαπιστώ σει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το ά ρθρο 3.1 του
παρό ντος (η ώ ρα και ημέρα υποβολή ς αναγρά φεται τό σο στο πρωτό κολλο ό σο και πά νω στον
κυρίως φά κελο, η δε σχετική καταχώ ρηση στον κυρίως φά κελο μονογρά φεται από τον υπεύ θυνο
υπά λληλο) και σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και
παραλαμβά νει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπό λοιπη διαδικασία του διαγωνισμού .
4.2 Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρού σα ημέρα και ώ ρα, ή μετά τη λή ξη της
παραλαβή ς σύ μφωνα με τα προβλεπό μενα στο ά ρθρο 4.1 του παρό ντος, αποσφραγίζει τους κυρίως
φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικώ ν συμμετοχή ς. Οι προσφορές που
παραλαμβά νονται, καταχωρού νται κατά σειρά κατά θεσή ς τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπή ς
Διαγωνισμού , στο οποίο ειδικό τερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού
φορέα, η τά ξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτημένος εκπρό σωπος και ο έλεγχος των
δικαιολογητικώ ν συμμετοχή ς, καθώ ς και η εκπλή ρωση ά λλων τυπικώ ν προϋ ποθέσεων που απαιτού ν
τα έγγραφα της σύ μβασης. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παρά λληλα με τους φορείς που φέρονται
να έχουν εκδώ σει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώ σει την εγκυρό τητά τους. Όλοι
οι φά κελοι αριθμού νται με τον αύ ξοντα αριθμό κατά θεσή ς τους, ό πως καταχωρή θηκαν στο πρακτικό
και μονογρά φονται από τον Πρό εδρο και τα μέλη της Επιτροπή ς Διαγωνισμού .
4.3 Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού , μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικώ ν συμμετοχή ς,
αποσφραγίζει σε δημό σια συνεδρίαση τους φακέλους των τεχνικώ ν προσφορώ ν των συμμετεχό ντων
που πληρού ν τις προϋ ποθέσεις συμμετοχή ς. Οι υπό λοιποι φά κελοι προσφορώ ν παραμένουν
σφραγισμένοι και φυλά σσονται με μέριμνα της Επιτροπή ς Διαγωνισμού . Ο έλεγχος των τεχνικώ ν
προσφορώ ν και η βαθμολό γησή τους, με την εφαρμογή των κριτηρίων ανά θεσης, διεξά γεται σε
κλειστές συνεδριά σεις της Επιτροπή ς Διαγωνισμού . Το πρακτικό της Επιτροπή ς Διαγωνισμού
ολοκληρώ νεται με τη βαθμολογία των τεχνικώ ν προσφορώ ν και τη σχετική λεκτική αιτιολογία και
υποβά λλεται στην αναθέτουσα αρχή . Οι τεχνικές προσφορές θεωρού νται αποδεκτές εφό σον οι επί
μέρους βαθμολογίες των κριτηρίων ανά θεσης είναι πά νω από τα αντίστοιχα ελά χιστα ό ρια ό πως
καθορίζονται στο ά ρθρο 21 του παρό ντος, αλλιώ ς απορρίπτονται και ο προσφέρων αποκλείεται της
περαιτέρω διαδικασίας.
Σε περίπτωση διακοπή ς δημό σιας συνεδρίασης, η διαδικασία συνεχίζεται τις αμέσως επό μενες ημέρες.
Σχετικώ ς εκδίδεται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπή ς Διαγωνισμού , η οποία
κοινοποιείται εγγρά φως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικώ ς ή με φαξ ή με συνδυασμό των
ανωτέρω μέσων σε ό λους τους προσφέροντες για την ημερομηνία και ώ ρα της επό μενης δημό σιας
συνεδρίασης.
4.4 Το σχετικό πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικώ ν συμμετοχή ς και ελέγχου και βαθμολό γησης
των τεχνικώ ν προσφορώ ν, εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή . Κατά της από φασης έγκρισης του
πρακτικού , η οποία έχει κοινοποιηθεί με επιμέλεια της αναθέτουσας αρχή ς, χωρεί ένσταση κατά τα
ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 6 του παρό ντος. Σε όλους τους προσφέροντες η αναθέτουσα αρχή
παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές
των λοιπών προσφερόντων.
Εφό σον ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της από φασης έγκρισης του Πρακτικού ελέγχου των
δικαιολογητικώ ν συμμετοχή ς και ελέγχου και βαθμολό γησης των τεχνικώ ν προσφορώ ν, η
Αναθέτουσα Αρχή αναπέμπει το Πρακτικό στην Επιτροπή του Διαγωνισμού , η οποία θα πρέπει να
εφαρμό σει τη διαδικασία της παραγρά φου 4.3 της παρού σας για την αποσφρά γιση και αξιολό γηση
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της τεχνική ς προσφορά ς και συντά σσει νέο Πρακτικό , το οποίο υποβά λλεται εκ νέου στην
Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση.
4.5 Οι Φά κελοι της Τεχνική ς και Οικονομική ς Προσφορά ς των προσφερό ντων που αποκλείσθηκαν
(για οποιονδή ποτε λό γο) κατά τα ανωτέρω παραμένουν σφραγισμένοι και φυλά σσονται με μέριμνα
της Επιτροπή ς, έως ό του παρέλθει η σχετική προθεσμία ή ενδεχομένως οι αποκλεισθέντες δηλώ σουν
εγγρά φως ό τι παραιτού νται του δικαιώ ματος υποβολή ς ενστά σεων.
4.6 Μετά την οριστικοποίηση της βαθμολογίας των τεχνικώ ν προσφορώ ν, η Επιτροπή Διαγωνισμού
καλεί εγγρά φως τους προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές σύ μφωνα με το
ανωτέρω Πρακτικό , σε δημό σια συνεδρίαση, σε ημερομηνία και ώ ρα που γνωστοποιείται εγγρά φως
σε αυτού ς προ πέντε (5) ημερώ ν, για την αποσφρά γιση των οικονομικώ ν τους προσφορώ ν. Κατά την
ημέρα και ώ ρα της συνεδρίασης, η Επιτροπή αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές, τις
μονογρά φει και καταχωρεί το περιεχό μενό τους σε σχετικό Πρακτικό . Η υποβληθείσα οικονομική
προσφορά κατά κατηγορία μελέτης απορρίπτεται εφό σον οι ποσό τητες του φυσικού αντικειμένου
της προσφορά ς δεν αντιστοιχού ν στο αντικείμενο της μελέτης, ό πως προκύ πτει από τα στοιχεία της
περιπτ. (κε) της παρ. 2 του ά ρθρου 53 του ν. 4412/2016.
4.7. Ύστερα από τη βαθμολό γηση των αποδεκτώ ν οικονομικώ ν προσφορώ ν και στά θμιση της
βαθμολογίας της τεχνική ς και οικονομική ς προσφορά ς κά θε προσφέροντος, η Επιτροπή προσδιορίζει
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά ποψη προσφορά βά σει βέλτιστης σχέσης ποιό τητας –τιμή ς
σύ μφωνα με το ά ρθρο 21.1 του παρό ντος και καταγρά φει τις ενέργειές της και την εισή γησή της για
την ανά θεση, σε σχετικό Πρακτικό . Το πρακτικό υποβά λλεται στην Αναθέτουσα Αρχή , προκειμένου
να το εγκρίνει.
Η από φαση της Αναθέτουσας Αρχή ς κοινοποιείται με κά θε πρό σφορο μέσο στους προσφέροντες.
Κατά των αποφά σεων της αναθέτουσας αρχή ς του παρό ντος ά ρθρου χωρεί ένσταση κατά τα
ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 6 του παρό ντος.
4.8. H διαδικασία της αποσφρά γισης των φακέλων των δικαιολογητικώ ν συμμετοχή ς, της τεχνική ς
προσφορά ς και των οικονομικώ ν προσφορώ ν μπορού ν να γίνουν σε μία δημό σια συνεδρίαση κατά
την κρίση της επιτροπή ς (ά ρθρο 117, παρ 4). Η διαδικασία αυτή γνωστοποιείται στους οικονομικού ς
φορείς από τον Πρό εδρο της Επιτροπή ς Διαγωνισμού πριν από το ά νοιγμα των προσφορώ ν.
Άρθρο 5: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης
5.1 Μετά την αξιολό γηση των προσφορώ ν, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγρά φως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρό κειται να γίνει η κατακύ ρωση («προσωρινό ανά δοχο»), να υποβά λει
εντό ς προθεσμίας 10 ημερώ ν από την κοινοποίηση της σχετική ς έγγραφης ειδοποίησης σε αυτό ν, τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ά ρθρο 22 του παρό ντος. Τα δικαιολογητικά υποβά λλονται
στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φά κελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού .
5.2 Αν δεν προσκομισθού ν τα παραπά νω δικαιολογητικά ή υπά ρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλή θηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανά δοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα
δικαιολογητικά ή να συμπληρώ σει τα ή δη υποβληθέντα, ή να παρά σχει διευκρινή σεις με την έννοια
του ά ρθρου 102, εντό ς δέκα (10) ημερώ ν από την κοινοποίηση της σχετική ς πρό σκλησης σε αυτό ν. Αν
ο προσωρινό ς ανά δοχος υποβά λλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παρά ταση της ως ά νω
προθεσμίας, συνοδευό μενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύ εται ό τι έχει αιτηθεί τη
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χορή γηση των δικαιολογητικώ ν, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολή ς των
δικαιολογητικώ ν για ό σο χρό νο απαιτηθεί για τη χορή γηση των δικαιολογητικώ ν από τις αρμό διες
δημό σιες αρχές. Ο προσωρινό ς ανά δοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατό τητα του προηγού μενου
εδαφίου και εντό ς της προθεσμίας της πρό σκλησης της προηγού μενης παραγρά φου.
Το παρό ν εφαρμό ζεται αναλό γως και ό ταν η αναθέτουσα αρχή ζητή σει την προσκό μιση των
δικαιολογητικώ ν κατά τη διαδικασία αξιολό γησης των προσφορώ ν ή αιτή σεων συμμετοχή ς και πριν
από το στά διο κατακύ ρωσης, κατ’ εφαρμογή του πρώ του εδαφίου της παρ. 5 του ά ρθρου 79,
τηρουμένων των αρχώ ν της ίσης μεταχείρισης και της διαφά νειας.
5.3 Αν, κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικώ ν, διαπιστωθεί ό τι:
i) τα στοιχεία που δηλώ θηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύ μβασης (ΕΕΕΣ), είναι εκ
προθέσεως απατηλά ή ό τι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία15 ή
ii) αν δεν υποβληθού ν στο προκαθορισμένο χρονικό διά στημα τα απαιτού μενα πρωτό τυπα ή
αντίγραφα, των παραπά νω δικαιολογητικώ ν, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύ ονται οι
ό ροι και οι προϋ ποθέσεις συμμετοχή ς σύ μφωνα με τα ά ρθρα17,19 και 22 της παρού σας, 16
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδό χου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχή ς η
εγγύ ηση συμμετοχή ς του και η κατακύ ρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επό μενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά ποψη προσφορά βά σει της τιμή ς, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας.
5.4. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσή κουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχή ς για μεταβολές
στις προϋ ποθέσεις τις οποίες ο προσωρινό ς ανά δοχος είχε δηλώ σει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύ μβασης (ΕΕΕΣ) ό τι πληροί και οι οποίες επή λθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώ ση μέχρι τη σύ ναψη της
σύ μβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχή ς η προσκομισθείσα,
σύ μφωνα με το ά ρθρο 15 της παρού σας, εγγύ ηση συμμετοχή ς.17,.
5.5. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δή λωση, ή αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσό τερα από τα απαιτού μενα έγγραφα και δικαιολογητικά ,
ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ό τι: α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστά σεις
που αναφέρονται στο ά ρθρο 18 και β) πληροί τα σχετικά κριτή ρια επιλογή ς του ά ρθρου 19, ό πως
αυτά έχουν καθοριστεί στην παρού σα , η διαδικασία σύ ναψης της σύ μβασης ματαιώ νεται.
5.6 Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικώ ν ολοκληρώ νεται με τη σύ νταξη πρακτικού από την
Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβασή του στην Οικονομική Επιτροπή της αναθέτουσας αρχή ς
(αποφαινό μενο ό ργανο αναθέτουσας αρχή ς) για τη λή ψη από φασης, είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας κατά την παρ. 5.5 του παρό ντος ά ρθρου, είτε για την κατακύ ρωση της σύ μβασης. Τα
αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικώ ν επικυρώ νονται με την από φαση κατακύ ρωσης.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικώ ν του προσωρινού αναδό χου επικυρώ νονται με
την από φαση κατακύ ρωσης του ά ρθρου 105 ν. 4412/2016, 18 ή τοι με την από φαση του προηγού μενου
εδαφίου, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύ ναψης
σύ μβασης.19
5.7 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβά νουν γνώ ση των παραπά νω δικαιολογητικώ ν που
κατατέθηκαν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχή ς (ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ) εντό ς χρονικού διαστή ματος
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δύ ο (2) εργά σιμων ημερώ ν από την ημερομηνία που κοινοποιή θηκε σε αυτού ς, επί αποδείξει, η
από φαση κατακύ ρωσης20.
5.8 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την από φαση κατακύ ρωσης, μαζί με αντίγραφο ό λων των
πρακτικώ ν της διαδικασίας ελέγχου και αξιολό γησης των προσφορώ ν, σε κά θε προσφέροντα που δεν
έχει αποκλειστεί οριστικά , με κά θε πρό σφορο τρό πο, ό πως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Άρθρο 6: Ενστάσεις
6.1. Ένσταση κατά πρά ξης ή παρά ληψης της αναθέτουσας αρχή ς της αναθέτουσας αρχή ς
υποβά λλεται εντό ς προθεσμίας πέντε (5) ημερώ ν από την κοινοποίηση της προσβαλλό μενης πρά ξης
στον ενδιαφερό μενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παρά λειψης. Η ένσταση κατά της
διακή ρυξης υποβά λλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ή μισυ του χρονικού διαστή ματος από
τη δημοσίευση της διακή ρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρό σκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία υποβολή ς των προσφορώ ν του ά ρθρου 14 της παρού σας. Για τον
υπολογισμό της προθεσμίας αυτή ς συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και
της υποβολή ς των προσφορώ ν
6.2 Η ένσταση υποβά λλεται ενώ πιον της αναθέτουσας αρχή ς, η οποία αποφασίζει, ύ στερα από
γνώ μη της Επιτροπή ς Διαγωνισμού για τις ενστά σεις του πρώ του εδαφίου της παραπά νω
παραγρά φου 6.1 και ύ στερα από γνώ μη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστά σεις του δεύ τερου
εδαφίου της παραπά νω παραγρά φου 6.1 , εντό ς προθεσμίας δέκα (10) ημερώ ν από την κοινοποίηση
της ένστασης Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακή ρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε
κά θε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολή ς των προσφορώ ν. Με την ά πρακτη
πά ροδο των ανωτέρω προθεσμιώ ν τεκμαίρεται η από ρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
ά σκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατά θεση της ένστασης, η καταβολή παραβό λου υπέρ του
Δημοσίου, σύ μφωνα με το ά ρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παρά βολο αυτό αποτελεί δημό σιο έσοδο.
Το παρά βολο επιστρέφεται με πρά ξη της αναθέτουσας αρχή ς, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώ ς
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό ό ργανο.
Η προθεσμία για την ά σκηση ένστασης της παραγρά φου 1 και η ά σκησή της κωλύ ουν τη σύ ναψη
της σύ μβασης. Κατά τα λοιπά , η ά σκηση της ένστασης δεν κωλύ ει την πρό οδο της διαγωνιστική ς
διαδικασίας.
6.3. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητή σει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύ ρωση
της πρά ξης ή της παρά λειψης της Αναθέτουσας Αρχή ς που εκδίδεται ή συντελείται επί της
ένστασης της προηγού μενης παραγρά φου, ενώ πιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της
αναθέτουσας αρχή ς, κατά τα οριζό μενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η ά σκηση της ένστασης της παραγρά φου 1 αποτελεί προϋ πό θεση για την ά σκηση των ενδίκων
βοηθημά των του παρό ντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία ά λλη τυχό ν
προβλεπό μενη από γενική διά ταξη ενδικοφανή ς προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμό τητας.
6.4. Το παρά βολο για την ά σκηση της αίτησης ακύ ρωσης και της αίτησης αναστολή ς υπολογίζεται
σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο δεύ τερο εδά φιο της παρ. 1 του ά ρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8)
Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθέτουσα αρχή 21 τηρώ ντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφά νειας, ζητά από τους
προσφέροντες οικονομικού ς φορείς, ό ταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να
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υποβά λλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο
ΕΕΕΣ, ή ό ταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβά λλουν, να συμπληρώ νουν, να αποσαφηνίζουν
ή να ολοκληρώ νουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντό ς προθεσμίας ό χι μικρό τερης των
δέκα (10) ημερώ ν και ό χι μεγαλύ τερης των είκοσι (20) ημερώ ν από την ημερομηνία κοινοποίησης σε
αυτού ς της σχετική ς πρό σκλησης, σύ μφωνα με τα ειδικό τερα οριζό μενα στις διατά ξεις των ά ρθρων
102 και 103 του ν. 4412/2016.
Η συμπλή ρωση ή η αποσαφή νιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋ πό θεση ό τι δεν
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ό τι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των
οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώ σιμος ο προγενέστερος χαρακτή ρας σε σχέση με το πέρας της
καταληκτική ς παραλαβή ς υποβολή ς παραλαβή ς προσφορώ ν. Τα ανωτέρω ισχύ ουν κατ΄ αναλογίαν
και για τυχό ν ελλείπουσες δηλώ σεις, υπό την προϋ πό θεση ό τι βεβαιώ νουν γεγονό τα αντικειμενικώ ς
εξακριβώ σιμα.22
Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης23
8.1 Μετά την ά πρακτη πά ροδο της προθεσμίας ά σκησης ένστασης του ά ρθρου 127 του ν. 4412/2016
και σε περίπτωση ά σκησης, η έκδοση από φασης επί αυτή ς ή η πά ροδος ά πρακτης της προθεσμίας
της παραγρά φου 2 του ά ρθρου 127, ο προσωρινό ς ανά δοχος, υποβά λλει, εφό σον απαιτείται,
υπεύ θυνη δή λωση, μετά από σχετική πρό σκληση της αναθέτουσας αρχή ς και μό νον στην περίπτωση
του προσυμβατικού ελέγχου ή της ά σκησης προδικαστική ς προσφυγή ς κατά της από φασης
κατακύ ρωσης. Στην υπεύ θυνη δή λωση, η οποία υπογρά φεται κατά τα οριζό μενα στο ά ρθρο 79Α του ν.
4412/2016, δηλώ νεται ό τι, δεν έχουν επέλθει στο πρό σωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια
του ά ρθρου 104 του ίδιου νό μου, προκειμένου να διαπιστωθεί ό τι δεν έχουν εκλείψει οι προϋ ποθέσεις
συμμετοχή ς του ά ρθρου 17, ό τι δεν συντρέχουν οι λό γοι αποκλεισμού του ά ρθρου 18 και ό τι
εξακολουθού ν να πληρού νται τα κριτή ρια επιλογή ς του ά ρθρου 19. Η υπεύ θυνη δή λωση ελέγχεται
από την Επιτροπή Διαγωνισμού , η οποία συντά σσει πρακτικό που μνημονεύ εται στη σύ μβαση
8.2 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την από φαση κατακύ ρωσης στον προσωρινό ανά δοχο. Με την ίδια
επιστολή καλείται ο ανά δοχος να προσέλθει σε ορισμένο τό πο και χρό νο για την υπογραφή του
συμφωνητικού , εντό ς δεκαπέντε (15) ημερώ ν από την κοινοποίηση της ειδική ς πρό σκλησης,
προσκομίζοντας και την απαιτού μενη εγγυητική επιστολή καλή ς εκτέλεσης.
8.3 Η σύ μβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ως ά νω πρό σκλησης στον ανά δοχο.
8.4 Εά ν ο ανά δοχος δεν προσέλθει να υπογρά ψει το συμφωνητικό , μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρό κληση, και με την επιφύ λαξη αντικειμενικώ ν λό γων ανωτέρας βίας, κηρύ σσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχή ς η εγγύ ηση συμμετοχή ς του και ακολουθείται η
διαδικασία του ά ρθρου του ά ρθρου 5 της παρού σας για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επό μενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά ποψη προσφορά βά σει βέλτιστης σχέσης ποιό τηταςτιμή ς. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού , η
διαδικασία ανά θεσης ματαιώ νεται, σύ μφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του ά ρθρου 106 ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτή ν, να αναζητή σει αποζημίωση, πέρα από την
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή , ιδίως δυνά μει των ά ρθρων 197 και 198 Α.Κ.
8.5 Εά ν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύ νει την πρό σκληση της παρ. 8.2 εντό ς χρονικού διαστή ματος
εξή ντα (60) ημερώ ν από την οριστικοποίηση της από φασης κατακύ ρωσης, με την επιφύ λαξη της
ύ παρξης επιτακτικού λό γου δημό σιου συμφέροντος ή αντικειμενικώ ν λό γων ανωτέρας βίας, ο
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ανά δοχος δικαιού ται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού , χωρίς να εκπέσει η εγγύ ηση
συμμετοχή ς του, καθώ ς και να αναζητή σει αποζημίωση ιδίως δυνά μει των ά ρθρων 197 και 198 Α.Κ.
Άρθρο 9: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος
Σχετικά με την υπογραφή της σύ μβασης, ισχύ ουν τα προβλεπό μενα στις παρ. 4-8 ά ρθρου 105 και 182
του ν. 4412/2016.
Τα έγγραφα της σύ μβασης με βά ση τα οποία θα εκτελεσθεί η σύ μβαση είναι τα αναφερό μενα
παρακά τω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά ό ρων, η σειρά ισχύ ος καθορίζεται
ως κατωτέρω:
1. Το Συμφωνητικό . συμπεριλαμβανομένων των παρασχεθεισώ ν εξηγή σεων του οικονομικού φορέα,
σύ μφωνα με τα ά ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικώ ν
μεγεθώ ν, με τις οποίες ο ανά δοχος διαμό ρφωσε την προσφορά του,
2. Η παρού σα Διακή ρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδό χου.
4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδό χου.
5. Το τεύ χος της Συγγραφή ς Υποχρεώ σεων (Σ.Υ.) με τα τυχό ν Παραρτή ματά του.
6. Το Τεύ χος Τεχνικώ ν Δεδομένων του έργου με τα τυχό ν Παραρτή ματά του, το πρό γραμμα των
απαιτού μενων μελετώ ν και η τεκμηρίωση της σκοπιμό τητας του έργου.
7. Το τεύ χος προεκτιμώ μενων αμοιβώ ν.
Τα ανωτέρω έγγραφα της σύ μβασης ισχύ ουν, ό πως διαμορφώ θηκαν, με τις συμπληρωματικές
πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή επί ό λων των ανωτέρω.
Άρθρο 10: Γλώσσα Διαδικασίας
10.1 Τα έγγραφα της σύ μβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώ σσα. Τυχό ν ενστά σεις και
προδικαστικές προσφυγές υποβά λλονται στην ελληνική γλώ σσα.
10.2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανό μενα σε αυτές στοιχεία, καθώ ς και τα αποδεικτικά έγγραφα
σχετικά με τη μη ύ παρξη λό γου αποκλεισμού και την πλή ρωση των κριτηρίων ποιοτική ς επιλογή ς,
συντά σσονται στην ελληνική γλώ σσα ή συνοδεύ ονται από επίσημη μετά φρασή τους στην ελληνική
γλώ σσα.
10.3 Στα αλλοδαπά δημό σια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμό ζεται η Συνθή κη της Χά γης της
5.10.1961, που κυρώ θηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188) σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 5 (β1)
της παρού σας. Τα αλλοδαπά δημό σια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύ ονται από μετά φρασή τους στην
ελληνική γλώ σσα επικυρωμένη, είτε από πρό σωπο αρμό διο κατά τις διατά ξεις της κείμενης
νομοθεσίας, είτε από πρό σωπο κατά νό μο αρμό διο της χώ ρα στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο24.
10.4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλά δια και ά λλα έντυπα - εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχό μενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώ ς τεχνικά χαρακτηριστικά , ό πως αριθμού ς, αποδό σεις σε
διεθνείς μονά δες, μαθηματικού ς τύ πους και σχέδια, που είναι δυνατό ν να διαβαστού ν σε κά θε
γλώ σσα και δεν είναι απαραίτητη η μετά φρασή τους, μπορού ν να υποβά λλονται σε ά λλη γλώ σσα
χωρίς να συνοδεύ ονται από μετά φραση στην ελληνική 25.
10.5 Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή , καθώ ς και μεταξύ αυτή ς και του αναδό χου γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώ σσα.
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Άρθρο 11: Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για τη διαδικασία σύναψης και την εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι
κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.
Ο ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) .
2.
Ο ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”,
3.
Ο ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
4.
Ο ν. 4640/2019(Α 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».
5.
Ο ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης
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 27 ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
6.
Ο ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κρά τος: οργά νωση, λειτουργία &
διαφά νεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικώ ν οργά νων & της κεντρική ς δημό σιας διοίκησης» και
ιδίως το ά ρθρο 37.
7.
Ο ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές
διατάξεις»
8.
Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως τα άρθρα 118 και 119 αυτού.
9.
Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”, ο ν. 3614/2007 (Α’ 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013» 26.
10. Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικό τερα το ά ρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
11. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (κατά περίπτωση).
12. Ο ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
13. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
14. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68).
15. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)27.
16. Ο ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
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17. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως τα ά ρθρα 1,2, 7, 11 και 13 έως 15 (για τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή ς του) .
18. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.
19. Το π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώ α συντελεστώ ν παραγωγή ς δημοσίων και ιδιωτικώ ν έργων,
μελετώ ν, τεχνικώ ν και λοιπώ ν συναφώ ν επιστημονικώ ν υπηρεσιώ ν (ΜΗ.ΤΕ.).
20. Το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π.»
21. Το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”28.
22.
Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”.
23. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (Α’ 185) (όπως μεταβατικά
ισχύει).
24. Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών
και
Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), ό πως ισχύ ει, ως
προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβώ ν μελετώ ν
που δεν καλύ πτονται από τον Κανονισμό αμοιβώ ν.
25. Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών’’ ,
ό πως ισχύ ει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3919/2011 (Α΄32).
26. Η υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες
Συμβάσεις» (κατά περίπτωση).
27. Η με αριθ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/29-03-2019 (ΦΕΚ1047Β’/29-03-2019) Απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά
κατηγορία μελέτης σε ότι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα
κτιριακά έργα»
28. Η με αρ. 57654/2017 Υπουργική Από φαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
29.
Η με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019 Από φασης του Υπουργού Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν (Β΄ 4607)
Έγκριση εβδομή ντα (70) Ελληνικώ ν Τεχνικώ ν Προδιαγραφώ ν (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε
ό λα τα Δημό σια Έργα και Μελέτες,
30. Η με αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Από φαση του Υπουργού Υποδομώ ν και
Μεταφορώ ν «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών
Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται
με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα
ανωτέρω θέμα» (Β 4203).
31. Η με αριθ. YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Από φαση του Υπουργού Υποδομώ ν και
Μεταφορώ ν «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), ό πως
τροποποιή θηκε με την ό μοια από φαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
32. Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργική Από φαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιώ ν κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του ά ρθρου 53 του ν. 4412/2016»,
33. Η Εγκύ κλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που
αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων».
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34. Η Εγκύ κλιος υπ’ αριθμ. 11/2018 του Υπουργείου Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν (ΑΔΑ:
6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) με θέμα «Οδηγό ς εκπό νησης μελετώ ν Δημοσίων Έργων του ν. 4412/2016 (Βιβλίο
1)».
35. Η Κοινή Διαπιστωτική Πρά ξη των Υπουργώ ν Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν και Ψηφιακή ς
Διακυβέρνησης με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ
Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4
36. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατά ξεων εκδοθείσες κανονιστικές πρά ξεις29, καθώ ς και λοιπές
διατά ξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζό μενα στα συμβατικά τεύ χη της παρού σας,
καθώ ς και το σύ νολο των διατά ξεων του ασφαλιστικού , εργατικού , κοινωνικού , περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου και γενικό τερα κά θε διά ταξη (νό μου, π.δ., Υ.Α, κ.λ.π.) και ερμηνευτική εγκύ κλιος
που διέπει την ανά θεση και εκτέλεση της παρού σας σύ μβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά .
37. Οι ισχύ ουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετώ ν.
38. Προσθή κες και εν γένει προσαρμογές ά ρθρων της διακή ρυξης (πέραν των ό σων ή δη
προβλέπονται ρητώ ς στο κείμενο της πρό τυπης διακή ρυξης) μπορού ν να προστίθενται και να
περιλαμβά νονται, μό νο εφό σον είναι από λυτα συμβατές με την ισχύ ουσα κά θε φορά νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 12: Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης
12.1 Η εκτιμώ μενη αξία της σύ μβασης ανέρχεται σε 59.677,42 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβά νει30
τις προεκτιμώ μενες αμοιβές:

