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Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 43/11 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2018 ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζεο ηεο  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ  233/2018. 

  Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα, 

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Μπεθηάξε Γεκήηξην, γ) Τξηαληαθύιινπ Γεκήηξην, δ) Θαιιίξε 

Μαξία, ε) Τξσγάδε Βαζίιεην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Θαξαθσηηά Γεώξγην, σο κέιε, 

ζπλήιζε ζήκεξα ηελ 11ε Γεθεκβξίνπ 2018, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:30 ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε θαη 

ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 13442/07.12.2018 πνπ θνηλνπνηήζεθε 

λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ αξζξ.72 & 75 ηνπ 

Ν.3852/2010 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Θαηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη 

θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -Πξόεδξνο, 

β] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, γ] Τξηαληάθπιινο Γεκήηξηνο, δ]Θαιιίξε Μαξία, ε] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, ζη] 

Μαλάβεο Αζαλάζηνο θαη  απώλ ν θ. Θαξαθσηηάο Γεώξγηνο, έηζη ππήξρε λόκηκε απαξηία. 

    Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ. 

Θέκα 10ν : Πεξί έγθξηζεο ηωλ ηερληθώλ δεδνκέλωλ θαη ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεώζεωλ , θαζώο  

                θαη θαζνξηζκόο ηωλ όξωλ ηεο δηελέξγεηαο δηαγωληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο  

                κειέηεο : «Κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεωλ». 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  δέθαην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ  

κειώλ ηεο Ο.Δ. , ηα ηερληθά δεδνκέλα θαη ηε ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ πνπ ζπλέηαμε ε Γ/λζε Τερληθώλ  

Υπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο ηνπ Τκήκαηνο Μειεηώλ & Δπηβιέςεσλ Τερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ,  

ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 9.920,00 € κε ΦΠΑ, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο κειέηεο «Κειέηεο  

πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεωλ». 

  Σηε ζπλέρεηα αλαθέξεη ζηα κέιε ηεο όηη γηα ην ελ ιόγσ έξγν ζηνλ Θ.Α. 02.70.7413.04 ηνπ ζθέινπο 

ησλ εμόδσλ ηνπ ηξέρνληνο πξ/ζκνύ ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε εθ 20.000,00 € (ΗΓ.Π.), γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο. 

  Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο πξνηείλεη ηελ εθηέιεζε ηεο κειέηεο κε ζπλνπηηθό  δηαγσληζκό 

ζύκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, θαζώο ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ δεδνκέλσλ θαη ηελ ζπγγξαθή 

ππνρξεώζεσλ, γηα ηελ ελ ιόγσ κειέηε θαη λα θαζνξίζνπκε ηνπο όξνπο δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο. 

  Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/10 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 

 θάζε δηάηαμε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη 

ξεηά πην πάλσ 

 ηα ζπληαζζόκελα ηεύρε ηεο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ  

ηελ εμεηδηθεπκέλε πίζησζε γηα ηε κειέηε  «Κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεωλ». 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΩΛΑ  

 

1. Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο κειέηεο : «Κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεωλ», ελδεηθηηθνύ   

πξ/ζκνύ 9.920,00 €, κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

  2. Δγθξίλεη ηα ηερληθά δεδνκέλα θαη ηελ ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ πνπ ζπλέηαμε ε Γ/λζε Τερληθώλ 

Υπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο ηνπ Τκήκαηνο Μειεηώλ & Δπηβιέςεσλ Τερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ. 

  3.Θαζνξίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηε κειέηε «Κειέηεο  
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πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεωλ», σο εμήο:  

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
 
Άρθρο 1: Κύριοσ του Έργου – Αναθϋτουςα Αρχό - τοιχεύα επικοινωνύασ  
 
1. 1                  Αναθϋτουςα αρχό         :   Δόμοσ Βϋλου-Βόχασ 

Οδόσ                                               : π. Κοκκώνη 2 
Σαχ.Κωδ. : ΣΚ 20001-Ζευγολατιό 
Σηλ. : 2741360537 
Telefax : 2741053101 
E-mail            : dxpol@vochas.gov.gr 
Πληροφορύεσ : Δημότριοσ Πολύτησ 

                Προώςτϊμενοσ Δ/νςησ Σ.Τ.  

 
 

1.2 Κύριοσ του Έργου :         Δόμοσ Βϋλου-Βόχασ 
 

1.3 Εργοδότησ:                                   Δόμοσ Βϋλου-Βόχασ 
 

1.4 Προώςτϊμενη Αρχό :                    Οικονομικό Επιτροπό Δόμου Βϋλου-Βόχασ 
 

1.5 Διευθύνουςα Τπηρεςύα :         Δ/νςη Σ.Τ. & Πολεοδομύασ Δόμου Βϋλου-Βόχασ 
 

1.6 Αρμόδιο Σεχνικό υμβούλιο : Περιφερειακό υμβούλιο Σεχνικών Έργων  
       Περιφϋρειασ Πελοποννόςου 

1.7 Η Τπηρεςύα που διεξϊγει τον διαγωνιςμό εύναι Δ/νςη Σ.Τ. & Πολεοδομύασ Δόμου Βϋλου-Βόχασ, ςτην οπούα θα 
κατατεθούν οι προςφορϋσ: 
 

Οδόο                                               : Σπ. Θνθθώλε 2 
Ταρ.Θσδ. : ΤΘ 20001-Εεπγνιαηηό 
Τει. : 2741360537 
Telefax : 2741053101 
E-mail            : dxpol@vochas.gov.gr 

 
1.8 Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ μεταςτεγαςθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ό εκτϋλεςησ τησ 
μελϋτησ, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα τα νϋα τουσ ςτοιχεύα ςτουσ προςφϋροντεσ ό ςτον ανϊδοχο. 

Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ ό/και τα αποφαινόμενα όργανα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ καταργηθούν, 
ςυγχωνευτούν ό με οποιονδόποτε τρόπο μεταβληθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ό εκτϋλεςησ 
τησ μελϋτησ, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα ςτουσ προςφϋροντεσi ό ςτον ανϊδοχο τα ςτοιχεύα των 
υπηρεςιών ό αποφαινόμενων οργϊνων, τα οπούα κατϊ τον νόμο αποτελούν καθολικό διϊδοχο των εν λόγω 
οργϊνων που υπειςϋρχονται ςτα δικαιώματα και υποχρεώςεισ τουσ. 
 
 
Άρθρο 2: Έγγραφα τησ ςύμβαςησ και τεύχη 
 
2.1 Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 4412/2016, για 
τον παρόντα διαγωνιςμό, εύναι τα ακόλουθα:  

α) η παρούςα διακόρυξη και η προκόρυξη ςύμβαςησii, 
β) το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ.),  
γ) το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ,  
δ) το Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων του ϋργου με τα τυχόν Παραρτόματϊ του, το πρόγραμμα των 

απαιτούμενων μελετών  και η τεκμηρύωςη τησ ςκοπιμότητασ του ϋργου. 
ε) το τεύχοσ τησ υγγραφόσ Τποχρεώςεων (.Τ.) με τα τυχόν Παραρτόματϊ του, 
ςτ) το τεύχοσ προεκτιμώμενων αμοιβών, 
ζ) το υπόδειγμα ---iii 
η) τυχο ν ςυμπληρωματικε σ πληροφορι εσ και διευκρινι ςεισ που θα παραςχεθου ν απο  την αναθε τουςα 

αρχη   επι  ο λων των ανωτε ρω, 

θ) -----iv 
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2.2 . Οι ενδιαφερο μενοι μπορου ν να παραλα βουν τα ςυμβατικα  τευ χη του διαγωνιςμου  ει τε απο  τα  

γραφει α τησ Σεχνικη σ Τπηρεςι ασ του Δη μου Βε λου-Βο χασ, που βρι ςκονται ςτο Δημοτικο  Κατα ςτημα 

τησ Δ.Κ. Ζευγολατιου , επι  τησ οδου  π. Κοκκω νη 2,ΣΚ 20001-Ζευγολατιο  Κορινθι ασ, 1οσ ο ροφοσ, Δ/νςη 

Σ.Τ. & Πολεοδομι ασ Δη μου Βε λου-Βο χασ, ει τε καταβα λλοντασ το ποςο  των 3.00 €, ει τε με δικε σ τουσ 

δαπα νεσ και φροντι δα. Μπορου ν ακο μα να λα βουν γνω ςη των εγγρα φων τησ ςυ μβαςησ ςτα γραφει α 

τησ αναθε τουςασ αρχη σ (ςτην ανωτε ρω διευ θυνςη) κατα  τισ εργα ςιμεσ ημε ρεσ και ω ρεσ. Η Διακη ρυξη 

και η προκη ρυξη του διαγωνιςμου  θα αναρτηθου ν ςε πλη ρη ηλεκτρονικη  μορφη  ςτην ιςτοςελι δα του 

Δη μου http://www.velo-vocha.gr/ και την ιςτοςελι δα του ΚΗΜΔΗ www.eprocurement.gov.gr. Έντυπο 

οικονομικη σ προςφορα σ και το ΣΕΤΔ, οι ενδιαφερο μενοι μπορου ν να παραλαμβα νουν ε ωσ και μια 

ημε ρα και ω ρα 12:30 μ.μ. πριν το διαγωνιςμο  απο  τα  γραφει α τησ Σεχνικη σ Τπηρεςι ασ του Δη μου 

Βε λου-Βο χασ, που βρι ςκονται ςτο Δημοτικο  Κατα ςτημα τησ Δ.Κ. Ζευγολατιου , επι  τησ οδου  π. 