Α/Α
1
2
3
4
5
6

23
13
9
27
16
8

Κατηγορία μελετών
Γεωργοτεχνικές
Υδραυλικές
Η/Μ Έργα
Περιβαλλοντική και Αδειοδοτήσεις
Τοπογραφική
Στατική
ΣΥΝΟΛΟ 1:
Απρόβλεπτα (15%):
Ποσό στρογγυλοποίησης:
ΣΥΝΟΛΟ 2 (προ ΦΠΑ):
Φ.Π.Α. (24%):
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Ποσό
3.237,30 €
24.099,90 €
6.834,30 €
8.632,80 €
7.913,40 €
1.079,10 €
51.796,80 €
7.769,52 €
111,10 €
59.677,42 €
14.322,58 €
74,000.00 €

Η μελέτη έχει ενταχθεί στον προϋ πολογισμό του Δή μου Σερρώ ν έτους 2021 με κωδικό ΚΑ
70.7412.007 και η σύ μβαση θα χρηματοδοτηθεί από τα Έσοδα Δή μου31 και υπό κειται στις νό μιμες
κρατή σεις, περιλαμβανομένης της κρά τησης ύ ψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικώ ν αναγκώ ν της
Ενιαίας Ανεξά ρτητης Αρχή ς Δημοσίων Συμβά σεων, σύ μφωνα με το ά ρθρο 4 παρ. 3 του Ν
4013/201132, καθώ ς και της κρά τησης ύ ψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικώ ν αναγκώ ν της Αρχή ς
Εξέτασης Προδικαστικώ ν Προσφυγώ ν, σύ μφωνα με το ά ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώ ς
και της κρά τησης ύ ψους 0,02% υπέρ της ανά πτυξης και συντή ρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύ μφωνα
με το ά ρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016 [η τελευταία κρά τηση πραγματοποιείται από την έκδοση της
προβλεπό μενης κοινή ς υπουργική ς από φασης].
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Η παρού σα σύ μβαση δεν υποδιαιρείται σε τμή ματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύ νολο για τους
αναφερό μενους λό γους33: Όπως προκύ πτει από το Τεύ χος Τεχνικώ ν Δεδομένων του φακέλλου της
Δημό σια Σύ μβασης (ά ρθρο 45 του Ν. 4412/16) η «Μελέτη Αρδευτικού Δικτύ ου Μητρουσίου
Λευκώ να» αποτελεί ένα ενιαίο σύ νολο που δε μπορεί να υποδιαιρεθεί σε επιμέρους τμή ματα ως
φυσικό αντικείμενο καθώ ς κατά την εκπό νηση των επιμέρους μελετώ ν θα πρέπει να υφίσταται
διαρκή ς αλληλο-ανατροφοδό τηση στοιχείων, ού τε ως προς τα στά δια εκπό νησης, τα οποία είναι
αλληλένδετα και αποσκοπού ν στην ολοκληρωμένη εκπό νηση της μελέτης.
12.2 Οι μονά δες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύ χος Τεχνικώ ν Δεδομένων και
οι τιμές μονά δος που χρησιμοποιή θηκαν για τους υπολογισμού ς των ά νω προεκτιμώ μενων αμοιβώ ν,
αναφέρονται αναλυτικά στο τεύ χος προεκτιμώ μενων αμοιβώ ν.
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή της τεχνική ς και της οικονομική ς προσφορά ς, να
μελετή σουν τα τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονομική τους προσφορά περιλαμβά νει τη
συνολική αμοιβή τους για το σύ νολο του προς μελέτη αντικειμένου, ό πως αυτό προδιαγρά φεται στο
Φά κελο δημό σιας σύ μβασης. Τεκμαίρεται σχετικά ό τι ο ανά δοχος έλαβε υπό ψη, κατά τη μελέτη του
Φακέλου δημό σιας σύ μβασης, την πιθανό τητα να μην αντιστοιχού ν οι ποσό τητες μονά δων φυσικού
αντικειμένου, που αναφέρονται στο τεύ χος της προεκτιμώ μενης αμοιβή ς, στις τελικές ποσό τητες που
θα απαιτηθού ν για την εκπό νηση της μελέτης και διαμό ρφωσε ανά λογα την οικονομική του
προσφορά . Εφό σον προκύ ψουν διαφορές, εφαρμό ζεται το ά ρθρο 186 του ν. 4412/2016.
12.3 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιώ ν της σύ μβασης του Αναδό χου ορίζεται η ημερομηνία
υπογραφή ς του συμφωνητικού .
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύ μβασης συμπεριλαμβανομένων και
των χρό νων έγκρισης ορίζεται σε 24 μή νες. Ο καθαρό ς χρό νος ορίζεται σε 19 μή νες.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ,
μεταγενέστερο χρό νο έναρξης των προθεσμιώ ν της σύ μβασης.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ,
μεταγενέστερο χρό νο έναρξης των προθεσμιώ ν της σύ μβασης.
12.4 Στον ανά δοχο δεν χορηγείται προκαταβολή κατά τους ό ρους των ά ρθρων 72 και 187 παρ. 2
περ. α) του ν. 4412/201634.
12.5 Επισημαίνεται ό τι, σύ μφωνα με τη διά ταξη του ά ρθρου 188 παρ. 6 του ν. 4412/2016, μετά την
έναρξη κατασκευή ς του έργου για το οποίο εκπονείται η παρού σα μελέτη, στους βασικού ς μελετητές
ανατίθεται σύ μβαση προκειμένου να μετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύ μβουλοι - Μελετητές στην
εκτέλεση αυτού σύ μφωνα με τα ειδικό τερα οριζό μενα στην υπ’ αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ
466/10.09.2018 Από φαση του Υπουργού Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν με τίτλο «Καθορισμός
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά
την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του
έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (ΦΕΚ Β’
4203).
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1 Η επιλογή του Αναδό χου, θα γίνει σύ μφωνα με τη διαδικασία «συνοπτικό ς διαγωνισμό ς» του
ά ρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋ ποθέσεις του νό μου αυτού .
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13.2 Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 3 της παρού σας, σε
συνδυασμό με τις διατά ξεις του ά ρθρου 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονομική προσφορά θα
συνταχθεί και υποβληθεί σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 3 της παρού σας, σε συνδυασμό με το ά ρθρο 95
παρ. 3 του ν. 4412/2016 .

13.3 Eναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές 35.
13.4 Κά θε προσφέρων μπορεί να υποβά λει μό νο μία προσφορά 36.
13.5 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.
13.6 Οι προσφορές θα ισχύ ουν για 12 37 μή νες από την ημερομηνία λή ξης της προθεσμίας υποβολή ς
προσφορώ ν του επομένου ά ρθρου. Προσφορά που ορίζει χρό νο ισχύ ος μικρό τερο από αυτό ν που
προβλέπεται στο παρό ν απορρίπτεται ως μη κανονική 38. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λή ξη του
χρό νου ισχύ ος της προσφορά ς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διά ρκεια ισχύ ος
της προσφορά ς τους και της εγγύ ησης συμμετοχή ς, κατ’ ανώ τατο ό ριο για χρονικό διά στημα ίσο με
το προβλεπό μενο στο πρώ το εδά φιο και το ά ρθρο 15.1 της παρού σας Μετά από τη λή ξη και του
παραπά νω ανώ τατου χρονικού ορίου παρά τασης ισχύ ος της προσφορά ς, τα αποτελέσματα της
παρού σας διαδικασίας ανά θεσης ματαιώ νονται, εκτό ς αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογημένα, ό τι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημό σιο συμφέρον, οπό τε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορού ν να επιλέξουν να παρατείνουν την
προσφορά τους, εφό σον τους ζητηθεί πριν από την πά ροδο του ανωτέρω ανώ τατου ορίου
παρά τασης της προσφορά ς τους. Η διαδικασία ανά θεσης συνεχίζεται με ό σους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Αν λή ξει ο χρό νος ισχύ ος των προσφορώ ν και δεν ζητηθεί παρά ταση της προσφορά ς, η αναθέτουσα
αρχή δύ ναται, με αιτιολογημένη από φασή της, εφό σον η εκτέλεση της σύ μβασης εξυπηρετεί το
δημό σιο συμφέρον, να ζητή σει, εκ των υστέρων, από τους οικονομικού ς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία, να παρατείνουν τον χρό νο ισχύ ος της προσφορά ς τους καθώ ς και της εγγύ ησης
συμμετοχή ς, οπό τε η διαδικασία συνεχίζεται με τους οικονομικού ς φορείς, οι οποίοι προέβησαν στις
ανωτέρω ενέργειες39.
Άρθρο 14: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών αποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
7 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Άρθρο 15: Εγγυήσεις
15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατά θεση εγγύ ησης συμμετοχή ς, ποσού
εκατό ν ενενή ντα τριώ ν Ευρώ (1.193,00 €)

χιλίων

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικώ ν φορέων, η εγγύ ηση συμμετοχή ς περιλαμβά νει και τον ό ρο
ό τι η εγγύ ηση καλύ πτει τις υποχρεώ σεις ό λων των οικονομικώ ν φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
Οι εγγυή σεις συμμετοχή ς περιλαμβά νουν κατ’ ελά χιστον τα ακό λουθα στοιχεία, σύ μφωνα με το
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ά ρθρο 72 παρ. 12 του ν. 4412/2016:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδό τη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύ νονται (ή τον κύ ριο του έργου),
δ) τον αριθμό της εγγύ ησης,
ε) το ποσό που καλύ πτει η εγγύ ηση.
στ) την πλή ρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύ θυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύ ηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγρά φονται ό λα τα παραπά νω για κά θε
μέλος της ένωσης),
ζ) τους ό ρους ό τι: αα) η εγγύ ηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύ λακτα, ο δε εκδό της
παραιτείται του δικαιώ ματος της διαιρέσεως και της διζή σεως, και ββ) ό τι σε περίπτωση
κατά πτωσης αυτή ς, το ποσό της κατά πτωσης υπό κειται στο εκά στοτε ισχύ ον τέλος χαρτοσή μου.
(Η υποπερ. αα΄ δεν εφαρμό ζεται για τις εγγυή σεις που παρέχονται με γραμμά τιο του Ταμείου
Παρακαταθηκώ ν και Δανείων)
η) τα στοιχεία της σχετική ς διακή ρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολή ς
προσφορώ ν,
θ) την ημερομηνία λή ξης ή τον χρό νο ισχύ ος της εγγύ ησης,
ι) την ανά ληψη υποχρέωσης από τον εκδό τη της εγγύ ησης να καταβά λει το ποσό της
εγγύ ησης ολικά ή μερικά εντό ς πέντε (5) ημερώ ν μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς τον οποίο απευθύ νεται.
Η εγγύ ηση συμμετοχή ς πρέπει να ισχύ ει τουλά χιστον για τριά ντα (30) ημέρες μετά τη λή ξη του
χρό νου ισχύ ος της προσφορά ς του ά ρθρου 13.6 της παρού σας, δηλαδή για 13 μή νες από την
ημερομηνία λή ξης της προθεσμίας υποβολή ς προσφορώ ν, ή τοι μέχρι 6/10/2022, ά λλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λή ξη της προσφορά ς, να ζητά από τους
προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λή ξη τους, τη διά ρκεια ισχύ ος της προσφορά ς και της
εγγύ ησης συμμετοχή ς.
Η εγγύ ηση συμμετοχή ς καταπίπτει, αν ο προσφέρων:

αποσύ ρει την προσφορά του κατά τη διά ρκεια ισχύ ος αυτή ς,

παρέχει εν γνώ σει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα ά ρθρα 17 έως
19 της παρού σας,

δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπό μενα στο ά ρθρο 22 της παρού σας δικαιολογητικά

στις περιπτώ σεις των παρ. 3, 4 και 5 του ά ρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρό σκλησης
για υποβολή δικαιολογητικώ ν από τον προσωρινό ανά δοχο, αν, κατά τον έλεγχο των
παραπά νω δικαιολογητικώ ν, σύ μφωνα με τα ά ρθρο 5δ) της παρού σας, διαπιστωθεί ό τι τα
στοιχεία που δηλώ θηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά , ή ό τι έχουν υποβληθεί
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπά νω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν
νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύ εται η μη συνδρομή των λό γων αποκλεισμού του
ά ρθρου 18 ή η πλή ρωση μιας ή περισσό τερων από τις απαιτή σεις των κριτηρίων ποιοτική ς
επιλογή ς

δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού

υποβά λει μη κατά λληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του ά ρθρου 2 ν.
4412/2016

δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρό σκληση της αναθέτουσας αρχή ς εντό ς της προθεσμίας του
ά ρθρου 21.3 της παρού σας και δεν υποβά λλει εξηγή σεις, σε περίπτωση ασυνή θιστα χαμηλή ς
προσφορά ς.40
Οι εγγυή σεις συμμετοχή ς επιστρέφονται ως εξή ς :
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α) στον ανά δοχο, με την προσκό μιση της εγγύ ησης καλή ς εκτέλεσης,
β) στους λοιπού ς προσφέροντες, κατά τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 72 παρ. 3 του ν.
4412/2016.
15.2

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύ μβασης απαιτείται η παροχή εγγύ ησης καλή ς εκτέλεσης, σύ μφωνα με
το ά ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύ ψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
εκτιμώ μενης αξίας της σύ μβασης (ή του τμή ματος της σύ μβασης, σε περίπτωση υποδιαίρεσης σε
τμή ματα), χωρίς να συμπεριλαμβά νονται τα δικαιώ ματα προαίρεσης (χωρίς Φ.Π.Α.) και
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού 41.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύ μβασης κατά το ά ρθρο 132 του ν. 4412/2016, η οποία
συνεπά γεται αύ ξηση της συμβατική ς αξίας, ο ανά δοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει μέχρι
και την υπογραφή της τροποποιημένης σύ μβασης, συμπληρωματική εγγύ ηση, το ύ ψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύ ξησης της αξίας της σύ μβασης χωρίς
ΦΠΑ.
Η εγγύ ηση καλή ς εκτέλεσης της σύ μβασης καλύ πτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή ό λων των ό ρων της σύ μβασης και κά θε απαίτηση της αναθέτουσας αρχή ς ή του
κυρίου του έργου έναντι του αναδό χου και περιλαμβά νει κατ’ ελά χιστον τα αναφερό μενα στην
παρά γραφο 15.1 της παρού σας, πλην της περίπτωσης (η) και επιπρό σθετα, τον αριθμό (αν είναι
γνωστό ς) και τον τίτλο της σχετική ς σύ μβασης.
Η εγγύ ηση καλή ς εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχή στην περίπτωση
παραβίασης από τον ανά δοχο των ό ρων της σύ μβασης, ό πως αυτή ειδικό τερα ορίζει. Ειδικά
μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδό χου κατά τα οριζό μενα στην παρ. 8 του
ά ρθρου 191 του ν. 4412/2016, η εγγύ ηση καλή ς εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του εργοδό τη.
15.3

Εγγύηση προκαταβολής
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

15.4 Οι ως ά νω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύ ματα ή
ασφαλιστικές επιχειρή σεις κατά την έννοια των περιπτώ σεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του ά ρθρου 14 του
ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργού ν νό μιμα στα κρά τη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώ ρου ή στα κρά τη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύ μφωνα με τις ισχύ ουσες διατά ξεις, το
δικαίωμα αυτό . Μπορού ν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμά τιο του Ταμείου Παρακαταθηκώ ν και Δανείων με παρακατά θεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού .42 Αν συσταθεί παρακαταθή κη με γραμμά τιο παρακατά θεσης χρεογρά φων στο
Ταμείο Παρακαταθηκώ ν και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λή γουν κατά τη διά ρκεια της
εγγύ ησης επιστρέφονται μετά τη λή ξη τους στον υπέρ ου η εγγύ ηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδό χου από ένα ή
περισσό τερους εκδό τες της παραπά νω παραγρά φου, ανεξαρτή τως του ύ ψους των.
15.5 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώ σει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώ σει την εγκυρό τητά τους43.
15.6 Οι εγγυητικές καλή ς εκτέλεσης και προκαταβολή ς καταπίπτουν με αιτιολογημένη από φαση της
αναθέτουσας αρχή ς, η οποία εκδίδεται μετά από προηγού μενη εισή γηση της διευθύ νουσας
υπηρεσίας44.
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15.7 Με από φαση της διευθύ νουσας υπηρεσίας, που εκδίδεται ύ στερα από αίτηση του αναδό χου,
αποδεσμεύ εται μέρος των εγγυή σεων, κατά τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 187, περί καταβολή ς
της αμοιβή ς του αναδό χου, ανερχό μενο σε ποσοστό ανά λογο με την αξία των εργασιώ ν περαιωθέντος
και εγκριθέντος σταδίου της σύ μβασης.
Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης
Το πλή ρες κείμενο της παρού σας διακή ρυξης και η προκή ρυξη σύ μβασης45 καταχωρή θηκαν στο
ΚΗΜΔΗΣ46.
Προκή ρυξη (περίληψη της παρού σας διακή ρυξης) δημοσιεύ εται στην ιστοσελίδα του Κυρίου του
Έργου (www.serres .gr ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η σύ μβαση ανατίθεται βά σει του κριτηρίου του ά ρθρου 21 της παρού σας, σε προσφέροντα ο οποίος
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βά σει του ά ρθρου 18 και πληροί τα κριτή ρια επιλογή ς του ά ρθρου
19.
Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
17.1 Δικαίωμα συμμετοχή ς έχουν φυσικά ή νομικά πρό σωπα, ή ενώ σεις αυτώ ν που
δραστηριοποιού νται στην εκπό νηση μελετώ ν των κατηγοριώ ν που αναφέρονται στο ά ρθρο 12.1 της
παρού σας 47 και που είναι εγκατεστημένα σε:48
α) κρά τος-μέλος της Ένωσης,
β) κρά τος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ ρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώ ρες που έχουν υπογρά ψει και κυρώ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανά θεση δημό σια
σύ μβαση καλύ πτεται από τα Παραρτή ματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 49 και τις γενικές σημειώ σεις του σχετικού
με
την
Ένωση
Προσαρτή ματος
I
της
ως
ά νω
Συμφωνίας,
καθώ ς
και
δ) τρίτες χώ ρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού σας παραγρά φου και έχουν συνά ψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιώ ν ανά θεσης δημοσίων
συμβά σεων.
Στο βαθμό που καλύ πτονται από τα Παραρτή ματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώ σεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτή ματος I της ΣΔΣ, καθώ ς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις
οποίες δεσμεύ εται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλά σσουν για τα έργα, τα αγαθά , τις
υπηρεσίες και τους οικονομικού ς φορείς των χωρώ ν που έχουν υπογρά ψει τις εν λό γω συμφωνίες
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτή ν που επιφυλά σσουν για τα έργα, τα αγαθά , τις υπηρεσίες και
τους οικονομικού ς φορείς της Ένωσης50.
17.2 Οικονομικό ς φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης51.
17.3 Οι ενώ σεις οικονομικώ ν φορέων συμμετέχουν υπό τους ό ρους των παρ. 2, 3 και 4 του ά ρθρου 19
και των περιπτώ σεων γ) και δ) της παρ. 1 του ά ρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν
λό γω ενώ σεις να περιβληθού ν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφορά ς. Η ένωση
των φυσικώ ν ή νομικώ ν προσώ πων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες
μελετώ ν.
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Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού
18.1 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από
τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
18.1.1 Υπά ρχει εις βά ρος του αμετά κλητη52 καταδικαστική από φαση για έναν από τα παρακά τω
εγκλή ματα :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργά νωση, ό πως αυτή ορίζεται στο ά ρθρο 2 της από φασης πλαίσιο
2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλή ματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλή ματα του ά ρθρου 187 του Ποινικού Κώ δικα
(εγκληματική οργά νωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, ό πως ορίζεται στο ά ρθρο 3 της σύ μβασης περί της καταπολέμησης της
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπά λληλοι των Ευρωπαϊκώ ν Κοινοτή των ή των κρατώ ν μελώ ν της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του ά ρθρου 2 της από φασης πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώ ς και, ό πως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα, και τα εγκλή ματα των ά ρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικώ ν προσώ πων), 236
(δωροδοκία υπαλλή λου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικώ ν λειτουργώ ν), 237Α παρ. 2 (εμπορία
επιρροή ς μεσά ζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώ δικα,
γ) απά τη εις βά ρος των οικονομικώ ν συμφερό ντων της Ένωσης, κατά την έννοια των ά ρθρων 3 και 4
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου
2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απά της εις βά ρος των
οικονομικώ ν συμφερό ντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλή ματα των ά ρθρων 159Α
(δωροδοκία πολιτικώ ν προσώ πων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλή λου), 237 παρ. 2-4
(δωροδοκία δικαστικώ ν λειτουργώ ν), 242 (ψευδή ς βεβαίωση, νό θευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη
κλοπή ), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απά τη), 386Α (απά τη με υπολογιστή ), 386Β (απά τη σχετική με τις
επιχορηγή σεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώ δικα και των ά ρθρων 155 επ. του Εθνικού
Τελωνειακού Κώ δικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), ό ταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικώ ν
συμφερό ντων της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτώ ν των συμφερό ντων,
καθώ ς και τα εγκλή ματα των ά ρθρων 23 (διασυνοριακή απά τη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
(επικουρικές διατά ξεις για την ποινική προστασία των οικονομικώ ν συμφερό ντων της Ευρωπαϊκή ς
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλή ματα ή εγκλή ματα συνδεό μενα με τρομοκρατικές δραστηριό τητες, ό πως
ορίζονται, αντιστοίχως στα ά ρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
και την αντικατά σταση της από φασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την
τροποποίηση της από φασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή από πειρα διά πραξης εγκλή ματος, ό πως ορίζονται στο ά ρθρο 14 αυτή ς, και
τα εγκλή ματα των ά ρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώ δικα, καθώ ς και τα εγκλή ματα των
ά ρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
ε) νομιμοποίηση εσό δων από παρά νομες δραστηριό τητες ή χρηματοδό τηση της τρομοκρατίας, ό πως
αυτές ορίζονται στο ά ρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρό ληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστή ματος για τη νομιμοποίηση εσό δων από παρά νομες δραστηριό τητες ή για
τη χρηματοδό τηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατά ργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
- 22 -

21PROC009100591 2021-08-23
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπή ς (EE L
141/05.06.2015) και τα εγκλή ματα των ά ρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
στ) παιδική εργασία και ά λλες μορφές εμπορίας ανθρώ πων, ό πως ορίζονται στο ά ρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρό ληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώ πων και για την προστασία των θυμά των της,
καθώ ς και για την αντικατά σταση της από φασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλή ματα του ά ρθρου 323Α του Ποινικού κώ δικα (εμπορία ανθρώ πων).
Ο οικονομικό ς φορέας αποκλείεται, επίσης, ό ταν το πρό σωπο εις βά ρος του οποίου εκδό θηκε
αμετά κλητη καταδικαστική από φαση είναι μέλος του διοικητικού , διευθυντικού ή εποπτικού οργά νου
του ή έχει εξουσία εκπροσώ πησης, λή ψης αποφά σεων ή ελέγχου σε αυτό . Η υποχρέωση του
προηγού μενου εδαφίου αφορά :
i) στις περιπτώ σεις εταιρειώ ν περιορισμένης ευθύ νης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικώ ν κεφαλαιουχικώ ν εταιρειώ ν
(Ι.Κ.Ε.), προσωπικώ ν εταιρειώ ν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
ii) στις περιπτώ σεις ανωνύ μων εταιρειώ ν (Α.Ε.), τον Διευθύ νοντα Σύ μβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου καθώ ς και τα πρό σωπα στα οποία με από φαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει
ανατεθεί το σύ νολο της διαχείρισης και εκπροσώ πησης της εταιρείας
iii) στις περιπτώ σεις των συνεταιρισμώ ν, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
iv) στις υπό λοιπες περιπτώ σεις νομικώ ν προσώ πων, τον κατά περίπτωση νό μιμο εκπρό σωπο53.
Εά ν στις ως ά νω περιπτώ σεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετά κλητη από φαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετά κλητη από φαση54.
18.1.2 α) Ο οικονομικό ς φορέας έχει αθετή σει τις υποχρεώ σεις του ό σον αφορά στην καταβολή
φό ρων ή εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
από φαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ , σύ μφωνα με διατά ξεις της χώ ρας ό που είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή /και
β) ό ταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατά λληλα μέσα ό τι ο προσφέρων έχει
αθετή σει τις υποχρεώ σεις του ό σον αφορά την καταβολή φό ρων ή εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατά στασή του στην Ελλά δα, οι υποχρεώ σεις
του που αφορού ν στις εισφορές κοινωνική ς ασφά λισης καλύ πτουν τό σο την κύ ρια ό σο και την
επικουρική ασφά λιση.
Οι υποχρεώ σεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ό τι δεν έχουν αθετηθεί εφό σον δεν έχουν καταστεί
ληξιπρό θεσμες ή εφό σον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, ό ταν έχει εκπληρώ σει τις υποχρεώ σεις του είτε καταβά λλοντας τους
φό ρους ή τις εισφορές κοινωνική ς ασφά λισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τό κων ή των προστίμων είτε υπαγό μενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους, στο μέτρο που τηρεί τους ό ρους του δεσμευτικού κανονισμού 55.
18.1.3 Κατ’ εξαίρεση, για τους πιο κά τω επιτακτικού ς λό γους δημό σιου συμφέροντος .........................
(ό πως δημό σιας υγείας ή προστασίας του περιβά λλοντος, οι οποίοι συμπληρώ νονται από την
αναθέτουσα αρχή ), δεν εφαρμό ζονται οι παρά γραφοι 18.1.1 και 18.1.2. και δεν αποκλείονται οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς.
18.1.4 Κατ’ εξαίρεση, επίσης, οικονομικό ς φορέας δεν αποκλείεται ό ταν ο αποκλεισμό ς θα ή ταν
σαφώ ς δυσανά λογος, ιδίως ό ταν μό νο μικρά ποσά των φό ρων ή των εισφορώ ν κοινωνική ς
- 23 -

21PROC009100591 2021-08-23
ασφά λισης δεν έχουν καταβληθεί ή ό ταν ο προσφέρων ενημερώ θηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που
οφείλεται λό γω αθέτησης των υποχρεώ σεώ ν του ό σον αφορά στην καταβολή φό ρων ή εισφορώ ν
κοινωνική ς ασφά λισης σε χρό νο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατό τητα να λά βει μέτρα, σύ μφωνα με
το τελευταίο εδά φιο της περ. β' της παρ. 2 του ά ρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας υποβολή ς προσφορά ς του ά ρθρου 14 της παρού σας.
18.1.5 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύ ναψης της παρού σας σύ μβασης, οικονομικό ς
φορέας σε οποιαδή ποτε από τις ακό λουθες καταστά σεις56:
(α) εά ν έχει αθετή σει τις ισχύ ουσες υποχρεώ σεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 του ά ρθρου 18
του ν. 4412/2016 περί αρχώ ν που εφαρμό ζονται στις διαδικασίες σύ ναψης δημοσίων συμβά σεων,
(β) εά ν τελεί υπό πτώ χευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδική ς εκκαθά ρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστή ριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριό τητες ή έχει υπαχθεί
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους ό ρους αυτή ς ή εά ν βρίσκεται σε οποιαδή ποτε ανά λογη
κατά σταση προκύ πτουσα από παρό μοια διαδικασία, προβλεπό μενη σε εθνικές διατά ξεις νό μου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ
των καταστά σεων που αναφέρονται στην παραπά νω περίπτωση, υπό την προϋ πό θεση ό τι η
αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ό τι ο εν λό γω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύ μβαση,
λαμβά νοντας υπό ψη τις ισχύ ουσες διατά ξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματική ς του
λειτουργίας (παρ. 5 ά ρθρου 73 του ν. 4412/2016) 57 ,
(γ) εά ν, με την επιφύ λαξη της παραγρά φου 3β του ά ρθρου 44 του ν. 3959/2011 2011 περί ποινικώ ν
κυρώ σεων και ά λλων διοικητικώ ν συνεπειώ ν, υπά ρχουν επαρκώ ς εύ λογες ενδείξεις που οδηγού ν στο
συμπέρασμα ό τι ο οικονομικό ς φορέας συνή ψε συμφωνίες με ά λλους οικονομικού ς φορείς με στό χο
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού ,
δ) εά ν μία κατά σταση σύ γκρουσης συμφερό ντων κατά την έννοια του ά ρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με ά λλα, λιγό τερο παρεμβατικά , μέσα,
(ε) εά ν μία κατά σταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρό τερη συμμετοχή των
προσφερό ντων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύ ναψης σύ μβασης, κατά τα οριζό μενα στο
ά ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με ά λλα, λιγό τερο παρεμβατικά , μέσα,
(στ) εά ν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανό μενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώ δους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγού μενης δημό σιας σύ μβασης, προηγού μενης σύ μβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγού μενης σύ μβασης παραχώ ρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρό ωρη καταγγελία
της προηγού μενης σύ μβασης, αποζημιώ σεις ή ά λλες παρό μοιες κυρώ σεις,
(ζ) εά ν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρώ ν απατηλώ ν δηλώ σεων κατά την παροχή των
πληροφοριώ ν που απαιτού νται για την εξακρίβωση της απουσίας των λό γων αποκλεισμού ή την
πλή ρωση των κριτηρίων επιλογή ς, έχει αποκρύ ψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτού νται κατ’ εφαρμογή του ά ρθρου 79 του ν. 4412/2016
και του ά ρθρου 22 της παρού σας,
(η) εά ν επιχείρησε να επηρεά σει με αθέμιτο τρό πο τη διαδικασία λή ψης αποφά σεων της αναθέτουσας
αρχή ς, να αποκτή σει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης ή να παρά σχει με απατηλό τρό πο παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεά σουν ουσιωδώ ς τις αποφά σεις που αφορού ν τον αποκλεισμό ,
την επιλογή ή την ανά θεση,
(θ) εά ν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατά λληλα μέσα, ό τι έχει διαπρά ξει σοβαρό
επαγγελματικό παρά πτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβό λω την ακεραιό τητά του.
Εά ν στις ως ά νω περιπτώ σεις (α) έως (θ), η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετά κλητη από φαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πρά ξης που
βεβαιώ νει το σχετικό γεγονό ς.58
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18.1.6 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδή ποτε χρονικό σημείο κατά τη
διά ρκεια της διαδικασίας σύ ναψης σύ μβασης, ό ταν αποδεικνύ εται ό τι αυτό ς βρίσκεται, λό γω
πρά ξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώ σεις των
προηγού μενων παραγρά φων59.
18.1.7 Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστά σεις που αναφέρονται στις παραγρά φους
18.1.1, και 18.1.560 εκτό ς από την περ. β’ αυτή ς, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 61 προκειμένου να
αποδείξει ό τι τα μέτρα που έλαβε επαρκού ν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρό τι συντρέχει ο
σχετικό ς λό γος αποκλεισμού . Για τον σκοπό αυτό ν, ο οικονομικό ς φορέας αποδεικνύ ει ό τι έχει
καταβά λει ή έχει δεσμευθεί να καταβά λει αποζημίωση για ζημίες που προκλή θηκαν από το ποινικό
αδίκημα ή το παρά πτωμα, ό τι έχει διευκρινίσει τα γεγονό τα και τις περιστά σεις με ολοκληρωμένο
τρό πο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λά βει συγκεκριμένα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα, καθώ ς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατά λληλα για την αποφυγή περαιτέρω
ποινικώ ν αδικημά των ή παραπτωμά των62.
Τα μέτρα που λαμβά νονται από τους προσφέροντες αξιολογού νται σε συνά ρτηση με τη σοβαρό τητα
και τις ιδιαίτερες περιστά σεις του ποινικού αδική ματος ή του παραπτώ ματος. Εά ν τα στοιχεία
κριθού ν επαρκή , ο εν λό γω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης. Αν τα
μέτρα κριθού ν ανεπαρκή , γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της από φασης αυτή ς.
Οικονομικό ς φορέας που έχει αποκλειστεί, σύ μφωνα με τις κείμενες διατά ξεις, με τελεσίδικη
από φαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύ ναψης σύ μβασης ή ανά θεσης παραχώ ρησης δεν
μπορεί να κά νει χρή ση της ανωτέρω δυνατό τητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λό γω από φαση.
18.1.8 Η από φαση για την διαπίστωση της επά ρκειας ή μη των επανορθωτικώ ν μέτρων κατά την
προηγού μενη παρά γραφο εκδίδεται σύ μφωνα με τα οριζό μενα στις παρ. 8 και 9 του ά ρθρου 73 του ν.
4412/2016.63
18.1.9 Οικονομικό ς φορέας, σε βά ρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύ ρωση του οριζό ντιου
αποκλεισμού σύ μφωνα με τις κείμενες διατά ξεις, και για το χρονικό διά στημα που αυτή ορίζει,
αποκλείεται από την παρού σα διαδικασία σύ ναψης της σύ μβασης.
Άρθρο 19: Κριτήρια επιλογής64
19.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώ ο που τηρείται
στο κρά τος εγκατά στασή ς τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλά δα απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώ α Μελετητώ ν ή Γραφείων Μελετώ ν για το χρονικό διά στημα που
εξακολουθού ν να ισχύ ουν οι μεταβατικές προθεσμίες του ά ρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019, ή στο
Μητρώ ο Μελετητικώ ν Επιχειρή σεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) από την έναρξη ισχύ ος του
τελευταίου, στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετώ ν του ά ρθρου 12.1 της παρού σας65. Οι προσφέροντες
που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κρά τη μέλη της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώ α του Παραρτή ματος XI του Προσαρτή ματος Α΄ του ν.
4412/2016.
19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια66
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
19.3 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα67
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α) Απαιτή σεις στελέχωσης
Κά θε προσφέρων πρέπει να διαθέτει τουλά χιστον έναν (1) μελετητή 4ετού ς εμπειρίας για τις
παρακά τω κατηγορίες μελετώ ν.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Για την κατηγορία μελέτης 23: ένα (1) τουλά χιστον στέλεχος 4ετού ς εμπειρίας
Για την κατηγορία μελέτης 13: ένα (1) τουλά χιστον στέλεχος 4ετού ς εμπειρίας
Για την κατηγορία μελέτης 09: ένα (1) τουλά χιστον στέλεχος 4ετού ς εμπειρίας
Για την κατηγορία μελέτης 27: ένα (1) τουλά χιστον στέλεχος 4ετού ς εμπειρίας
Για την κατηγορία μελέτης 16: ένα (1) τουλά χιστον στέλεχος 4ετού ς εμπειρίας
Για την κατηγορία μελέτης 08: ένα (1) τουλά χιστον στέλεχος 4ετού ς εμπειρίας