Κοκκω νη 2,ΣΚ 20001-Ζευγολατιο  Κορινθι ασ, 1οσ ο ροφοσ, Δ/νςη Σ.Τ. & Πολεοδομι ασ Δη μου Βε λου-

Βο χασ. 

 
2.3 Εφο ςον ε χουν ζητηθει   εγκαι ρωσ, η τοι ε ωσ την 08/01/2019  v, η αναθε τουςα αρχη  παρε χει ςε ο λουσ τουσ 

προςφε ροντεσ που ςυμμετε χουν ςτη διαδικαςι α ςυ ναψησ ςυ μβαςησ ςυμπληρωματικε σ πληροφορι εσ ςχετικα  με 

τα ε γγραφα τησ ςυ μβαςησ, το αργο τερο ε ωσ την 09/01/2019 vi.  

 

 
Άρθρο 3: Τποβολό φακϋλου προςφορϊσ 
 
3.1 Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 14, 

o είηε (α) με κατϊθεςό τουσ ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού, π. Κοκκώνη 2,ΣΚ 20001-Ζευγολατιό 

Κορινθύασ, 1οσ όροφοσ, Δ/νςη Σ.Τ. & Πολεοδομύασ Δόμου Βϋλου-Βόχασ 

o είηε (β) με αποςτολό, επύ αποδεύξει, προσ την αναθϋτουςα αρχό, Δόμοσ Βϋλου-Βόχασ, π. Κοκκώνη 

2,ΣΚ 20001-Ζευγολατιό Κορινθύασ 

o είηε (γ)  κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηόθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, π. Θνθθώλε 2,ΣΘ 

20001-Εεπγνιαηηό Θνξηλζίαο, 1νο όξνθνο, Γ/λζε Σ.Τ. & Πνιενδνκίαο Γήκνπ 

Βέινπ-Βόραο. 

 

Σε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηόθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη 

δεθηνί εθόζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηόθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ 

δηαγσληζκό, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ώξα ηνπ δηαγσληζκνύ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 

ηεο παξνύζαο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζύλε γηα ηπρόλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

πξνζθνξώλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νύηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα 

παξαιεθζνύλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα από νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθό θαηάζηεκα, αθόκα θη αλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 

 
3.2 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα αθόινπζα: 

 

Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγωληζκνύ 

Πξνζθνξά 

ηνπ ……………………………………………………….… vii 

γηα ηε κειέηε: «Κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεωλ» 

κε αλαζέηνπζα αξρή ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ-ΒΟΥΑ 

θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ …/…./20…...viii 

 

Ο θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζπλνδεύεηαη από αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκό, ε 

νπνία αλαγξάθεη ην δηαγσληζκό ζηνλ νπνίν αθνξά, ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο 

(κεκνλσκέλνπ ή έλσζεο), δειαδή επσλπκία (ή νλνκαηεπώλπκν θπζηθνύ πξνζώπνπ), απαξαίηεηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε, αξηζκό ηειεθώλνπ, fax, e-mail). 

3.3 Δληόο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη ηα αθόινπζα: 
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α) μερσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαηά ηα 

νξηδόκελα ζην άξζξν 20.2 ηνπ παξόληνο, 

β) μερσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» θαηά ηα νξηδόκελα ζην 

άξζξν 20.3 ηνπ παξόληνο. Δάλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηόλ, ιόγσ 

κεγάινπ όγθνπ, λα ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηόηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη 

αθνινπζνύλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο, θαη  

γ) μερσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο (θιεηζκέλνο κε ηξόπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα 

θαηαζηεί ηνύην αληηιεπηό, επί πνηλή απνθιεηζκνύ), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν 

νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 20.4 ηνπ 

παξόληνο. 

Οη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηνπ άξζξνπ 

3.2 ηνπ παξόληνο. 

3.4 Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, πξηλ από ηελ εκεξνκελία  

ππνβνιήο  ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνύζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνύ θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4.1 ηνπ παξόληνο. 

3.5 Γηα ηπρόλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξόζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ζεκεηώλεη ζην 

πξαθηηθό ηεο ηελ εθπξόζεζκε ππνβνιή (αθξηβή εκεξνκελία θαη ώξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ 

θαηνρή ηεο ή πνπ παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή πνπ θαηαηέζεθε ζην 

πξσηόθνιιν ηεο αλαζέηνπζα αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο. 

 
3.6 Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θύιιν γηα ινγαξηαζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα : 

α) από ηνλ ίδην ην κειεηεηή (ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ),  

β) ην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ (ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ) θαη  

γ) ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, είηε από όινπο ηνπο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ απνηεινύλ ηελ έλσζε είηε από εθπξόζσπό ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν.  

Σηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε 

κέινπο ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμύ ηνπο), θαζώο θαη ν 

εθπξόζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

 
 
 
Άρθρο 4 : Διαδικαςύα υποβολόσ και αξιολόγηςησ των προςφορών/ ϋγκριςη πρακτικού  

 
4.1 Η ζναρξθ υποβολισ των προςφορών που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Πρόεδρο αυτισ, μιςι ώρα πριν από τθν ώρα λιξθ τθσ 
προκεςμίασ του άρκρου 14 του παρόντοσ. Η παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ώρα λιξθσ, αν θ υποβολι, 
που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων 
οικονομικών φορζων. Η λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται  επίςθσ από τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με 
προειδοποίθςθ ολίγων λεπτών τθσ ώρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 
Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ επηθνηλσλεί, ελ ζπλερεία, ακέζσο κε ην πξσηόθνιιν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηώζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 3.1 ηνπ παξόληνο 

(ε ώξα θαη εκέξα  ππνβνιήο αλαγξάθεηαη ηόζν ζην πξσηόθνιιν όζν θαη πάλσ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ε δε 

ζρεηηθή θαηαρώξεζε ζηνλ θπξίσο θάθειν κνλνγξάθεηαη από ηνλ ππεύζπλν ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή 

πεξίπησζε, κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη’ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα 

ηεξεζεί ε ππόινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 

4.2 Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ζηελ θαζνξηζκέλε από ηελ παξνύζα εκέξα θαη ώξα ή κεηά ηε ιήμε ηεο 

παξαιαβήο ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 4.1 ηνπ παξόληνο, απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο 

θαθέινπο θαη ζηε ζπλέρεηα, ηνπο θαθέινπο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ηνπο θαθέινπο ησλ 

Τερληθώλ Πξνζθνξώλ. Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη, θαηαρσξνύληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο 

ζε ζρεηηθό πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, ζην νπνίν εηδηθόηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, 

ε επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ε ηάμε θαη θαηεγνξία ηνπix, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπνο θαη ν 

έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο. Όινη νη θάθεινη αξηζκνύληαη κε ηνλ αύμνληα αξηζκό 

θαηάζεζήο ηνπο, όπσο θαηαρσξήζεθαλ ζην πξαθηηθό θαη κνλνγξάθνληαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ηα κέιε 

ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. 

 

4.3 Ο έιεγρνο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ε βαζκνιόγεζή ηνπο, κε ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ 

αλάζεζεο, δηεμάγεηαη ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. Τν πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ νινθιεξώλεηαη κε ηε βαζκνινγία ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ηε ζρεηηθή ιεθηηθή 

αηηηνινγία θαη ππνβάιιεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή. Οη ηερληθέο πξνζθνξέο ζεσξνύληαη απνδεθηέο εθόζνλ 
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νη επί κέξνπο βαζκνινγίεο ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο είλαη πάλσ από ηα αληίζηνηρα ειάρηζηα όξηα όπσο 

θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 21 ηνπ παξόληνο, αιιηώο απνξξίπηνληαη θαη ν  πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ηεο 

πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο. 

Σηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ηελ 

βαζκνινγία ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ, γλσζηνπνηεί, πξν εύινγεο πξνζεζκίαο θαη κε θάζε πξόζθνξν 

ηξόπν, ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, ηνλ ηόπν, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα ηεο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο 

γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο.  

H διαδικαζία ηης αποζθράγιζης ηων θακέλων ηων δικαιολογηηικών ζσμμεηοτής, ηης ηετνικής προζθοράς και 

ηων οικονομικών προζθορών μπορούν να γίνοσν ζε μία δημόζια ζσνεδρίαζη καηά ηην κρίζη   ηης   

επιηροπής  (άρθρο 117, παρ 4). Η διαδικαζία ασηή γνωζηοποιείηαι ζηοσς οικονομικούς θορείς από ηον 

Πρόεδρο ηης Επιηροπής Διαγωνιζμού πριν από ηο άνοιγμα ηων προζθορών.  
Σε πεξίπησζε δηαθνπήο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ηηο ακέζσο επόκελεο εκέξεο. 

Σρεηηθώο εθδίδεηαη γξαπηή αλαθνίλσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη 

εγγξάθσο, κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, ηαρπδξνκηθώο ή κε θαμ ή κε ζπλδπαζκό ησλ αλσηέξσ κέζσλ ζε 

όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηελ εκεξνκελία θαη ώξα ηεο επόκελεο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο.  