β) Για να διασφαλιστεί ό τι οι υποψή φιοι διαθέτουν την τεχνική και επαγγελματική ικανό τητα και ά ρα
την αναγκαία εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύ μβαση σε κατά λληλο επίπεδο ποιό τητας, απαιτείται
επιπλέον να ισχύ ουν τα κά τωθι:
(β1) Ο μελετητή ς των υδραυλικώ ν έργων, και ο υπεύ θυνος σύ νταξης της Περιβαλλοντική ς Μελέτης,
θα πρέπει να έχουν ολοκληρώ σει εντό ς της τελευταίας 10ετίας, τουλά χιστο μία μελέτη αρδευτικού
υπό πίεση δικτύ ου, η οποία να αφορού σε αρδευό μενη επιφά νεια μεγαλύ τερη από 6.000 στρέμματα.
(β2) Για τις συμβά σεις συναφού ς αντικειμένου που θα δηλωθού ν, θα πρέπει υποχρεωτικά να ισχύ ουν
τα ακό λουθα:
(i) σε τουλά χιστον μία από αυτές ο διαγωνιζό μενος θα πρέπει να είναι ανά δοχος σε ποσοστό
100%.
(ii) σε περίπτωση σύ μπραξης ή κοινοπραξίας, σε τουλά χιστον μία (1) από αυτές ο
διαγωνιζό μενος θα πρέπει να είναι ανά δοχος σε ποσοστό τουλά χιστον 50%.
Ολοκληρωμένες θεωρού νται μό νον οι συμβά σεις για τις οποίες έχει εκδοθεί από φαση έγκρισης ή
βεβαίωση καλή ς εκτέλεσης ή από φαση παραλαβή ς του εργοδό τη της εκά στοτε σύ μβασης μετά το
2011 και έκτοτε. Δεν συνυπολογίζονται ως υλοποιηθείσες οι συμβά σεις για τις οποίες ο
διαγωνιζό μενος κηρύ χθηκε έκπτωτος.
Διευκρινίζεται ότι για τα διαγωνιζόμενα νομικά πρόσωπα την παραπάνω εμπειρία δύναται να την
κατέχουν και άτομο ή άτομα που σχετίζονται άμεσα με τα νομικά πρόσωπα (πρέπει δηλαδή να
είναι εταίροι ή υπάλληλοι του νομικού προσώπου) αρκεί να δηλώνονται στην ομάδα έργου.
19.4

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας68

Κά θε προσφέρων πρέπει να διαθέτει σύ στημα διασφά λισης ποιό τητας, κατά το πρό τυπο ΕΝ ISO 9001
ή ισοδύ ναμο, σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολή ς των προσφορώ ν, καθώ ς και σύ στημα
περιβαλλοντική ς διαχείρισης κατά το πρό τυπο ΕΝ ISO 14001 ή ισοδύ ναμο, σε ισχύ κατά την
ημερομηνία υποβολή ς των προσφορώ ν, σύ μφωνα με το ά ρθρο 82 του Νό μου 4412/2016.
Σε περίπτωση ενώ σεων οικονομικώ ν φορέων, το απαιτού μενο, σε ισχύ , σύ στημα διασφά λισης
ποιό τητας, πρέπει να προκύ πτει τουλά χιστον για έναν οικονομικό φορέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 20: Περιεχόμενο φακέλων προσφοράς
20.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβά νει τους ακό λουθους υποφακέλους:
(α) υποφά κελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχή ς»
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(β) υποφά κελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά »
(γ) υποφά κελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά »,
σύ μφωνα με τα κατωτέρω:
20.2 Ο υποφά κελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να
περιέχει τα ακό λουθα:
- α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύ μβασης (ΕΕΕΣ). Ο οικονομικό ς φορέας δύ ναται να
διευκρινίζει τις δηλώ σεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύ θυνη
δή λωση, την οποία υποβά λλει μαζί με το ΕΕΕΣ. 69
β)
την εγγύ ηση συμμετοχή ς, του ά ρθρου 15 της παρού σας.
[συμπληρώνονται τυχόν πρόσθετα έγγραφα που καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή ]
…………………………………………. 70
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδή ποτε χρονικό σημείο κατά
τη διά ρκεια της διαδικασίας, να υποβά λει ό λα ή ορισμένα δικαιολογητικά , ό ταν αυτό απαιτείται για
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι ενώ σεις οικονομικώ ν φορέων που υποβά λλουν κοινή προσφορά υποβά λλουν τα παραπά νω
δικαιολογητικά για κά θε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
20.3 Ο υποφά κελος “Τεχνική Προσφορά” περιλαμβά νει τα τεχνικά στοιχεία της προσφορά ς του
οικονομικού φορέα, βά σει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζό μενα στο
ά ρθρο 21.2 της παρού σας:
α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζό μενη στα υπά ρχοντα στοιχεία του Φακέλου
Δημό σιας Σύ μβασης, με επισή μανση των προβλημά των και εισή γηση του τρό που επίλυσή ς τους. Στην
Τεχνική Έκθεση δεν πρέπει να περιλαμβά νονται προτά σεις τεχνικώ ν λύ σεων.
β) Πρό ταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβά νει περιγραφή του γενικού προγρά μματος εκπό νησης της
μελέτης, δηλαδή τις απαιτού μενες επιμέρους δραστηριό τητες, την αλληλουχία των σταδίων ή φά σεων
της κύ ριας και των υποστηρικτικώ ν μελετώ ν (ό ταν πρό κειται για σύ νθετη μελέτη) την
αλληλοτροφοδό τηση των μελετώ ν με δεδομένα, τον καθορισμό σημείων ελέγχου και απαιτού μενων
ενεργειώ ν και διαδικασιώ ν για την παραγωγή της μελέτης.
γ) χρονοδιά γραμμα, στο οποίο περιγρά φεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτή των της
περίπτωσης β΄, λαμβανομένου υπό ψη του συνολικού χρό νου, ό πως προβλέπεται στα έγγραφα της
σύ μβασης.
δ) οργανό γραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκό ντων και κατανομή ς εργασιώ ν του συντονιστή και
της ομά δας μελέτης, ό που παρουσιά ζεται η κατανομή ευθυνώ ν μεταξύ των μελώ ν της και στοιχεία για
την αποτελεσματικό τητα της δρά σης κά θε μέλους της ομά δας μελέτης σε αντίστοιχες ευθύ νες με
αυτές που αναλαμβά νει στην ομά δα μελέτης και το βαθμό επιτυχίας της, λαμβανομένων υπό ψη των
διατά ξεων των περιπτώ σεων β΄ και γ΄,
ε) στοιχεία για τη συνοχή της ομά δας μελέτης, από τα οποία να προκύ πτει η δυνατό τητα καλή ς
συνεργασίας για την απρό σκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπό νηση της μελέτης.
Η Τεχνική Έκθεση, η Πρό ταση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχό ν παραρτημά των αυτώ ν),
καθώ ς και τα στοιχεία που τεκμηριώ νουν τα ανωτέρω δ) και ε) σημεία (συμπεριλαμβανομένων τυχό ν
παραρτημά των και εξαιρουμένων των υπεύ θυνων δηλώ σεων συνεργασίας και των τυχό ν
πιστοποιητικώ ν με τα οποία αποδεικνύ εται προηγού μενη συνεργασία μεταξύ μελώ ν της
προτεινό μενης ομά δας μελέτης), δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύ λογο μέγεθος είκοσι (20)71
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κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειρά ς ανά
οργανογρά μματος.

τεύ χος, εκτό ς του προαναφερθέντος

Όταν το περιεχό μενο των παραπά νω εγγρά φων και στοιχείων υπερβαίνει το εύ λογο μέγεθος, κατά
την κρίση της Επιτροπή ς Διαγωνισμού (η οποία διαμορφώ νεται με βά ση την αρχή του ίσου μέτρου
κρίσης), το υπερβά λλον υλικό δε θα λαμβά νεται υπό ψη στην αξιολό γηση.
Για τα αναφερό μενα στοιχεία των μελώ ν της ομά δας μελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να
ζητή σει περαιτέρω πληροφορίες.
20.4 Ο υποφά κελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβά νει το υπό δειγμα οικονομική ς
προσφορά ς.72, το οποίο αναγρά φει τα στοιχεία του προσφέροντος, την προσφερό μενη τιμή ανά
κατηγορία μελέτης και την συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύ μβασης.
Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κά θε επιμέρους κατηγορία μελέτης. Οι συμμετέχοντες
υποβά λλουν έντυπο οικονομική ς προσφορά ς στο οποίο αναγρά φουν την προσφερό μενη τιμή ανά
κατηγορία μελέτης και τη συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύ μβασης. Η οικονομική προσφορά
συντίθεται για κά θε επί μέρους κατηγορία μελέτης, σύ μφωνα με τις διατά ξεις της περίπτωσης δ΄ της
παραγρά φου 8 του ά ρθρου 53 του ν. 4412/2016. Περιλαμβά νει, εκτό ς από τις αμοιβές για την
εκπό νηση των μελετώ ν, τις αμοιβές για τον προγραμματισμό , την επίβλεψη και την αξιολό γηση των
αναγκαίων ερευνητικώ ν εργασιώ ν πά σης φύ σεως, καθώ ς επίσης και των εργασιώ ν /μελετώ ν.
Η συνολική προσφερό μενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό ) επί της
προεκτιμώ μενης αμοιβή ς, με στρογγυλοποίηση στο δεύ τερο δεκαδικό ψηφίο.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες για διευκρινή σεις ή συμπληρώ σεις κατά
τους ό ρους του ά ρθρου 7 του παρό ντος.
20.5 Στις παραπά νω περιπτώ σεις που με την τεχνική ή οικονομική προσφορά υποβά λλονται ιδιωτικά
έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπό μενα στις διατά ξεις του Ν. 2690/1999 (Α’
45) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφό σον συνυποβά λλεται υπεύ θυνη δή λωση, στην οποία
βεβαιώ νεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύ ναψης
σύ μβασης (ή τοι μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκή ρυξης σύ μβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, κατά τα
ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 120 παρ. 1 του ν. 4412/2016)73.
Άρθρο 21: Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς
21.1 Κριτή ριο ανά θεσης της σύ μβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά ποψη
προσφορά » βά σει βέλτιστης σχέσης ποιό τητας τιμή ς.
Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά ποψη προσφορά βά σει βέλτιστης σχέσης
ποιό τητας – τιμή ς, θα αξιολογηθού ν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερό ντων με
βά ση τα παρακά τω κριτή ρια , καθώ ς και τη σχετική στά θμισή τους. 74 75
α) Κριτήριο 1 (Κ1) ο βαθμό ς κατανό ησης του αντικειμένου και των στό χων της προς την εκπό νηση
μελέτης ό πως προκύ πτει από την τεχνική έκθεση της παρ. 20.3.α της παρού σης, με εντοπισμό των
θεμά των στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπό νηση της μελέτης (παρ. 4α του
Άρθρου 86 του Ν.4412/2016) με συντελεστή βαρύ τητας σ1= 40%.
Προσφορές που θα λά βουν στο κριτή ριο αυτό βαθμό κά τω του 50 απορρίπτονται ως απαρά δεκτες.
β) Κριτήριο 2 (Κ2) η πληρό τητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπό νησης της μελέτης βά σει της
Πρό τασης Μεθοδολογίας και του Χρονοδιαγρά μματος των παρ. 20.3. β και γ της παρού σης δηλαδή
συγκεκριμένα: ο βαθμό ς κά λυψης των απαιτή σεων της προς εκπό νηση μελέτης από δραστηριό τητες
που παρουσιά ζει ο οικονομικό ς φορέας, ο βαθμό ς επά ρκειας των ενεργειώ ν και διαδικασιώ ν για την
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παραγωγή της μελέτης, περιλαμβανομένων και των ενεργειώ ν του συντονιστή , καθώ ς και η
τεκμηρίωση της δυνατό τητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινό μενου χρονοδιαγρά μματος,
σε συνδυασμό με τη στελέχωση της ομά δας μελέτης και τα παρεχό μενα στοιχεία από τα οποία
διασφαλίζεται ό τι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώ πινους πό ρους, για να
εκτελέσουν τη σύ μβαση σε κατά λληλο ποιοτικό επίπεδο (παρ. 4β του Άρθρου 86 του Ν.4412/2016)
με συντελεστή βαρύ τητας σ2 = 30%.
Προσφορές που θα λά βουν στο κριτή ριο αυτό βαθμό κά τω του 50 απορρίπτονται ως απαρά δεκτες.
γ) Κριτήριο 3 (Κ3) η οργά νωση του οικονομικού φορέα , βά σει των στοιχείων της παρ. 20.3. δ και ε
της παρού σης, και συγκεκριμένα: η σαφή νεια στον καθορισμό των καθηκό ντων της ομά δας και η
επά ρκεια της προτεινό μενης ομά δας μελέτης σε σχέση με τη δομή του οργανογρά μματος και ο βαθμό ς
συνοχή ς της προτεινό μενης ομά δας μελέτης (παρ. 4γ του Άρθρου 86 του Ν. 4412/2016) με
συντελεστή βαρύ τητας σ3 = 30%.
Προσφορές που θα λά βουν στο κριτή ριο αυτό βαθμό κά τω του 50 απορρίπτονται ως απαρά δεκτες.
21.2

Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς

Το ά θροισμα των σχετικώ ν συντελεστώ ν βαρύ τητας των κριτηρίων αξιολό γησης ανέρχεται σε κά θε
περίπτωση σε 100. Η βαθμολό γηση και κατά ταξη των προσφορώ ν γίνεται σύ μφωνα με τον τύ πο:
ΒΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3
Όπου:
ΒΤΠ είναι η συνολική βαθμολογία της τεχνική ς προσφορά ς,
σν είναι ο συντελεστή ς βαρύ τητας του κριτηρίου ανά θεσης
Κν είναι η βαθμολογία του κριτηρίου αξιολό γησης
και ισχύ ει:

σ1+σ2+σ3 = 1

Ο προκύ πτων βαθμό ς στρογγυλοποιείται στο δεύ τερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Ο συντελεστή ς βαρύ τητας της βαθμολογίας της Τεχνική ς Προσφορά ς ορίζεται σε ΒTΠ = 70%.76
Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελά χιστη επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων του ά ρθρου
21.1 απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας77.
21.3

Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς

Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογού νται σε εκατονταβά θμια κλίμακα και η βαθμολογία ΒΟΠι της
κά θε οικονομική ς προσφορά ς ΟΠι προκύ πτει από το προσφερό μενο ποσοστό έκπτωσης «ε», ως εξή ς:
ΒΟΠι = (120*ε)/(20+ε),
Ο προκύ πτων βαθμό ς στρογγυλοποιείται στο δεύ τερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Ο συντελεστή ς βαρύ τητας της βαθμολογίας της οικονομική ς προσφορά ς ορίζεται σε ΟΠ=30%
Βαθμολογού νται μό νο οι οικονομικές προσφορές των προσφερό ντων, των οποίων οι Τεχνικές
Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και βαθμολογή θηκαν, σύ μφωνα με το ά ρθρο 21.2.