 

4.4 Τν ζρεηηθό πξαθηηθό ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ειέγρνπ θαη βαζκνιόγεζεο ησλ 

ηερληθώλ πξνζθνξώλ, εγθξίλεηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Θαηά ηεο απόθαζεο έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνύ, 

ε νπνία έρεη θνηλνπνηεζεί κε επηκέιεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ρσξεί έλζηαζε θαηά ηα εηδηθόηεξα 

νξηδόκελα ζην άξζξν 6 ηεο παξνύζαο. 

Δθόζνλ αζθεζεί θαη γίλεη δεθηή έλζηαζε θαηά ηεο απόθαζεο  έγθξηζεο ηνπ Πξαθηηθνύ ειέγρνπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ειέγρνπ θαη βαζκνιόγεζεο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ, ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή αλαπέκπεη ην Πξαθηηθό ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ, ε νπνία ζα πξέπεη λα εθαξκόζεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 4.3 ηεο παξνύζαο γηα αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ζπληάζζεη λέν 

Πξαθηηθό, ην νπνίν ππνβάιιεηαη εθ λένπ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνο έγθξηζε.            

4.5 Οη Φάθεινη ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ησλ πξνζθεξόλησλ πνπ απνθιείζζεθαλ (γηα νπνηνλδήπνηε 

ιόγν) θαηά ηα αλσηέξσ θαη παξακέλνπλ ζθξαγηζκέλνη, θπιάζζνληαη κε κέξηκλα ηεο Δπηηξνπήο, έσο όηνπ 

παξέιζεη ε ζρεηηθή πξνζεζκία ή ελδερνκέλσο νη απνθιεηζζέληεο  δειώζνπλ εγγξάθσο όηη παξαηηνύληαη 

ηνπ δηθαηώκαηνο ππνβνιήο ελζηάζεσλ.  

 

4.6 Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ θαιεί 

εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο ζύκθσλα κε ην αλσηέξσ 

Πξαθηηθό, ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζε απηνύο πξν 

πέληε (5) εκεξώλ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπο πξνζθνξώλ, εθόζνλ δελ έρεη γίλεη ζηελ 

αξρηθή ζπλεδξίαζε. Θαηά ηελ εκέξα θαη ώξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ε Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηηο νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο, ηηο κνλνγξάθεη θαη θαηαρσξεί ην πεξηερόκελό ηνπο ζε ζρεηηθό Πξαθηηθό. Ζ ππνβιεζείζα 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαηά θαηεγνξία κειέηεο απνξξίπηεηαη εθόζνλ νη πνζόηεηεο ηνπ θπζηθνύ 

αληηθεηκέλνπ ηεο πξνζθνξάο δελ αληηζηνηρνύλ ζην αληηθείκελν ηεο κειέηεο, όπσο πξνθύπηεη από ηα 

ζηνηρεία  ηεο πεξηπη. (θε) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/2016.  

Ύζηεξα από ηε βαζκνιόγεζε ησλ απνδεθηώλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη ζηάζκηζε ηεο βαζκνινγίαο ηεο 

ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θάζε πξνζθέξνληνο, ε Δπηηξνπή πξνζδηνξίδεη ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε  πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο –ηηκήο ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 21.1 ηνπ παξόληνο θαη θαηαγξάθεη ηηο ελέξγεηέο ηεο θαη ηελ εηζήγεζή ηεο γηα ηελ αλάζεζε, ζε 

ζρεηηθό Πξαθηηθό. Τν πξαθηηθό ππνβάιιεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξνθεηκέλνπ λα ην εγθξίλεη.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβώο ηηκή (ηζνδύλακεο), επηιέγεηαη ν 

πξνζθέξσλ κε ηε κεγαιύηεξε ηηκή Τερληθήο πξνζθνξάο θαη αλ θαη απηέο είλαη ηζνδύλακεο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλό) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμύ ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ 

ηζνδύλακεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη παξνπζία ησλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδύλακεο πξνζθνξέο. 

Ζ απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη κε θάζε πξόζθνξν κέζν ζηνπο πξνζθέξνληεο. Θαηά ηεο 

απόθαζεο έγθξηζεο ρσξεί έλζηαζε θαηά ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζην άξζξν 6 ηνπ παξόληνο. 

 
 

Άρθρο 5:  Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου/  Κατακύρωςη/  Πρόςκληςη 
για υπογραφό ςύμβαςησ 

5.1 Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, 

ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε («πξνζσξηλό αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο 15 

εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηόλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
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πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 22 ηνπ παξόληνο. Τα δηθαηνινγεηηθά  ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ. 
 
5.2  Αλ δελ πξνζθνκηζζνύλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξώζεη  

εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηόλ. Ζ αλαζέηνπζα 

αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθόζνλ αηηηνινγείηαη απηό επαξθώο θαη θαη’ αλώηαην 

όξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.  
 

5.3 i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ δηαπηζησζεί όηη ηα ζηνηρεία πνπ δειώζεθαλ κε 

ην Τ.Δ.Υ.Γ. είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii) αλ δελ ππνβιεζνύλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ηα απαηηνύκελα πξσηόηππα ή αληίγξαθα 

ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ή  

iii) αλ από ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλύνληαη ε κε 

ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξόληνοx ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζόηεξσλ 

από ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ παξόληνο,  

ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο απνθιείεηαη θαη ε θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επόκελε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο 

πνηόηεηαο - ηηκήο, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.  

 

5.4 Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνϋπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο είραλ δειώζεη όηη πιεξνύλ, νη 

νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλώζε ν πξνζθέξσλ κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνύζαο (νςηγελείο 

κεηαβνιέο), νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ελεκεξώζνπλ ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζρεηηθά θαη ην 

αξγόηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ 

άξζξνπ 22 ηεο παξνύζαο. 

 

5.5 Αλ θαλέλαο από ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή αλ θαλέλαο από ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ή αλ θαλέλαο από 

ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη όηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο 

παξνύζαο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηώλεηαη. 

 

5.6  Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ νινθιεξώλεηαη κε ηε ζύληαμε πξαθηηθνύ από  ηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζη Οικονομικό Επιτροπό Δόμου Βϋλου-Βόχασ 

(απνθαηλόκελν όξγαλν αλαζέηνπζαο αξρήο) γηα ηε ιήςε απόθαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνύ 

αλαδόρνπ σο εθπηώηνπ, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ παξ. 5.6 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, 

είηε γηα ηελ θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο. Τα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 

επηθπξώλνληαη κε ηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο.   

 

5.7   Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο  ιακβάλνπλ γλώζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ ζηελ Δ/νςη Σ.Τ. & Πολεοδομύασ, π. Κοκκώνη 2,ΣΚ 20001-Ζευγολατιό Κορινθύασ, 1οσ όροφοσ 
(τόποσ) εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πϋντε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία πνπ θνηλνπνηήζεθε 

ζε απηνύο, επί απνδείμεη, ε απόθαζε θαηαθύξσζεο.  

 

5.8 Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο, καδί κε αληίγξαθν όισλ ησλ 

πξαθηηθώλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα, εθηόο από 

ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν, όπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν 

θ.ιπ., επί απνδείμεη.  

 
 
Άρθρο 6: Ενςτϊςεισ 

ε περύπτωςη ϋνςταςησ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα ϊςκηςόσ τησ εύναι πϋντε (5) ημϋρεσ 
από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα. Η ϋνςταςη κατϊ τησ 
διακόρυξησ υποβϊλλεται ςε προθεςμύα που εκτεύνεται μϋχρι το όμιςυ του χρονικού διαςτόματοσ από τη 
δημοςύευςη τησ παρούςασ διακόρυξησ ςτο ΚΗΜΔΗ μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των 
προςφορών του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ. Για τον υπολογιςμό τησ προθεςμύασ αυτόσ ςυνυπολογύζονται και οι 
ημερομηνύεσ τησ δημοςύευςησ και τησ υποβολόσ των προςφορών . 

Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποφαςύζει, ύςτερα από γνώμη τησ 
Επιτροπόσ Διαγωνιςμού (ό του Σεχνικού υμβουλύου για τισ ενςτϊςεισ κατϊ τησ διακόρυξησ), εντόσ προθεςμύασ 
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δϋκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη τησ ϋνςταςησ. την περύπτωςη τησ ϋνςταςησ κατϊ τησ διακόρυξησ,  η 
αναθϋτουςα αρχό αποφαςύζει ςε κϊθε περύπτωςη πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των 
προςφορών. Με την ϊπρακτη πϊροδο των ανωτϋρω προθεςμιών τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ. Για το 
παραδεκτό τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η καταβολό παραβόλου, υπϋρ του 
Δημοςύου, ποςού ύςου με το ϋνα τοισ εκατό (1%) επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ. Σο παρϊβολο αυτό 
αποτελεύ δημόςιο ϋςοδο. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό 
ό μερικώσ δεκτό από το αποφαςύζον διοικητικό όργανο.    