- 29 -

21PROC009100591 2021-08-23
Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνή θιστα χαμηλές η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους
οικονομικού ς φορείς να εξηγή σουν την τιμή ή το κό στος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντό ς
αποκλειστική ς προθεσμίας είκοσι (20) ημερώ ν από την κοινοποίηση της πρό σκλησης της
αναθέτουσας αρχή ς.
Αν οικονομικό ς φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρό σκληση της αναθέτουσας αρχή ς εντό ς της
ά νω προθεσμίας και δεν υποβά λλει εξηγή σεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχή ς η εγγυητική επιστολή συμμετοχή ς. Αν οι εξηγή σεις δεν
γίνουν αποδεκτές, η προσφορά απορρίπτεται, ωστό σο δεν καταπίπτει η εγγυητική επιστολή
συμμετοχή ς.
Ως ασυνή θιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται προσφορές που υποβά λλονται σε διαγωνισμό και
εμφανίζουν από κλιση μεγαλύ τερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονά δων από τον μέσο ό ρο του
συνό λου των εκπτώ σεων των παραδεκτώ ν προσφορώ ν που υποβλή θηκαν. Η αναθέτουσα αρχή
δύ ναται να κρίνει ό τι συνιστού ν ασυνή θιστα χαμηλές προσφορές και προσφορές με μικρό τερη ή
καθό λου από κλιση από το ως ά νω ό ριο.
Για την αξιολό γηση των προσφορώ ν που φαίνονται ασυνή θιστα χαμηλές εφαρμό ζονται τα ά ρθρα 88
και 89 ν. 4412/2016.
Οι παρεχό μενες εξηγή σεις του οικονομικού φορέα, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικώ ν
μεγεθώ ν, με τις οποίες ο προσφέρων διαμό ρφωσε την προσφορά του, αποτελού ν δεσμευτικές
συμφωνίες και τμή μα της σύ μβασης ανά θεσης που δεν μπορού ν να μεταβληθού ν καθ’ ό λη τη διά ρκεια
εκτέλεσης της σύ μβασης.
Η αποδοχή ή από ρριψη των εξηγή σεων των οικονομικώ ν φορέων, κατό πιν γνώ μης της Επιτροπή ς
Διαγωνισμού , η οποία περιλαμβά νεται στο ως ά νω πρακτικό , ενσωματώ νεται στην από φαση της
αναθέτουσας αρχή ς78. Για την εξέταση των εξηγή σεων δύ ναται να συγκροτού νται και έκτακτες
επιτροπές ή ομά δες εργασίας κατά τα οριζό μενα στην παρ. 3 του ά ρθρου 221 ν. 4412/2016.
21.4 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
H συνολική βαθμολογία κά θε προσφορά ς U προκύ πτει από το ά θροισμα:
H συνολική βαθμολογία κά θε προσφορά ς Β προκύ πτει από το ά θροισμα:
Β = ΒΤΠ * 70% + ΒΟΠ * 30%
Ο προκύ πτων βαθμό ς στρογγυλοποιείται στο δεύ τερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Προσωρινό ς ανά δοχος αναδεικνύ εται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώ σει τον
μεγαλύ τερο αριθμό στο Β
Σε περίπτωση ισοδύ ναμων προσφορώ ν, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με τη
μεγαλύ τερη βαθμολογία τεχνική ς προσφορά ς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική
προσφορά , η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό ) ανά δοχο με κλή ρωση μεταξύ των
οικονομικώ ν φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύ ναμες προσφορές. Η κλή ρωση γίνεται ενώ πιον της
Επιτροπή ς Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικώ ν φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύ ναμες
προσφορές, σε ημέρα και ώ ρα που θα τους γνωστοποιηθεί με κά θε πρό σφορο μέσο .
Τα αποτελέσματα της ως ά νω κλή ρωσης ενσωματώ νονται, ομοίως, στην από φαση της προηγού μενης
παραγρά φου.
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Άρθρο 22: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
Α. Το δικαίωμα συμμετοχή ς και οι ό ροι και προϋ ποθέσεις συμμετοχή ς ό πως ορίζονται στην παρού σα
διακή ρυξη, κρίνονται
α) κατά την υποβολή της προσφορά ς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ,
β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικώ ν του παρό ντος ά ρθρου, σύ μφωνα με το ά ρθρο 5 (α και β)
της παρού σας,
γ) κατά τη σύ ναψη της σύ μβασης δια της υπεύ θυνης δή λωσης σύ μφωνα με το ά ρθρο 8.1 της
παρού σας.
Β. Κατά την υποβολή προσφορώ ν οι οικονομικοί φορείς υποβά λλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύ μβασης (ΕΕΕΣ), σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποίο
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύ θυνη δή λωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατά σταση των πιστοποιητικώ ν που εκδίδουν δημό σιες αρχές ή
τρίτα μέρη, επιβεβαιώ νοντας ό τι ο εν λό γω οικονομικό ς φορέας πληροί τις ακό λουθες προϋ ποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστά σεις του ά ρθρου 18 της παρού σας,
β) πληροί τα σχετικά κριτή ρια επιλογή ς τα οποία έχουν καθοριστεί, σύ μφωνα με το ά ρθρο 19 της
παρού σας.
Σε οποιοδή ποτε χρονικό σημείο κατά τη διά ρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες να υποβά λλουν ό λα ή ορισμένα δικαιολογητικά από τα κατωτέρω αναφερό μενα, ό ταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντό ς του χρονικού διαστή ματος κατά το οποίο μπορού ν να
υποβά λλονται προσφορές79.
Αν στο διά στημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφή ς του ΕΕΕΣ και της καταληκτική ς
ημερομηνίας υποβολή ς προσφορώ ν έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του,
στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικό ς φορέας αποσύ ρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται από φαση της
αναθέτουσας αρχή ς. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβά λει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.
Ο οικονομικό ς φορέας δύ ναται να διευκρινίζει τις δηλώ σεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ
με συνοδευτική υπεύ θυνη δή λωση, την οποία υποβά λλει μαζί με το ΕΕΕΣ.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώ ς και της συνοδευτική ς υπεύ θυνης δή λωσης, είναι δυνατή , με μό νη
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώ που του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική από δειξη
των λό γων αποκλεισμού που αναφέρονται στο ά ρθρο 18.1.1 της παρού σας, για το σύ νολο των
φυσικώ ν προσώ πων που είναι μέλη του διοικητικού , διευθυντικού ή εποπτικού οργά νου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώ πησης, λή ψης αποφά σεων ή ελέγχου σε αυτό ν80.
Ως εκπρό σωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρό ντος, νοείται ο νό μιμος
εκπρό σωπος αυτού , ό πως προκύ πτει από το ισχύ ον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώ πησή ς του
κατά το χρό νο υποβολή ς της προσφορά ς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρό σωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύ ναψης συμβά σεων ή για τη συγκεκριμένη
διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης81.
Ο οικονομικό ς φορέας φέρει την υποχρέωση, να δηλώ σει, μέσω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στην
αναθέτουσα αρχή , ως έχουσα την αποκλειστική αρμοδιό τητα ελέγχου για την τυχό ν συνδρομή λό γων
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αποκλεισμού 82, την κατά στασή του σε σχέση με τους λό γους που προβλέπονται στο ά ρθρο 73 του ν.
4412/2016 και στο ά ρθρο 18 της παρού σης83 και ταυτό χρονα να επικαλεσθεί και τυχό ν ληφθέντα
μέτρα προς αποκατά σταση της αξιοπιστίας του.
Επισημαίνεται ό τι κατά την απά ντηση οικονομικού φορέα στο ερώ τημα του ΕΕΕΣ ή ά λλου
αντίστοιχου εντύ που ή δή λωσης για σύ ναψη συμφωνιώ ν με ά λλους οικονομικού ς φορείς με στό χο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού , η συνδρομή περιστά σεων, ό πως η τριετή ς παραγραφή της παρ. 10
του ά ρθρου 73, περί λό γων αποκλεισμού , ή η εφαρμογή της παρ. 3β του ά ρθρου 44 του ν. 3959/2011
(Α’ 93), αναλύ εται στο σχετικό πεδίο που προβά λλει κατό πιν θετική ς απά ντησης.
Οι προηγού μενες αρνητικές απαντή σεις στο ανωτέρω ερώ τημα του ΕΕΕΣ ή ά λλου αντίστοιχου
εντύ που ή δή λωσης, από οικονομικού ς φορείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή ς της παρ. 3β
του ά ρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετού ν τον λό γο αποκλεισμού των περ. ζ’ ή / και θ’ της
παρ. 4 του ά ρθρου 73 του παρό ντος και δεν απαιτείται να δηλωθού ν κατά τη συμπλή ρωση του ΕΕΕΣ
και κά θε αντίστοιχου εντύ που.
Όσον αφορά τις υποχρεώ σεις για την καταβολή φό ρων ή εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης (περ. α’
και β’ της παρ. 2 του ά ρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ό τι δεν έχουν αθετηθεί εφό σον
δεν έχουν καταστεί ληξιπρό θεσμες ή εφό σον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή , ο οικονομικό ς φορέας δεν υποχρεού ται να απαντή σει καταφατικά
στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτά ται εά ν ο οικονομικό ς φορέας έχει ανεκπλή ρωτες
υποχρεώ σεις ό σον αφορά στην καταβολή φό ρων ή εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης ή , κατά
περίπτωση, εά ν έχει αθετή σει τις παραπά νω υποχρεώ σεις του.84
Στην περίπτωση υποβολή ς προσφορά ς από ένωση οικονομικώ ν φορέων, το ΕΕΕΣ υποβά λλεται
χωριστά από κά θε μέλος της ένωσης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικό ς φορέας δηλώ νει στο ΕΕΕΣ την πρό θεσή του για
ανά θεση υπεργολαβίας, υποβά λλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ του υπεργολά βου κατά
περίπτωση, σύ μφωνα με το ά ρθρο 23 της παρού σας.
Γ. Για την από δειξη της μη συνδρομή ς λό γων αποκλεισμού κατ’ ά ρθρο 18 και της πλή ρωσης των
κριτηρίων ποιοτική ς επιλογή ς κατά τα ά ρθρα 19, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα
δικαιολογητικά του παρό ντος. Η προσκό μιση των δικαιολογητικώ ν του παρό ντος γίνεται κατά τα
οριζό μενα στο ά ρθρο 5 από τον προσωρινό ανά δοχο.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδή ποτε χρονικό σημείο κατά τη
διά ρκεια της διαδικασίας, να υποβά λλουν ό λα ή ορισμένα δικαιολογητικά , ό ταν αυτό απαιτείται για
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιού ν ό λες τις απαιτή σεις των ά ρθρων 18 και 19 της
παρού σας.
Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλή ρωση
α) των απαιτή σεων του ά ρθρου 18 και της καταλληλό τητας για την ά σκηση της επαγγελματική ς
δραστηριό τητας του ά ρθρου 19.1 πρέπει να ικανοποιού νται από κά θε μέλος της ένωσης για την
κατηγορία/ κατηγορίες του ά ρθρου 12.1 της παρού σας, στην οποία /στις οποίες κά θε μέλος της
ένωσης συμμετέχει. Περαιτέρω, συνολικά πρέπει να καλύ πτονται ό λες οι κατηγορίες μελετώ ν.
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β) των απαιτή σεων της οικονομική ς και χρηματοοικονομική ς επά ρκειας και της τεχνική ς και
επαγγελματική ς ικανό τητας του ά ρθρου 19.2 και 19.3, αντίστοιχα, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά
από τα μέλη της ένωσης.)85.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεού νται να υποβά λλουν δικαιολογητικά ή ά λλα αποδεικτικά στοιχεία,
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατό τητα να λαμβά νει τα πιστοποιητικά ή τις
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρό σβασης σε εθνική βά ση δεδομένων σε οποιοδή ποτε
κρά τος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεά ν, ό πως εθνικό μητρώ ο συμβά σεων, εικονικό
φά κελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύ στημα αποθή κευσης εγγρά φων ή σύ στημα προεπιλογή ς. Η
δή λωση για την πρό σβαση σε εθνική βά ση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύ μβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτού νται για τον
συγκεκριμένο σκοπό , ό πως η ηλεκτρονική διεύ θυνση της βά σης δεδομένων, τυχό ν δεδομένα
αναγνώ ρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δή λωση συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεού νται να υποβά λουν δικαιολογητικά , ό ταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύ μβαση διαθέτει ή δη τα δικαιολογητικά αυτά .
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του ά ρθρου 22.1 ως 22.3 της παρού σας υποβά λλονται, σύ μφωνα με τις
διατά ξεις του ν. 2690/1999 (Α’ 45). Ειδικά τα αποδεικτικά , τα οποία αποτελού ν ιδιωτικά έγγραφα,
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφό σον συνυποβά λλεται υπεύ θυνη δή λωση
στην οποία βεβαιώ νεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της
διαδικασίας σύ ναψης σύ μβασης.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντά σσονται στην ελληνική γλώ σσα ή συνοδεύ ονται από επίσημη
μετά φρασή τους στην ελληνική γλώ σσα σύ μφωνα με το ά ρθρο 10 της παρού σας.
Ο προσωρινό ς ανά δοχος, κατό πιν σχετική ς ηλεκτρονική ς πρό σκλησης από την αναθέτουσα αρχή ,
υποβά λλει, κατά τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 5 της παρού σας, τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται κατωτέρω86:
22.1

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18:

22.1.1 α) Για τις περιπτώ σεις του ά ρθρου 18.1.1 της παρού σας από σπασμα ποινικού μητρώ ου, ή ,
ελλείψει αυτού , ισοδυνά μου εγγρά φου που εκδίδεται από αρμό δια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κρά τους μέλους ή της χώ ρας καταγωγή ς ή της χώ ρας ό που είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από
το οποίο προκύ πτει ό τι πληρού νται αυτές οι απαιτή σεις, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μή νες
πριν από την υποβολή του87. Η υποχρέωση προσκό μισης του ως ά νω αποσπά σματος αφορά και στα
πρό σωπα που ορίζονται στο ά ρθρο 18.1.1 της παρού σας.
22.1.2 β) Για τις περιπτώ σεις του ά ρθρου 18.1.2 της παρού σας:
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμό δια αρχή του οικείου κρά τους - μέλους ή χώ ρας, περί του
ό τι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώ σεις του οικονομικού φορέα, ό σον αφορά στην καταβολή φό ρων
(φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης
(ασφαλιστική ενημερότητα), σύ μφωνα με την ισχύ ουσα νομοθεσία του κρά τους εγκατά στασης ή
την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρό νο υποβολή ς του, ά λλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρό νος ισχύ ος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μή νες πριν
από την υποβολή του88.
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Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που
υποβά λλονται είναι:
β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβά λλουν υπεύ θυνη δή λωση 89 περί
του ό τι δεν έχουν υποχρέωση καταβολή ς φό ρων στην Ελλά δα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια
υποχρέωση θα υποβά λλουν σχετικό αποδεικτικό της Α.Α.Δ.Ε.
Εφό σον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορώ ν, ό ταν μό νο μικρά ποσά των φό ρων δεν έχουν
καταβληθεί, σύ μφωνα με την παρά γραφο 18.1.4 της παρού σας, προσκομίζεται από τον οικονομικό
φορέα βεβαίωση οφειλή ς από την ΑΑΔΕ.
β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ.
Ειδικό τερα οι Έλληνες μελετητές - φυσικά πρό σωπα υποβά λλουν σχετικό πιστοποιητικό για την
κά λυψη κύ ριας και επικουρική ς ασφά λισή ς τους. Οι εγκατεστημένες στην Ελλά δα εταιρείες / Γραφεία
Μελετώ ν υποβά λλουν αποδεικτικό ασφαλιστική ς ενημερό τητας από τον eΕΦΚΑ (κύ ριας και
επικουρική ς ασφά λισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελού ν
από δειξη ενημερό τητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστική ς ενημερό τητας των
φυσικώ ν προσώ πων- μελετητώ ν που στελεχώ νουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί
προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρό σωπα), που δεν υποβά λουν τα ά νω αποδεικτικά , υποβά λλουν
επιπλέον υπεύ θυνη δή λωση περί του ό τι δεν απασχολού ν προσωπικό , για το οποίο υπά ρχει
υποχρέωση ασφά λισης σε ημεδαπού ς ασφαλιστικού ς οργανισμού ς. Αν απασχολού ν τέτοιο
προσωπικό , πρέπει να υποβά λλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστική ς ενημερό τητας εκδιδό μενο από
τον eΕΦΚΑ.
Εφό σον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορώ ν, ό ταν μό νο μικρά ποσά των ασφαλιστικώ ν
εισφορώ ν δεν έχουν καταβληθεί, σύ μφωνα με την παρά γραφο 18.1.4 της παρού σας, προσκομίζεται
από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλή ς από τον eΕΦΚΑ.
β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώ σεώ ν του ό σον αφορά
στην καταβολή φό ρων ή εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης.
22.1.3 γ) Για τις περιπτώ σεις του ά ρθρου 18.1.5 της παρού σας:
Για την περίπτωση β’90, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμό δια δικαστική ή διοικητική αρχή
του οικείου κρά τους μέλους ή χώ ρας, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μή νες πριν από την
υποβολή του91. Ειδικό τερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα,

γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας» 92 με το οποίο βεβαιώ νεται
ό τι δεν τελού ν υπό πτώ χευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ό τι δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, καθώ ς και ό τι το νομικό πρό σωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθά ριση
με δικαστική από φαση.. Το εν λό γω πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας
του οικονομικού φορέα,

γ2) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο
δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, σύ μφωνα με τις κείμενες
διατά ξεις, ως κά θε φορά ισχύ ουν. Οι μελετητές - φυσικά πρό σωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό
περί μη θέσεως σε εκκαθά ριση.

γ3) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ό πως αυτά εμφανίζονται
στο taxisnet, από την οποία να προκύ πτει η μη αναστολή της επιχειρηματική ς δραστηριό τητά ς τους.
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Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμού ς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστική ς
Φερεγγυό τητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμό διο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμού ς
για το χρονικό διά στημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπά νω ημερομηνία
από το Γ.Ε.Μ.Η.
δ) Για τις περιπτώ σεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’ 93, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ό τι δεν
συντρέχουν στο πρό σωπό του οι οριζό μενοι λό γοι αποκλεισμού . 94
ε) Για την περίπτωση θ’95, πιστοποιητικό αρμό διας αρχή ς. Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην
Ελλά δα μελετητές - φυσικά πρόσωπα, προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου
επιμελητηρίου (ό ταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των μελώ ν του) περί μη διά πραξης
παραπτώ ματος, για το οποίο επιβλή θηκε πειθαρχική ποινή . Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετώ ν, καθώ ς
και τα φυσικά πρό σωπα-μελετητές, ανεξά ρτητα από την χώ ρα εγκατά στασης (Ελλά δα ή αλλοδαπή ),
τα οποία δεν υπό κεινται στους ά νω πειθαρχικού ς φορείς, υποβά λουν πιστοποιητικό του φορέα στον
οποίο υπό κεινται, εφό σον αυτό ς έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβά λουν
υπεύ θυνη δή λωση ό τι: α) δεν υπά ρχει πειθαρχικό ς φορέας και β) δεν έχουν διαπρά ξει σοβαρό
επαγγελματικό παρά πτωμα.
Μετά τη λή ξη των μεταβατικώ ν προθεσμιώ ν του ά ρθρου 39 του π.δ. 71/2019 και την πλή ρη έναρξη
ισχύ ος των διατά ξεώ ν του τελευταίου, για τις εγγεγραμμένες στο Μ.Η.Μ.Ε.Δ.Ε. μελετητικές
επιχειρή σεις, η μη συνδρομή του ως ά νω λό γου αποκλεισμού περί σοβαρού επαγγελματικού
παραπτώ ματος, αποδεικνύ εται με την υποβολή του πιστοποιητικού του Τμή ματος ΙΙ του εν λό γω
μητρώ ου που συνιστά επίσημο κατά λογο, σύ μφωνα με τα ειδικό τερα προβλεπό μενα στο ά ρθρο 24
του ως ά νω π.δ.
22.1.4 Αν το κρά τος μέλος ή χώ ρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή ό που αυτά
δεν καλύ πτουν ό λες τις περιπτώ σεις που αναφέρονται ως ά νω, υπό 22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 περ. β',
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή , στα κρά τη μέλη ή
στις χώ ρες ό που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύ θυνη δή λωση του ενδιαφερομένου
ενώ πιον αρμό διας δικαστική ς ή διοικητική ς αρχή ς, συμβολαιογρά φου ή αρμό διου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κρά τους μέλους ή της χώ ρας καταγωγή ς ή της χώ ρας ό που είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικό ς φορέας.
Οι αρμό διες δημό σιες αρχές παρέχουν, ό που κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δή λωση στην οποία
αναφέρεται ό τι δεν εκδίδονται τα εν λό γω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ό τι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύ πτουν ό λες τις περιπτώ σεις που αναφέρονται ανωτέρω.
Οι επίσημες δηλώ σεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικώ ν
(e-Certis)96 του ά ρθρου 81 του ν. 4412/2016.
22.1.5 στ) Για την περίπτωση του ά ρθρου 18.1.9 της παρού σας, υπεύ θυνη δή λωση του
προσφέροντος ό τι δεν έχει εκδοθεί σε βά ρος του η κύ ρωση του οριζό ντιου αποκλεισμού , σύ μφωνα τις
διατά ξεις της κείμενης νομοθεσίας .
22.2

Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής:

22.2.1 Προς από δειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλά δα υποβά λλουν Πτυχίο Μελετητή ή
Γραφείων Μελετώ ν μέχρι την λή ξη της μεταβατική ς περιό δου ισχύ ος του π.δ. 71/2019 σύ μφωνα με
το ά ρθρο 39 αυτού και από την πλή ρη έναρξη ισχύ ος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφή ς στο Τμή μα
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Ι του Μητρώ ου Μελετητικώ ν Επιχειρή σεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 97 για τις αντίστοιχες
κατηγορίες μελετώ ν, ως εξή ς:
Κατηγορία μελετών

Τάξη Πτυχίου

23

Γεωργοτεχνικές μελέτες

Α’ τάξη και άνω

13

Μελέτη υδραυλικών έργων

Α’ τάξης και άνω

09

Μελέτη Η/Μ έργων

Α’ τάξης και άνω

27

Περιβαλλοντική μελέτη και αδειοδοτήσεις

Α’ τάξης και άνω

16

Τοπογραφική Μελέτη

Α’ τάξης και άνω

08

Μελέτες στατικών αντλιοστασίου

Α’ τάξης και άνω

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κρά τη μέλη της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης
υποβά λλουν τις δηλώ σεις και πιστοποιητικά που περιγρά φονται στο Παρά ρτημα XI του
Προσαρτή ματος Α΄ του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κρά τος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ ρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώ ρες που έχουν υπογρά ψει και κυρώ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανά θεση
δημό σια σύ μβαση καλύ πτεται από τα Παραρτή ματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώ σεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτή ματος I της ως ά νω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώ ρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγού μενη περίπτωση και έχουν συνά ψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιώ ν ανά θεσης δημοσίων συμβά σεων, υποβά λλουν πιστοποιητικό
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώ ου. Στην περίπτωση που χώ ρα δεν τηρεί τέτοιο
μητρώ ο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή , στα
κρά τη - μέλη ή στις χώ ρες ό που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύ θυνη δή λωση του
ενδιαφερομένου ενώ πιον αρμό διας δικαστική ς ή διοικητική ς αρχή ς, συμβολαιογρά φου ή αρμό διου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώ ρας καταγωγή ς ή της χώ ρας ό που είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικό ς φορέας ό τι δεν τηρείται τέτοιο μητρώ ο και ό τι ασκεί τη
δραστηριό τητα του ά ρθρου 17.1 της παρού σας.
Τα ως ά νω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά , εφό σον έχουν εκδοθεί έως τριά ντα
(30) εργά σιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτό ς αν σύ μφωνα με τις ειδικό τερες διατά ξεις
αυτώ ν φέρουν συγκεκριμένο χρό νο ισχύ ος98.
22.2.2 Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύ εται ως ακολού θως 99:
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύ εται ως ακολού θως100:
(i) Η στελέχωση των ημεδαπώ ν οικονομικώ ν φορέων αποδεικνύ εται με την προσκό μιση της
απαιτού μενης [από το ά ρθρο 19.3(α) της παρού σης] βεβαίωσης εγγραφή ς (πτυχίο) στο Μητρώ ο
μελετητώ ν/Γραφείο Μελετώ ν για το χρονικό διά στημα που εξακολουθού ν να ισχύ ουν οι μεταβατικές
προθεσμίες του ά ρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019 και από την έναρξη πλή ρους ισχύ ος του τελευταίου
βεβαίωση εγγραφή ς στο Μητρώ ο Μελετητικώ ν Επιχειρή σεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
(ii) H ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανό τητα του ά ρθρου 19.3.β της παρού σας, αποδεικνύ εται
με την υποβολή κατ’ ελά χιστον αποδεικτικού μέσου που αναφέρεται στο στοιχείο α(ii) του Μέρους IΙ
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του Παραρτή ματος ΧΙΙ του Προσαρτή ματος Α’ του ν. 4412/2016 (ά ρθρο 80 παρ. 5 του ως ά νω νό μου),
ή τοι κατά λογο μελετώ ν που πραγματοποιή θηκαν την τελευταία δεκαετία (Υπό δειγμα ΙΙΙ),
συνοδευό μενο από βεβαιώ σεις/πιστοποιητικά των Φορέων Ανά θεσης περί της έντεχνης, επιτυχού ς
και αποτελεσματική ς εκπό νησης των μελετώ ν.
Η χρονική διά ρκεια της τελευταίας 10ετίας θα μετρά ται από την έγκριση/ παραλαβή της μελέτης ή
την έγκριση/ παραλαβή των υπηρεσιώ ν συμβού λου.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισμού ς πιστοποίησης που συμμορφώ νονται με τα ευρωπαϊκά πρό τυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτή ματος VII του Προσαρτή ματος Α΄ του ν. 4412/2016,
μπορού ν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφή ς εκδιδό μενο από την
αρμό δια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμό διο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα
οριζό μενα στο ά ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παρά γραφο 22.2.5 του παρό ντος ά ρθρου.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλό γους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισμού ς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβά λλουν ως δικαιολογητικά
ένα ή περισσό τερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτή ματος ΧΙΙ
του ν. 4412/2016.
22.2.4 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης101
Αντίγραφο του εν ισχύ πιστοποιητικού συστή ματος διασφά λισης ποιό τητας κατά το πρό τυπο ΕΝ ISO
9001 ή ισοδύ ναμο και σύ στημα περιβαλλοντική ς διαχείρισης κατά το πρό τυπο ΕΝ ISO 14001 ή
ισοδύ ναμο, σύ μφωνα με το ά ρθρο 82 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση ενώ σεων οικονομικώ ν
φορέων, το απαιτού μενο, σε ισχύ , σύ στημα διασφά λισης ποιό τητας, πρέπει να προκύ πτει
τουλά χιστον για ένα οικονομικό φορέα.
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύ ναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς
διαπιστευμένους από ισοδύ ναμους Οργανισμού ς διαπίστευσης, εδρεύ οντες και σε ά λλα κρά τη - μέλη.
Επίσης, κά νει δεκτά ά λλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύ ναμα μέτρα διασφά λισης ποιό τητας, εφό σον
ο ενδιαφερό μενος οικονομικό ς φορέας δεν είχε τη δυνατό τητα να αποκτή σει τα εν λό γω
πιστοποιητικά εντό ς των σχετικώ ν προθεσμιώ ν για λό γους για τους οποίους δεν ευθύ νεται ο ίδιος,
υπό την προϋ πό θεση ό τι ο οικονομικό ς φορέας αποδεικνύ ει ό τι τα προτεινό μενα μέτρα διασφά λισης
ποιό τητας πληρού ν τα απαιτού μενα πρό τυπα διασφά λισης ποιό τητας.
22.2.5 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλό γους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισμού ς πιστοποίησης που συμμορφώ νονται με τα ευρωπαϊκά πρό τυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτή ματος VII του Προσαρτή ματος Α' του ν. 4412/2016,
μπορού ν, για την εκά στοτε σύ μβαση, να υποβά λλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφή ς εκδιδό μενο από την αρμό δια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμό διο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βά σει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λό γω οικονομικώ ν φορέων στον επίσημο κατά λογο ή η πιστοποίηση και η κατά ταξη στον εν λό γω
κατά λογο.
Η πιστοποιού μενη εγγραφή στους επίσημους καταλό γους από τους αρμό διους οργανισμού ς ή το
πιστοποιητικό , που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμή ριο καταλληλό τητας
ό σον αφορά τις απαιτή σεις ποιοτική ς επιλογή ς, τις οποίες καλύ πτει ο επίσημος κατά λογος ή το
πιστοποιητικό .
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλό γους απαλλά σσονται από την
υποχρέωση υποβολή ς των δικαιολογητικώ ν που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφή ς τους.
Από την πλή ρη έναρξη ισχύ ος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικό του Τμή ματος ΙΙ του
ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποτελεί πιστοποιητικό εγγραφή ς σε επίσημο κατά λογο και απαλλά σσει τους
εγγεγραμμένους οικονομικού ς φορείς από την προσκό μιση των αποδεικτικώ ν μέσων που
προβλέπονται στο εν λό γω πιστοποιητικό .
22.2.6 Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύ ουν ό τι εκπληρώ νουν τα κριτή ρια επιλογή ς του ά ρθρου
19.2 και 19.3, της παρού σας, συμμετέχουν στην παρού σα διαδικασία ανά θεσης, ανεξαρτή τως της
εγγραφή ς και της κατά ταξή ς τους σε συγκεκριμένες τά ξεις των οικείων μητρώ ων.
22.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου:
Σε περίπτωση νομικού προσώ που, υποβά λλονται στον φά κελο “Δικαιολογητικά Προσωρινού
Αναδό χου”, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύ πτει η εξουσία υπογραφή ς του νομίμου
εκπροσώ που και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριά ντα (30) εργά σιμες ημέρες πριν από την
υποβολή τους, εκτό ς αν σύ μφωνα με τις ειδικό τερες διατά ξεις αυτώ ν φέρουν συγκεκριμένο χρό νο
ισχύ ος.
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) στις περιπτώ σεις που ο οικονομικό ς φορέας είναι νομικό πρό σωπο και υποχρεού ται, κατά την
κείμενη νομοθεσία, να δηλώ νει την εκπροσώ πηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ102
- για την από δειξη της νό μιμης εκπροσώ πησης, σχετικό πιστοποιητικό ισχύ ουσας εκπροσώ πησης, το
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριά ντα (30) εργά σιμες ημέρες πριν από την υποβολή του103.
- για την από δειξη της νό μιμης σύ στασης και των μεταβολώ ν του νομικού προσώ που, αρκεί η
υποβολή Γενικού Πιστοποιητικού Μεταβολώ ν, εφό σον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μή νες πριν από την
υποβολή του
ii) Στις λοιπές περιπτώ σεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύ στασης και νό μιμης
εκπροσώ πησης (ό πως καταστατικά , πιστοποιητικά μεταβολώ ν, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφά σεις
συγκρό τησης οργά νων διοίκησης σε σώ μα, κλπ., ανά λογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευό μενα από υπεύ θυνη δή λωση του νό μιμου εκπροσώ που ό τι εξακολουθού ν να
ισχύ ουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρού σας διαδικασίας ανά θεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε πρό σωπο πλέον αυτώ ν που αναφέρονται στα παραπά νω έγγραφα των περιπτώ σεων i και ii,
προσκομίζεται επιπλέον από φαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργά νου διοίκησης του
νομικού προσώ που ό τι χορηγή θηκαν οι σχετικές εξουσίες.
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπό μενα, κατά τη νομοθεσία της
χώ ρας εγκατά στασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφό σον δεν προβλέπονται, υπεύ θυνη δή λωση του
νό μιμου εκπροσώ που, από την οποία αποδεικνύ ονται τα ανωτέρω ως προς τη νό μιμη σύ σταση,
μεταβολές και εκπροσώ πηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως ά νω υπεύ θυνες δηλώ σεις γίνονται αποδεκτές, εφό σον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρό σκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικώ ν.
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Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύ πτουν η νό μιμη σύ σταση του οικονομικού φορέα, ό λες οι
σχετικές τροποποιή σεις των καταστατικώ ν, το/τα πρό σωπο/α που δεσμεύ ει/ουν νό μιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νό μιμος εκπρό σωπος, δικαίωμα υπογραφή ς
κλπ.), τυχό ν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώ πησης, καθώ ς και η θητεία
του/των ή /και των μελώ ν του οργά νου διοίκησης/ νό μιμου εκπροσώ που.
Γ. Οι ενώ σεις οικονομικώ ν φορέων που υποβά λλουν κοινή προσφορά , υποβά λλουν τα παραπά νω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά , για κά θε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύ μφωνα
με τα ειδικό τερα προβλεπό μενα στο ά ρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Δ. Σε περίπτωση που ο οικονομικό ς φορέας είναι φυσικό πρό σωπο / ατομική επιχείρηση, εφό σον
έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρό σωπα, προσκομίζεται εξουσιοδό τηση του οικονομικού φορέα.
22.4 Επισημαίνεται ό τι γίνονται αποδεκτές:
•
οι ένορκες βεβαιώ σεις που αναφέρονται στην παρού σα Διακή ρυξη, εφό σον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μή νες πριν από την υποβολή τους,
•
οι υπεύ θυνες δηλώ σεις, εφό σον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρό σκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικώ ν104 Σημειώ νεται ό τι δεν απαιτείται θεώ ρηση του γνησίου της
υπογραφή ς τους.
Άρθρο 23: Υπεργολαβία
23.1 Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τμή μα της σύ μβασης που προτίθεται να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώ ς και τους υπεργολά βους που προτείνει.
23.2 Η τή ρηση των υποχρεώ σεων της παρ. 2 του ά ρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολά βους δεν
αίρει την ευθύ νη του κυρίου αναδό χου.
23.3 .................................................................... 105
23.4 Αν το(α) τμή μα(τα) της σύ μβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριά ντα τοις εκατό (30%)106 της
συνολική ς αξίας της σύ μβασης, η αναθέτουσα αρχή :
α) επαληθεύ ει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λό γων αποκλεισμού του ά ρθρου 18 της παρού σας για
τους υπεργολά βους με το Ε.Ε.Ε.Σ.,
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα να αντικαταστή σει έναν υπεργολά βο, ό ταν από την
ως ά νω επαλή θευση προκύ πτει ό τι συντρέχουν λό γοι αποκλεισμού του.
Άρθρο 24: Διάφορα
24.1 Οι προσφέροντες, με την υποβολή της προσφορά ς τους, αποδέχονται ανεπιφύ λακτα τους ό ρους
της παρού σας Διακή ρυξης.
24.2 Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώ νει το φυσικό πρό σωπο που υπογρά φει την προσφορά ως
Προσφέρων ή ως Νό μιμος Εκπρό σωπος Προσφέροντος, ό τι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για
λογαριασμό του, θα επεξεργά ζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της
προσφορά ς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβά λλονται σε αυτή ν, στο πλαίσιο του παρό ντος
Διαγωνισμού , για το σκοπό της αξιολό γησης των προσφορώ ν και της ενημέρωσης έτερων
συμμετεχό ντων σε αυτό ν, λαμβά νοντας κά θε εύ λογο μέτρο για τη διασφά λιση του από ρρητου και της
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ασφά λειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κά θε μορφή ς αθέμιτη
επεξεργασία, σύ μφωνα με τις διατά ξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικώ ν
δεδομένων.
24.3 Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κά τω γνωμοδοτή σεις και
αποφά σεις107:
Η υπ’ αρ. 10/2020 Από φαση της Εκτελεστική ς Επιτροπή ς του Δή μου Σερρώ ν για την έγκριση ένταξης
της Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ» στο Τεχνικό
Πρό γραμμα του Δή μου Σερρώ ν.
Η υπ’ αρ. 361/2020 Α.Δ.Σ για ένταξη της Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ» προυπολογισμού 59.677,42 χωρίς ΦΠΑ ( 74.000,00 με ΦΠΑ) στο Τεχνικό
Πρό γραμμα του Δή μου Σερρώ ν.
Η υπ’ αρ. 494/2020 Α.Δ.Σ για έγκριση εκπό νησης της Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ» συνολικού προυπολογισμού 74.000,00 με ΦΠΑ από ιδιώ τη
μελετητή ή γραφείο μελετώ ν.
η αρ. …………………... από φαση της Οικονομική ς Επιτροπή ς Δή μου Σερρώ ν για την έγκριση της
παρού σας διακή ρυξης(ΑΔΑ: ……………………...)
24.4 Για την παρού σα διαδικασία έχει εκδοθεί η από φαση με αρ. πρωτ. 4626/11-2-2021 (ΑΔΑΜ
21REQ008130497, ΑΔΑ Ψ3ΕΕΩ10-8ΨΣ) για την ανά ληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης
για το οικονομικό έτος 2021 και με αρ. 389 καταχώ ρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολώ ν πληρωμή ς
της Δ.Ο.Υ. και η από φαση με αρ. πρωτ. 4650/11-2-2021 (ΑΔΑΜ 21REQ008131189, ΑΔΑ 6ΟΜ8Ω10ΦΝΜ) για την ανά ληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021
(συνεχιζό μενα έτους 2020) και με αρ. 392 καταχώ ρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολώ ν πληρωμή ς
της Δ.Ο.Υ.

Σέρρες, 15/6/2021
(Τό πος – Ημερομηνία)
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντή ς Ανά πτυξης και
Αγροτική ς Οικονομίας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη του Τμή ματος
Αγροτ. και Κτην. Παρ. και Αλιείας

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ με Α’ βαθμό

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΑΒΡΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ με Α’ βαθμό

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕ Β’ βαθμό

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ' αριθμ. 342/2021 από φαση της Ο. Ε.108
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1

Συμπληρώ νεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχή ς.
Συμπληρώ νεται ο κωδικό ς που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολό γηση ό πως αυτό ς
προσδιορίζεται στον επίσημο ιστό τοπο της Γ.Γ. Πληροφοριακώ ν Συστημά των του Υπουργείου
Ψηφιακή ς Διακυβέρνησης (παρ. 2α ά ρθρου 53 ν. 4412/2016)
2

3

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βά σει του τυποποιημένου εντύ που του Παραρτή ματος 2 του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπή ς της 5 ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση
του τυποποιημένου εντύ που για το Ευρωπαϊκό Έγγραφο Προμή θειας (L 3) και παρέχεται
αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή .
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντό ς του χρονικού διαστή ματος κατά το οποίο
μπορού ν να υποβά λονται προσφορές ή αιτή σεις συμμετοχή ς.
Ο οικονομικό ς φορέας δύ ναται να διευκρινίζει τις δηλώ σεις και πληροφορίες που παρέχει στο
ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύ θυνη δή λωση, την οποία υποβά λλει μαζί με το ΕΕΕΣ. Aπό τις 2-5-2019,
παρέχεται
η
νέα
ηλεκτρονική
υπηρεσία
Promitheus
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατό τητα ηλεκτρονική ς
σύ νταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγρά φου Σύ μβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να
δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύ λη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ
και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου
2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύ που
για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμή θειας , με το οποίο επιλύ θηκαν τα σχετικά ζητή ματα
ορολογίας που υπή ρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού ,
Μπορείτε
να
δείτε
το
σχετικό
Διορθωτικό
στην
ακό λουθη
διαδρομή
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
4
Η περιπτ. (ζ) συμπληρώ νεται και περιλαμβά νεται στη διακή ρυξη εφό σον η αναθέτουσα αρχή
περιλά βει υποδείγματα εγγρά φων προς υποβολή από τους οικονομικού ς φορείς π.χ. εγγυητικώ ν
επιστολώ ν.
5
Συμπληρώ νονται τυχό ν ά λλα έγγραφα σύ μβασης ή τεύ χη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει
αναγκαία με σκοπό να περιγρά ψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύ μβασης ή της διαδικασίας
σύ ναψης πχ σχέδιο συμφωνητικού .
6
Όταν είναι αδύ νατο να παρασχεθεί ελεύ θερη, πλή ρης, ά μεση και δωρεά ν ηλεκτρονική
πρό σβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύ μβασης, μπορεί να περιληφθεί, στο παρό ν ά ρθρο της
διακή ρυξης, πρό βλεψη ό τι τα σχετικά έγγραφα της σύ μβασης θα διατεθού ν με μέσα ά λλα πλην των
ηλεκτρονικώ ν, ό πως το ταχυδρομείο ή ά λλο κατά λληλο μέσο ή συνδυασμό ς ταχυδρομικώ ν ή ά λλων
καταλλή λων μέσων και ηλεκτρονικώ ν μέσων (τρίτο εδά φιο παρ. 1 του ά ρθρου 67 του ν. 4412/2016).
Στην περίπτωση αυτή
προτείνεται η ακό λουθη διατύ πωση: «Τα ακό λουθα έγγραφα της
σύ μβασης ........................... διατίθενται από …………………………., οδό ς …………………, πληροφορίες
…………………. τηλ.:……………... Οι ενδιαφερό μενοι μπορού ν ακό μα, να λά βουν γνώ ση των παρακά τω
εγγρά φων της σύ μβασης ……………, στα γραφεία της αναθέτουσας αρχή ς κατά τις εργά σιμες ημέρες
και ώ ρες».
7
Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύ θερη, πλή ρης, ά μεση και δωρεά ν ηλεκτρονική πρό σβαση
σε ορισμένα έγγραφα της σύ μβασης, διό τι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμό σει την παρ. 2
του ά ρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρό ν ά ρθρο της διακή ρυξης, τα μέτρα
προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτή ρα των πληροφοριώ ν, τα οποία απαιτού νται, και τον τρό πο
με τον οποίο είναι δυνατή η πρό σβαση στα σχετικά έγγραφα. Ενδεικτικά , λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα
μπορού σε να αναφέρει ό τι: “Ο οικονομικό ς φορέας αναλαμβά νει την υποχρέωση να τηρή σει
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιή σει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώ πων του
ελληνικού και διεθνού ς Τύ που), χωρίς την προηγού μενη έγγραφη συγκατά θεση της Αναθέτουσας
Αρχή ς, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύ πτουν από αυτά . Οι οικονομικοί φορείς
διασφαλίζουν την τή ρηση των απαιτή σεων αυτώ ν από το προσωπικό τους, τους υπεργολά βους τους
και κά θε ά λλο τρίτο πρό σωπο που χρησιμοποιού ν κατά την σύ ναψη ή εκτέλεση της σύ μβασης. Για
τον σκοπό αυτό , κατά την παραλαβή των εγγρά φων της σύ μβασης, υποβά λλει υπεύ θυνη δή λωση του
ν. 1599/1986 με την οποία δηλώ νει τα ανωτέρω”.
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8

Συμπληρώ νεται από την αναθέτουσα αρχή με
σαφή νεια συγκεκριμένη ημερομηνία
(“εγκαίρως, ή τοι έως την ....”), προς αποφυγή οιασδή ποτε σύ γχυσης και αμφιβολίας.
9
Συμπληρώ νεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λή ξη της προθεσμίας του ά ρθρου 14 της
παρού σας..
10
Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τή ρηση των
διατυπώ σεων δημοσιό τητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης ό ρων της
διακή ρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)
11
Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
12
Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδό ς, αριθμό ς, Τ.Κ., πό λη,
τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικώ ν φορέων, τα στοιχεία ό λων των
μελώ ν αυτή ς.
13
Συμπληρώ νεται η ημ/νια του ά ρθρου 14 της παρού σας.
14
Σκό πιμο κρίνεται η επιστροφή της σφραγισμένης προσφορά ς να λά βει χώ ρα μετά την
από φαση έγκρισης του πρακτικού του ά ρθρου 4.6 της διακή ρυξης και την παρέλευση του
δικαιώ ματος υποβολή ς ένστασης ή της από φασης επί της ά σκησή ς της, σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο
ά ρθρο 6 της διακή ρυξης. Μέχρι τό τε η προσφορά κρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή
Διαγωνισμού .
15
16

Πρβλ. ά ρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.
Με την επιφύ λαξη των παρ. 7 και 8 του ά ρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λή ψη επανορθωτικώ ν
μέσων).

17

Πρβλ. ά ρθρο 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016.

18

Πρβλ. ά ρθρο 103 παρ. 6 ν. 4412/2016.

19

Πρβλ. ά ρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.
Στο εν λό γω σημείο της διακή ρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τό πος (πχ. στα γραφεία της
αναθέτουσας αρχή ς), καθώ ς και το χρονικό διά στημα εντό ς του οποίου ό σοι υπέβαλαν παραδεκτές
προσφορές μπορού ν να λαμβά νουν γνώ ση των δικαιολογητικώ ν κατακύ ρωσης που κατατέθηκαν,
δηλ. εντό ς x... εργά σιμων ημερώ ν από την ημερομηνία που κοινοποιή θηκε σε αυτού ς, επί αποδείξει, η
από φαση κατακύ ρωσης.
21
Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού , κατά περίπτωση (πρβλ. ά ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της
Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ-Δημό σια Έργα ).
22
Άρθρο 102, ό πως αντικαταστά θηκε με το ά ρθρο 42 του ν. 4782/2021. Πρβλ και έκθεση
συνεπειώ ν ρυθμίσεων επί του ως ά νω ά ρθρου 42 ν. 4781/2021
23
Πρβλ. ά ρθρο 105 ν. 4412/2016.
24
Πρβλ. ά ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016.
25
Άρθρο 92 παρ. 4 ν. 4412/2016
26
Τίθεται μό νο εφό σον πρό κειται για συγχρηματοδοτού μενο έργο από πό ρους της Ευρωπαϊκή ς
Ένωσης.
27
Επισημαίνεται ό τι με το ά ρθρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλέπεται ό τι: "25. Mε
την έκδοση του προεδρικού διατά γματος της παραγρά φου 20 καταργού νται [...] και τα ά ρθρα 39 και
40 του ν. 3316/2005, που διατηρή θηκαν σε ισχύ με την περίπτωση 40 της παρ. 1 του ά ρθρου 377 του
ν. 4412/2016".
28
Από 1-1-2017 τέθηκε σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), με το ά ρθρο 13 του οποίου
καταργή θηκε το π.δ 113/2010.
29
Νό μοι, ΠΔ και υπουργικές αποφά σεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας
σύ ναψης της σύ μβασης σύ μφωνα με το ά ρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελού ν μέρος του
εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.
30
Σε περίπτωση που περιλαμβά νονται τυχό ν δικαιώ ματα προαίρεσης, διαμορφώ νεται αναλό γως η
εκτιμώ μενη αξία της σύ μβασης και το παρό ν ά ρθρο (πρβ. ά ρθρα 6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α'
του ν. 4412/2016).
20
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Για την χρηματοδό τηση πρβλ και ά ρθρο 24 της παρού σας.
Πρβλ. ά ρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδά φιο του ν. 4013/2011, ό πως αντικαταστά θηκε από το ά ρθρο 44
του ν. 4605/2019.
33
Η αναθέτουσα αρχή διαμορφώ νει το παρό ν σημείο της διακή ρυξης, ανά λογα με το αν αποφασίσει
να υποδιαιρέσει τη σύ μβαση σε περισσό τερα τμή ματα/μελέτες ή ό χι, ή τοι να τις αναθέσει ως
ενιαίο σύ νολο. Στην περίπτωση που επιλέξει να μην υποδιαιρέσει σε τμή ματα, αναφέρει, στο παρό ν
σημείο της διακή ρυξης, τους βασικού ς λό γους της από φασή ς της αυτή ς (πρβλ. ά ρθρο 59 του ν.
4412/2016).
34
Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή επιλέξει τη μη χορή γηση προκαταβολή ς, το σχετικό
εδά φιο διαγρά φεται.
35
Να αναφερθεί εά ν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και να συμπληρωθού ν τα
αναφερό μενα στο ά ρθρο 57 παρ 2 του ν. 4412/2016. Άλλως, να συμπληρωθεί «δεν γίνονται δεκτές».
36
Πρβ. ά ρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Σημειωτέον ό τι ο εν λό γω περιορισμό ς κατά
την υποβολή προσφορώ ν ισχύ ει υπό τους ό ρους του ά ρθρου 73 παρ. 4 περ. (γ) του ν. 4412/2016
τό σο στην περίπτωση ενώ σεων οικονομικώ ν φορέων με κοινά μέλη ό σο και στην περίπτωση
οικονομικώ ν φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώ ς είτε ως μέλη ενώ σεων.
37
Ορίζεται ο χρό νος από την Αναθέτουσα Αρχή , κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτή των της
διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρό νου ισχύ ος της προσφορά ς, πρβ. ά ρθρο 97 παρ 3 του ν.
4412/2016. Για τις συμβά σεις μελετώ ν που υποβά λλονται τεχνικές προσφορές, ό πως στην
προκειμένη περίπτωση, ο κατ’ ελά χιστον χρό νος ισχύ ος των προσφορώ ν είναι 12 μή νες.
38
Γενικά για ζητή ματα χρό νου ισχύ ος των προσφορώ ν πρβλ. ά ρθρο 97 ν. 4412/2016.
39
Πρβλ. ά ρθρο 97 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
40
Πρβλ. ά ρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016.
41
Με από φαση του Υπουργού Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν μπορεί να καθορίζεται ό ριο ποσοστού
έκπτωσης, πά νω από το οποίο ο ανά δοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει, επιπλέον της
εγγύ ησης καλή ς εκτέλεσης, πρό σθετη εγγύ ηση, κλιμακωτά αυξανό μενη βά σει του ποσοστού
έκπτωσης (ά ρθρο 72 παρ. 4 τελευταίο εδά φιο ν. 4412/2016)
42
Τα γραμμά τια σύ στασης χρηματική ς παρακαταθή κης του Ταμείου Παρακαταθηκώ ν και
Δανείων, για την παροχή εγγυή σεων συμμετοχή ς και καλή ς εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθή κη)
συστή νονται σύ μφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικό τερα βά σει του ά ρθρου 4
του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστά σεως και αποδό σεως
παρακαταθηκώ ν και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκώ ν και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ.
πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
43
Ειδικά για τον έλεγχο των εγγυητικώ ν επιστολώ ν συμμετοχή ς πρβλ. ά ρθρο 4 της παρού σας.
44
Άρθρο 72 παρ. 17 ν. 4412/2016.
45
Πρβλ. υποσημείωση για προκή ρυξη σύ μβασης στο ά ρθρο 2.1 της παρού σας.
46
Σύ μφωνα με τα ά ρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τη με αριθμ. 117384/26-10-2017 ΚΥΑ,
ό πως ισχύ ουν.
47
Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ό τι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορού ν να
καλού ν συγκεκριμένες τά ξεις/ πτυχία του Μητρώ ου Μελετητώ ν/ Γραφείων Μελετώ ν ή του
ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. κατά περίπτωση .
48
Για την κατανό ηση πρακτικώ ν διαδικασιώ ν, ιδίως κατά την εξέταση της συμμετοχή ς τρίτων
χωρώ ν σε διαγωνισμού ς, βλ. τις «Κατευθυντή ριες γραμμές για τη συμμετοχή τρίτων χωρώ ν στην
αγορά δημοσίων συμβά σεων της ΕΕ», Βρυξέλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.
49
Σύ μφωνα με το ισχύ ον κείμενο της ΣΔΣ
https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
50
Για το έλεγχο των χωρώ ν που έχουν συνά ψει συμφωνίες με την Ένωση δες την ιστοσελίδα της
Επιτροπή ς https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
51
Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του ά ρθρου 91 του ν. 4412/2016.
52
Πρβλ. ά ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, ό πως τροποποιή θηκε με το ά ρθρο 107 περ. 6
του ν. 4497/2017. Επισημαίνεται ό τι, στο ΕΕΕΣ, η αναφορά σε “τελεσίδικη καταδικαστική από φαση”
νοείται, δεδομένης της ως ά νω νομοθετική ς μεταβολή ς, ως “αμετά κλητη καταδικαστική από φαση”, η
δε σχετική δή λωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μό νο σε αμετά κλητες
32
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καταδικαστικές αποφά σεις.
53
Πρβλ. ά ρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύ ο εδά φια του ν. 4412/2016.
54
Πρβλ. ά ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016.
55
Πρβλ. ά ρθρο 73 παρ. 2Α τελευταίο εδά φιο του ν. 4412/2016.
56
Οι λό γοι της παραγρά φου 18.1.5 αποτελού ν δυνητικού ς λό γους αποκλεισμού σύ μφωνα με το
ά ρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύ ναται να επιλέξει έναν,
περισσό τερους, ό λους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λό γους αποκλεισμού της παρ. 18.1.5,
συνεκτιμώ ντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανά θεση σύ μβασης (εκτιμώ μενη αξία αυτή ς,
ειδικές περιστά σεις κλπ), με σχετική πρό βλεψη στο παρό ν σημείο της διακή ρυξης. Επισημαίνεται ό τι
η επιλογή της αναθέτουσας αρχή ς για τους λό γους αποκλεισμού της παραγρά φου 18.1.5 διαμορφώ νει
αντιστοίχως το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύ μβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) και τα αποδεικτικά μέσα του ά ρθρου
22 της παρού σας. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή δεν επιλέξει κά ποιον από τους λό γους
αποκλεισμού της παρ. 18.1.5, διαγρά φεται το περιεχό μενο των σχετικώ ν λό γων αποκλεισμού της
παραγρά φου και δεν συμπληρώ νεται αντίστοιχα το ΕΕΕΣ και τα αποδεικτικά μέσα.
57
Σχετική δή λωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβά νεται στο ΕΕΕΣ
58
Πρβλ. ά ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016. Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018
έγγραφο της Αρχή ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την από φαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018
στην υπό θεση C-124/2017, Vossloh, ιδίως σκέψεις 38 – 41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019.
59
Άρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016
60
Η αναφορά στην παρ. 18.1.5 τίθεται εφό σον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει κά ποιον από τους
λό γους αποκλεισμού της παραγρά φου αυτή ς.
61
Σχετικά με την προσκό μιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την από φαση της
14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην υπό θεση C-387/19
62
Πρβλ ά ρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016
63
Πρβλ. από φαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύ χος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία
εξακολουθεί να ισχύ ει έως την έκδοση της από φασης της παρ. 9 του ά ρθρου 73 του ν. 4412/2016,
ό πως τροποποιείται με το ά ρθρο 22 του ν. 4782/2021
64
Όλα τα κριτή ρια επιλογή ς, πλην της καταλληλό τητας για την ά σκηση επαγγελματική ς
δραστηριό τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 77 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για
την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανά λογα με το αντικείμενο της σύ μβασης
(ά ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κά θε περίπτωση, πρέπει να διαμορφώ νονται κατά τρό πο,
ώ στε να μην περιορίζεται δυσανά λογα η συμμετοχή των ενδιαφερό μενων οικονομικώ ν φορέων στους
διαγωνισμού ς. Κατά το στά διο του προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλό τητας των υποψηφίων,
είναι αναγκαίο να τηρού νται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώ δεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η
αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχό ντων, της αποφυγή ς των διακρίσεων, της διαφά νειας και
της ανά πτυξης του ελεύ θερου ανταγωνισμού . Τα κριτή ρια επιλογή ς του ά ρθρου 19.1 έως 19.4
εξετά ζονται κατά τη διαδικασία ελέγχου της καταλληλό τητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη
σύ μβαση (κριτή ρια “on/off”) και δεν μπορού ν να τίθενται ως κριτή ρια αξιολό γησης της προσφορά ς
στο ά ρθρο 21.1 της παρού σας και να βαθμολογού νται, πλην των τίτλων σπουδώ ν και
επαγγελματικώ ν προσό ντων, υπό την προϋ πό θεση ό τι δεν τίθενται ως κριτή ριο επιλογή ς και
ειδικό τερα τεχνική ς ικανό τητας.
65
Επισημαίνεται ό τι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορού ν να καλού ν συγκεκριμένες τά ξεις/
πτυχία του Μητρώ ου Μελετητώ ν/ Γραφείων Μελετώ ν ή από την έναρξη ισχύ ος του π.δ. 71/2019 του
Μητρώ ου Μελετητικώ ν Επιχειρή σεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.). Πρβλ. Άρθρο 77 παρ. 4 του ν.
4412/2016..
66
Οι αναθέτουσες αρχές μπορού ν να επιβά λλουν απαιτή σεις που να διασφαλίζουν ό τι οι
οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανό τητα για την
εκτέλεση της σύ μβασης. Όλες οι απαιτή σεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανά λογες με το
αντικείμενο της σύ μβασης (πρβ. ά ρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδά φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν.
4412/2016). Οι εν λό γω απαιτή σεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρό ν σημείο τηρουμένων των
ειδικό τερων ρυθμίσεων του ά ρθρου 77 του ν. 4412/2016 αναφορικά με τις πέραν των
προβλεπό μενων απαιτή σεων για την εγγραφή και κατά ταξη σε τά ξη των οικείων μητρώ ων του π.δ
71/2019 (Α΄ 112), αντίστοιχου προϋ πολογισμού ανά κατηγορία μελέτης. Περαιτέρω επισημαίνεται η
υποχρεωτική απαίτηση – για τη διά θεση σε ισχύ ασφαλιστική ς κά λυψης των οικονομικώ ν φορέων
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έναντι επαγγελματικού κινδύ νου της περ θ) της παρ. 1 του ά ρθρου 77 του ν. 4412/2016 μετά την
έκδοση της προβλεπό μενης Υ.Α.
67
Οι αναθέτουσες αρχές μπορού ν να επιβά λλουν απαιτή σεις που να διασφαλίζουν ό τι οι
οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανό τητα για την εκτέλεση
της σύ μβασης. Όλες οι απαιτή σεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανά λογες με το αντικείμενο της
σύ μβασης (πρβ. ά ρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδά φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Τα ελά χιστα
επίπεδα τεχνική ς και επαγγελματική ς ικανό τητας καθορίζονται ανά κατηγορία μελέτης,
λαμβανομένων υπό ψη των προεκτιμώ μενων αμοιβώ ν για το σύ νολο των σταδίων της αντίστοιχης
κατηγορίας μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, η αναθέτουσα αρχή περιγρά φει, στο παρό ν σημείο, τις
απαιτή σεις τεχνική ς και επαγγελματική ς ικανό τητας, ανά λογα με την υπό ανά θεση μελέτη,
τηρουμένων των ειδικό τερων ρυθμίσεων του ά ρθρου 77 του ν. 4412/2016 αναφορικά με τις πέραν
των προβλεπό μενων απαιτή σεων για την εγγραφή και κατά ταξη σε τά ξη των οικείων μητρώ ων του
π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντίστοιχου προϋ πολογισμού ανά κατηγορία μελέτης. Ειδικά ως προς την
απαίτηση στελέχωσης της επιχείρησης, η αναθέτουσα αρχή αναφέρει περιγραφικά τα επαγγελματικά
προσό ντα (εμπειρία, πτυχία, κλπ) των απαιτού μενων για τη συγκεκριμένη σύ μβαση μελετητώ ν. Για
τον τρό πο από δειξης της στελέχωσης, πρβλ. ά ρθρο 22.2.3 της παρού σας.
68
Προαιρετική επιλογή . Η παρ. 19.4 τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχή ς
και συμπληρώ νεται κατά περίπτωση σύ μφωνα με το ά ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ό τι
στο ά ρθρο 82 προβλέπεται και η δυνατό τητα στην αναθέτουσα αρχή να απαιτεί και πιστοποιητικό
συμμό ρφωσης με συστή ματα ή πρό τυπα ό σον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση.
Επαναλαμβά νεται ό τι ό λες οι απαιτή σεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανά λογες με το
αντικείμενο της σύ μβασης (ά ρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).
69
Πρβ. ά ρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016.
70
Σύ μφωνα με το ά ρθρο 93 του ν. 4412/2016
71
Το ό ριο των σελίδων καθορίζεται κατά την εκτίμηση της αναθέτουσας αρχή ς, αναλό γως των
απαιτή σεων της μελέτης που πρό κειται να εκπονηθεί.
72
Σύ μφωνα με το ά ρθρο 53 παρ. 8 περ. ε’ του ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή χορηγεί έντυπο
συμπλή ρωσης οικονομική ς προσφορά ς ή περιλαμβά νει σχετικό υπό δειγμα στη διακή ρυξη κατά
περίπτωση, σύ μφωνα με τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 95 του ιδίου νό μου (συμπληρώ νεται
κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή ).
73
Πρβ. ά ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, ό πως προστέθηκε με το ά ρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β.
του ν. 4605/2019 και τροποποιή θηκε από το ά ρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019 και
τροποποιή θηκε εκ νέου από το ά ρθρο 34 του Ν.4782/21 .
74