 
Άρθρο 7: υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών  

 
Η αναθε τουςα αρχη xi μπορει , κατα  τη διαδικαςι α αξιολο γηςησ των προςφορω ν, να καλε ςει τουσ οικονομικου σ 
φορει σ,  να ςυμπληρω ςουν η  να διευκρινι ςουν τα ε γγραφα η  δικαιολογητικα  που ε χουν υποβα λει, 
ςυμπεριλαμβανομε νων και τησ τεχνικη σ και τησ οικονομικη σ τουσ προςφορα σ, με ςα ςε ευ λογη προθεςμι α, η 
οποι α δεν μπορει  να ει ναι μικρο τερη απο  επτα  (7) ημε ρεσ απο  την ημερομηνι α κοινοποι ηςησ ςε αυτου σ τησ 
ςχετικη σ προ ςκληςησ, ςυ μφωνα με τα ειδικο τερα οριζο μενα ςτισ διατα ξεισ των α ρθρων  102 και 103  του ν. 
4412/2016 και του α ρθρου 13 τησ υπ' αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Τ.Α. 
Οποιαδη ποτε διευκρι νιςη η  ςυμπλη ρωςη που υποβα λλεται απο  τουσ προςφε ροντεσ η  υποψηφι ουσ, χωρι σ να 
ε χει ζητηθει  απο  την αναθε τουςα αρχη xii, δεν λαμβα νεται υπο ψη.  
 
Άρθρο 8: ύναψη ςύμβαςησ 

8.1 Η απο φαςη κατακυ ρωςησ δεν παρα γει τα ε ννομα αποτελε ςματα  τησ, εφο ςον η αναθε τουςα αρχη  δεν την 
κοινοποι ηςε ςε ο λουσ τουσ προςφε ροντεσ.  

8.2 Η αναθε τουςα αρχη  κοινοποιει  την απο φαςη κατακυ ρωςησ ςτον προςωρινο  ανα δοχο. Με την ι δια επιςτολη  
καλει ται ο ανα δοχοσ να προςε λθει ςε οριςμε νο το πο και χρο νο για την υπογραφη  του ςυμφωνητικου , εντο σ 
ει κοςι (20) ημερω ν απο  την κοινοποι ηςη ςχετικη σ ε γγραφησ ειδικη σ προ ςκληςησ, προςκομι ζοντασ και την 
απαιτου μενη εγγυητικη  επιςτολη  καλη σ εκτε λεςησ. Η εν λο γω κοινοποι ηςη επιφε ρει τα ε ννομα αποτελε ςματα 
τησ απο φαςησ κατακυ ρωςησ, ςυ μφωνα με οριζο μενα ςτην παρ. 3 του α ρθρου 105 του ν. 4412/2016.      

8.3 Η υπογραφη  του ςυμφωνητικου  ε χει αποδεικτικο  χαρακτη ρα. Εα ν ο ανα δοχοσ δεν προςε λθει να υπογρα ψει 
το ςυμφωνητικο , με ςα ςτην προθεςμι α που ορι ζεται ςτην ειδικη  προ κληςη, αποκλει εται, και η κατακυ ρωςη 
γι νεται ςτον προςφε ροντα που υπε βαλε την αμε ςωσ επο μενη πλε ον ςυμφε ρουςα απο  οικονομικη  α ποψη 
προςφορα  βα ςει τιμη σ. Αν κανε νασ απο  τουσ προςφε ροντεσ δεν προςε λθει για την υπογραφη  του 
ςυμφωνητικου , η διαδικαςι α ςυ ναψησ τησ ςυ μβαςησ ματαιω νεται, ςυ μφωνα με την περι πτωςη β' τησ 
παραγρα φου 1 του α ρθρου 106   του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 9:  Έγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ/ ειρϊ ιςχύοσ 

χετικϊ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 5 ϊρθρου 105 και 182 του ν. 
4412/2016. 
Σα  ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ  με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ η ςύμβαςη εύναι τα αναφερόμενα παρακϊτω. 
ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ καθορύζεται  ωσ κατωτϋρω:  

1. Σο υμφωνητικό. 

2. Η παρούςα Διακόρυξη.   

3. Η Οικονομικό Προςφορϊ του Αναδόχου. 

4. Η Σεχνικό Προςφορϊ του Αναδόχου. 

5. Σο τεύχοσ τησ υγγραφόσ Τποχρεώςεων (.Τ.) με τα τυχόν Παραρτόματϊ του. 

6. Σο Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων του ϋργου με τα τυχόν Παραρτόματϊ του, το πρόγραμμα των 
απαιτούμενων μελετών  και η τεκμηρύωςη τησ ςκοπιμότητασ του ϋργου.  