Στο σημείο αυτό αναφέρονται τα κριτή ρια ανά θεσης της σύ μβασης τα οποία ορίζει κατά την
κρίση της η αναθέτουσα αρχή προκειμένου για την εκτίμηση της βέλτιστης σχέσης ποιό τητας – τιμή ς.
Τα κριτή ρια αυτά μπορού ν να περιλαμβά νουν τα κριτή ρια του ά ρθρου 86 παρ. 2 και 3 του ν.
4412/2016, επιπλό ν δε ιδίως τα κριτή ρια του ά ρθρου 86 παρ. 4 του ιδίου ως ά νω νό μου.
Επισημαίνεται ό τι:
α) τα κριτή ρια ανά θεσης πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύ μβασης της προς
εκπό νηση μελέτης, να ορίζονται κατά σαφή και αντικειμενικά μετρή σιμο τρό πο, και να μην έχουν
ως αποτέλεσμα την παροχή απεριό ριστης ελευθερίας επιλογή ς στην αναθέτουσα αρχή (πρβ. παρ.
8 και 9 του ά ρθρου 86 του ν. 4412/2016).
β) τα κριτή ρια επιλογή ς των ά ρθρων 19.1 έως 19.4 της παρού σης δεν μπορού ν να τίθενται ως
κριτή ρια αξιολό γησης της προσφορά ς, ή τοι ανά θεσης της σύ μβασης, πλην των προσό ντων και
της εμπειρίας του διατεθέντος προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της προς ανά θεση
σύ μβασης, στην περίπτωση που η ποιό τητα αυτού μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στο
επίπεδο εκτέλεσης της σύ μβασης, σύ μφωνα με τις διατά ξεις του ά ρθρου 86 παρ. 2 περ. (β) του ν.
4412/2016, υπό την προϋ πό θεση ό τι τα προσό ντα και η εμπειρία του προσωπικού αυτού δεν
τίθενται μεταξύ των αποδεικτικώ ν στοιχείων τεχνική ς ικανό τητας του προσφέροντος των
σχετικώ ν με την αναφορά των τίτλων σπουδώ ν και επαγγελματικώ ν προσό ντων του
προσφέροντος ή των διευθυντικώ ν στελεχώ ν του, κατά τη διά ταξη του Παραρτή ματος
XII/Μέρος II/περ. (στ) του Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016.
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Στο σημείο αυτό η αναθέτουσα αρχή αναφέρει τη σχετική στά θμιση (συντελεστές βαρύ τητας)
υπό μορφή ποσοστού επί τοις εκατό (%) που προσδίδει σε καθένα από τα τεθέντα κριτή ρια ανά θεσης
τα οποία έχουν επιλεγεί ανωτέρω για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
ά ποψη προσφορά ς. Η στά θμιση αυτή μπορεί να εκφρά ζεται με την πρό βλεψη περιθωρίου
διακύ μανσης με το κατά λληλο μέγιστο εύ ρος, ενώ εά ν για αντικειμενικού ς λό γους δεν είναι δυνατή ,
τό τε η αναθέτουσα αρχή επισημαίνει στο σημείο αυτό τη φθίνουσα σειρά σπουδαιό τητας των
κριτηρίων ανά θεση της σύ μβασης. Η αναθέτουσα αρχή , έπειτα από σύ μφωνη γνώ μη του αρμοδίου
Τεχνικού Συμβουλίου, μπορεί να αποκλίνει από ό σα αναφέρονται στις εγκυκλίους του Υπουργού
Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν οι οποίες μπορεί να εκδίδονται κατ΄εξουσιοδό τηση της διά ταξης της περ.
15 του ά ρθρου 86 του ν. 4412/2016 σχετικά με τη στά θμιση των επιμέρους κριτηρίων ανά θεσης,
τους συντελεστές βαρύ τητας των κριτηρίων ανά θεσης που σχετίζονυαι με την τεχνική προσφορά ,
ανά κατηγορία έργου και μελέτης και ανά εκτιμώ μενη αξία σύ μβασης, Περαιτέρω, επισημαίνεται ό τι
στο σημείο αυτό της παρού σης, τίθενται, εφό σον η αναθέτουσα αρχή κρίνει σκό πιμο, τα ελά χιστα
ό ρια για τις επιμέρους βαθμολογίες των κριτηρίων/υποκριτηρώ ν ανά θεσης για τα οποία οι τεχνικές
προσφορές θεωρού νται αποδεκτές σύ μφωνα με τη διά ταξη του ά ρθρου 99 παρ. 1 περ. (β) υποπερ.
(ββ) (ααα) τελευταίου εδαφίου του ν. 4412/2016. Πρέπει, πά ντως, να λά βουν υπ’ ό ψη οι αναθέτουσες
αρχές ό τι η θέσπιση ορίων μπορεί να είναι πολύ αυστηρή έως απαγορευτική για την ελεύ θερη
συμμετοχή των υποψηφίων σε κά ποιες περιπτώ σεις. Μπορεί λοιπό ν, κατά την εκτίμηση της
αναθέτουσας αρχή ς, είτε να μην προβλέπεται η χρή ση κατωτέρων ορίων ανά κριτή ριο ή το ό ριο αυτό
να τίθεται πολύ χαμηλά (π.χ. 30 μονά δες στην εκατονταβά θμια κλίμακα βαθμολό γησης του
κριτηρίου).
76
Επισημαίνεται ό τι ο συντελεστή ς βαρύ τητας της βαθμολογίας της τεχνική ς προσφορά ς στη
συνολική βαθμολογία της προσφορά ς τίθεται, κατά κανό να, στο εβδομή ντα τοις εκατό (70%),
δεδομένου ό τι το κριτή ριο της τιμή ς τίθεται, κατά κανό να, με βαρύ τητα τριά ντα τοις εκατό (30%),
πλην ό μως η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατ΄ εξαίρεση, με αιτιολογημένη από φασή της, η οποία
εκδίδεται κατό πιν γνώ μης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, να ορίζει ποσοστό βαρύ τητας μικρό τερο
του 30% για το κριτή ριο της τιμή ς, συνεπώ ς ά νω του 70% ως προς τα λοιπά κριτή ρια ανά θεσης τα
οποία σχετίζονται με τη βαθμολό γηση της τεχνική ς προσφορά ς (ά ρθρο 86 παρ. 10 ν. 4412/2016).
Κά θε κριτή ριο ανά θεσης βαθμολογείται αυτό νομα με βά ση τα στοιχεία της τεχνική ς προσφορά ς. Η
βαθμολό γηση πρέπει να είναι πλή ρως και ειδικά δικαιολογημένη και να περιλαμβά νει υποχρεωτικά ,
εκτό ς από τη βαθμολογία, και τη λεκτική διατύ πωση της κρίσης ανά κριτή ριο (βλ. διά ταξη του
τελευταίου εδαφίου του ά ρθρου 86 παρ. 11 του ν. 4412/2016).
77
Αναφέρεται μό νο αν έχει τεθεί ελά χιστα αποδεκτή επιμέρους βαθμολογία σε κά θε κριτή ριο
(πρβλ. διά ταξη του ά ρθρου 99 παρ. 1 περ. (β) υποπερ. (ββ) (ααα) τελευταίου εδαφίου του ν.
4412/2016).
78
Πρβλ και από φαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020
79
Πρβ. ά ρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016.
80
Επισημαίνεται ό τι η ανωτέρω δυνατό τητα εναπό κειται στη διακριτική ευχέρεια του
οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατό τητα να υπογρά φεται το ΕΕΕΣ από το
σύ νολο των φυσικώ ν προσώ πων που αναφέρονται στα τελευταία δύ ο εδά φια του ά ρθρου 73 παρ. 1
του ν. 4412/2016.
81
Πρβλ. ά ρθρο 79Α ν. 4412/2016.
82
βλ. Δ.Ε.Ε. από φαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
83
Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμή μα)
84
Άρθρο 79 παρ. 8 σε συνδυασμό με ά ρθρο 73 παρ 2Α ν. 4412/2016
85
Πρβλ. ά ρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016, σύ μφωνα με το οποίο «Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι
αναθέτουσες αρχές μπορού ν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύ μβασης τον τρό πο με τον οποίο οι
ενώ σεις οικονομικώ ν φορέων θα πρέπει να πληρού ν τις απαιτή σεις οικονομική ς και
χρηματοοικονομική ς επά ρκειας ή τεχνική ς και επαγγελματική ς ικανό τητας κατά τα ά ρθρα
75, 76 και 77 εφό σον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικού ς λό γους και είναι σύ μφωνο με την αρχή
της αναλογικό τητας.».
86
Εφιστά ται η προσοχή των αναθετουσώ ν αρχώ ν στο ό τι πρέπει να ζητείται η προσκό μιση
δικαιολογητικώ ν προς από δειξη μό νο των λό γων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογή ς που έχουν
τεθεί στην παρού σα διακή ρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ό τι, η αναθέτουσα αρχή δύ ναται, κατά το

21PROC009100591 2021-08-23
αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδή ποτε χρονικό σημείο κατά τη
διά ρκεια της διαδικασίας, να υποβά λλουν ό λα ή ορισμένα δικαιολογητικά , ό ταν αυτό απαιτείται για
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
87
Πρβλ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016.
88
Πρβλ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016.
89
Οι υπεύ θυνες δηλώ σεις του παρό ντος τεύ χους υπογρά φονται και γίνονται αποδεκτές
σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 5 της παρού σας
90
Εφό σον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λό γο αποκλεισμού .
91
Πρβ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016,.
92

Πρβλ υπ’ αριθμ. 13535/29.03.2021 (ΑΔΑ Ω1Α2Ω-41Τ) εγκυκλίου του Υπουργείου
Δικαιοσύ νης σύ μφωνα με το από 8-4-21 έγγραφο Γεν. Γραμματέων Ψηφιακή ς Διακυβέρνησης και
Δικαιοσύ νης. Με το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστική ς Φερεγγυό τητας καταργού νται και
αντικαθίστανται τα εξή ς πιστοποιητικά :
1. Πιστοποιητικό περί μη κατά θεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατά σταση εκκαθαριστή
2. Πιστοποιητικό περί μη λύ σεως ή λύ σεως και μη πτωχεύ σεως ή πτωχεύ σεως του
συνεταιρισμού
3. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως εταιρίας σε εκκαθά ριση
4. Πιστοποιητικό περί μη κατά θεσης αίτησης περί ενά ρξεως των διαδικασιώ ν που προβλέπουν
οι περιπτώ σεις των καταργημένων ή δη ά ρθρων 44 & 45 Ν. 1892/1990 (Επικύ ρωση
Συμφωνίας Πιστωτώ ν και εταιρίας και Διορισμό ς Επιτρό που) και των ά ρθρων 46 & 46α,
46β, και 46γ (θέση σε ειδική εκκαθά ριση) του ίδιου ως ά νω Ν. 1892/1990
5. Βεβαίωση περί κατά ργησης της διά ταξης του ά ρθρου 46 ν. 1892/1990 (περί ειδική ς
εκκαθά ρισης)
6. Πιστοποιητικό περί μη πτώ χευσης
7. Πιστοποιητικό περί μη κατά θεσης αίτησης πτώ χευσης - πτωχευτικού συμβιβασμού - δή λωση
παύ σης πληρωμώ ν
8. Πιστοποιητικό ό τι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή ά λλη ανά λογη κατά σταση
9. Πιστοποιητικό περί μη κατά θεσης αίτησης για συνδιαλλαγή - εξυγίανση κατ’ ά ρθρο 99 ν.
3588/2007
10.Πιστοποιητικό περί μη κατά θεσης σχεδίου αναδιοργά νωσης (αφορά και έκδοση από φασης)
11.Πιστοποιητικό περί μη εκκαθά ρισης
12.Πιστοποιητικό περί μη κατά θεσης αίτησης θέσης σε εκκαθά ριση
13.Πιστοποιητικό περί μη κατά θεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθά ριση (αφορά και έκδοση
από φασης)
14.Πιστοποιητικό περί μη διορισμού ή αντικατά στασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή
15.Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
16.Πιστοποιητικό περί μη κατά θεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση
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17.Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης από φασης αναγκαστική ς εκκαθά ρισης ή αναγκαστική ς
διαχείρισης
18.Πιστοποιητικό περί μη κατά θεσης αίτησης περί λύ σεως εταιρίας (μό νο ΑΕ)
19.Πιστοποιητικό περί μη κατά θεσης αίτησης λύ σης ΟΕ/ΕΕ
20.Πιστοποιητικό περί μη κατά θεσης αίτησης λύ σης σωματείων - συλλό γων
21.Πιστοποιητικό περί μη κατά θεσης αίτησης λύ σης αστικώ ν εταιριώ ν
22.Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγή ς σε έκτακτη διαδικασία ρύ θμισης υποχρεώ σεων εμπό ρων
23.Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγή ς στην ειδική διαχείριση (ν. 4307/2014)
24.Πιστοποιητικό περί λύ σης ή εκκαθά ρισης αγροτικού ή δασικού συνεταιρισμού
25.Πιστοποιητικό περί μη λύ σης εταιρίας
93

Εφό σον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, ό λες ή κά ποια/ες εξ αυτώ ν, ως λό γους αποκλεισμού .
Επισημαίνεται ό τι η αναθέτουσα αρχή , εφό σον μπορέσει να αποδείξει, με κατά λληλα μέσα, ό τι
συντρέχει κά ποια από τις περιπτώ σεις αυτές, αποκλείει οποιονδή ποτε οικονομικό φορέα από τη
συμμετοχή στη διαδικασία σύ ναψης της δημό σιας σύ μβασης.
95
Εφό σον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λό γο αποκλεισμού .
96
Η πλατφό ρμα της Ευρωπαϊκή ς Επιτροπή ς eCertis για την αναζή τηση ισοδύ ναμων
πιστοποιητικώ ν ά λλων κρατώ ν-μελώ ν της Ε.Ε είναι διαθέσιμη, χωρίς κό στος, στη διαδρομή .
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαίνεται ό τι η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ο αρμό διος εθνικό ς
φορέας για την καταχώ ρηση και τή ρηση των στοιχείων του eCertis για την Ελλά δα. Πρβλ. το με
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικό έγγραφο της Αρχή ς στον ακό λουθο σύ νδεσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammikoapo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn
97
Επισημαίνεται ό τι τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώ ο Μελετητώ ν και στο Μητρώ ο
Γραφείων Μελετώ ν, που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθού ν να ισχύ ουν έως την 1η
Σεπτεμβρίου 2021, εφό σον πληρού νται οι προϋ ποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και
τις 2 Ιουλίου 2019 (σύ μφωνα με το ά ρθρο 39 παρ. 2 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως αντικαταστά θηκε
με την παρ. 3 του ά ρθρου 144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256).
98
Πρβλ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016..
99
Συμπληρώ νονται τα απαιτού μενα δικαιολογητικά (αποδεικτικά μέσα), κατά περίπτωση, με
βά ση το Μέρος Ι του Παραρτή ματος ΧΙΙ του Προσαρτή ματος Α’ του ν. 4412/2016.
100
Για την από δειξη της τεχνική ς ικανό τητας του προσφέροντος, ό πως αυτή προσδιορίζεται στο
ά ρθρο 19.3, η αναθέτουσα αρχή αναγρά φει ό σα εκ των αποδεικτικώ ν μέσων που αναφέρονται στα
στοιχεία αιι, β, γ, ε, στ και η του Παραρτή ματος ΧΙΙ του Προσαρτή ματος Α’ του ν. 4412/2016
απαιτού νται (ά ρθρο 80 παρ. 5 του ως ά νω νό μου). Ειδικά η στελέχωση των ημεδαπώ ν μελετητικώ ν
επιχειρή σεων αποδεικνύ εται με την προσκό μιση της βεβαίωσης εγγραφή ς (πτυχίο) στο Μητρώ ο
Μελετητώ ν/ Γραφείων Μελετώ ν μέχρι τη λή ξη της μεταβατική ς περιό δου ισχύ ος, σύ μφωνα με το
ά ρθρο 39 του π.δ. 71/2019, και από την έναρξη πλή ρους ισχύ ος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφή ς
στο Τμή μα ΙΙ του Μητρώ ου Εργοληπτικώ ν Επιχειρή σεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.).
101
Εφό σον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο ά ρθρο 19.4, συμπληρώ νεται αναλό γως
σύ μφωνα με το ά ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
94

102

Σύ μφωνα με το ά ρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγρά φονται υποχρεωτικά
α. η Ανώ νυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104),
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β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύ νης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. η Ομό ρρυθμη και Ετερό ρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν.
4072/2012 (Α` 86), καθώ ς και οι ομό ρρυθμοι εταίροι αυτώ ν,
ε. ο Αστικό ς Συνεταιρισμό ς του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβά νονται ο
αλληλασφαλιστικό ς, ο πιστωτικό ς και ο οικοδομικό ς συνεταιρισμό ς),
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστή νεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστή νεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (ά ρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
θ. ο Ευρωπαϊκό ς Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό
2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή ,
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει
την έδρα της στην ημεδαπή ,
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ
(ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή ,
ιβ. τα υποκαταστή ματα ή πρακτορεία που διατηρού ν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που
αναφέρονται στο ά ρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε
κρά τος - μέλος της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστή ματα ή πρακτορεία που διατηρού ν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που
έχουν έδρα σε τρίτη χώ ρα και νομική μορφή ανά λογη με εκείνη των αλλοδαπώ ν εταιριώ ν που
αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`,
ιδ. τα υποκαταστή ματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργού ν εμπορικές πρά ξεις στην
ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρό σωπα ή ενώ σεις προσώ πων που έχουν την κύ ρια εγκατά σταση
ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώ σεις ιβ` και ιγ`,
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύ μφωνα με το ά ρθρο 293 παρά γραφος 3 του ν.
4072/2012
103
Το πιστοποιητικό Ισχύ ουσας Εκπροσώ πησης (καταχωρίσεις μεταβολώ ν εκπροσώ πησης)
παρουσιά ζει τις σχετικές με τη διοίκηση και εκπροσώ πηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώ ο.
104
Πρβ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016.
105
Οι αναθέτουσες αρχές μπορού ν να προβλέπουν ό τι, κατό πιν αιτή ματος του υπεργολά βου και
εφό σον η φύ ση της σύ μβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβά λλει απευθείας στον
υπεργολά βο την αμοιβή του δυνά μει σύ μβασης υπεργολαβίας με τον ανά δοχο. Στην περίπτωση αυτή ,
καθορίζονται τα ειδικό τερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύ ριο ανά δοχο να εγείρει
αντιρρή σεις ως προς αδικαιολό γητες πληρωμές, καθώ ς και οι ρυθμίσεις που αφορού ν αυτό ν τον
τρό πο πληρωμή ς. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύ νη του κύ ριου αναδό χου. Συμπληρώ νεται
αναλό γως.
106
Ο ό ρος αυτό ς μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχή ς, και στην περίπτωση
ποσοστού μικρό τερου του 30% της εκτιμώ μενης αξίας της σύ μβασης (πρβλ. παρ. 5 ά ρθρου 131 του ν.
4412/2016.
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Τίθενται οι τυχό ν ληφθείσες γνωμοδοτή σεις και αποφά σεις, π.χ. αποφά σεις ανά ληψης
υποχρέωσης, δέσμευσης πίστωσης, έγκρισης δημοπρά τησης της μελέτης, η προηγού μενη σύ μφωνη
γνώ μη της αρμό διας Διαχειριστική ς Αρχή ς σε περίπτωση συγχρηματοδοτού μενης σύ μβασης, τυχό ν
ά λλες εγκρίσεις, ειδικοί ό ροι, κλπ.
108
Του αρμοδίου οργά νου του εργοδό τη – αναθέτουσας αρχή ς (ά ρθρο 2 παρ. 3 στοιχ. 2 του ν.
4412/2016).