7. Σο τεύχοσ προεκτιμώμενων αμοιβών 
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Άρθρο 10 : Γλώςςα Διαδικαςύασ  

10.1 Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα και προαιρετικϊ και ςε 
ϊλλεσ γλώςςεσ, ςυνολικϊ ό μερικϊ. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξύ των τμημϊτων των εγγρϊφων τησ 
ςύμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε περιςςότερεσ γλώςςεσ, επικρατεύ η ελληνικό ϋκδοςη. Συχόν ενςτϊςεισ 
υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα.  

10.2  Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα 
ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα.  

10.3 τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικϊ τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα μπορούν να ςυνοδεύονται από 
μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε από πρόςωπο αρμόδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ 
νομοθεςύασ εύτε από πρόςωπο κατϊ νόμο αρμόδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το ϋγγραφο. xiii Επύςησ, 
γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν εκδοθεύ από αλλοδαπϋσ αρχϋσ 
και ϋχουν επικυρωθεύ από δικηγόρο, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 2 περ. β του ϊρθρου 11 του ν. 
2690/1999 “Κώδικασ Διοικητικόσ Διαδικαςύασ”, όπωσ αντικαταςτϊθηκε ωσ ϊνω με το ϊρθρο 1 παρ.2 του 
ν.4250/2014.  

10.4    Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα - εταιρικϊ ό μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεύονται από μετϊφραςη ςτην ελληνικό. 

10.5 Η επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του αναδόχου, θα γύνονται 
υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα.  

 

 

Άρθρο 11 : Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 

Για τη διαδικαςύα ςύναψησ και την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, ϋχουν εφαρμογό, ιδύωσ, οι κατωτϋρω διατϊξεισ, 
όπωσ ιςχύουν: 
 

 
1. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδύωσ τα ϊρθρα 118 και 119 αυτού. 

2. Ο ν. 4412/2016 “Δημόςιεσ Συμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147),  

3. Σα ϊρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περύ ανϊθεςησ και εκτϋλεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων 
εκπόνηςησ μελετών και παροχόσ υπηρεςιών” (Α' 42)xiv. 

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

5. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, Συγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων και 
Υπηρεςιών του Δημοςύου Τομϋα-Τροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» 
(Α’ 74) και ειδικότερα το ϊρθρο 1 αυτού. 

6. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνϋδριο» . 

7. Ο ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντικό αδειοδότηςη ϋργων και δραςτηριοτότων, ρύθμιςη αυθαιρϋτων 
ςε ςυνϊρτηςη με δημιουργύα περιβαλλοντικού ιςοζυγύου και ϊλλεσ διατϊξεισ αρμοδιότητασ Υπουργεύου 
Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ». 

8. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύςταςη Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Συμβϊςεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων Συμβϊςεων…».  

9. Σο π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185). 

10. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 
και ϊλλεσ διατϊξεισ” (Α’ 68).  

11. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 

2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ».  
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12. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

ϊλλεσ διατϊξεισ». 

13. Σο π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσxv”.   

14. Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων 

για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2012/17 του Ευρωπαώκού 

Κοινοβουλύου και του Συμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δύκαιο, 

τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και ϊλλεσ διατϊξεισ”,  ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ 

και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2007 -2013»xvi. 

15. Σο ϊρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ και οριςμόσ των 

μελών τουσ με κλόρωςηxvii». 

16. Ο ν. 2859/2000  “Κύρωςη Κώδικα Φόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 

17.  Σο π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και ςτοιχεύα”. 

18. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα ∆ιοικητικόσ ∆ιαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ”. 

19. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικό Ιδιοκτηςύα, Συγγενικϊ Δικαιώματα και Πολιτιςτικϊ Θϋματα”. 

20. Σο π.δ. 696/1974 “Περύ αμοιβών μηχανικών δια ςύνταξιν μελετών, επύβλεψιν, παραλαβόν  κλπ  
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ωσ και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών     και  
Χαρτογραφικών Εργαςιών και ςχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπωσ ιςχύει, ωσ προσ 
το μϋροσ Β΄ (Προδιαγραφϋσ) και ωσ ςυγκριτικό ςτοιχεύο για τη προεκτύμηςη αμοιβών μελετών που δεν 
καλύπτονται από τον Κανονιςμό αμοιβών. 

21. Σο ν.δ. 2726/1953 ‘’περύ τροποποιόςεωσ και ςυμπληρώςεων του ϊρθρου 59 του από 17.7/16.8.1923 Ν.Δ. 
περύ ςχεδύων πόλεων, κωμών, και ςυνοικιςμών του Κρϊτουσ και οικοδομόσ αυτών’’, όπωσ ιςχύει μετϊ την 
τροποπούηςό του με το ν. 3919/2011 (Α΄32). 

22. Η με αρ.  117384/26-10-2017  Κοινό Τπουργικό Απόφαςη (Β' 3821) «Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων 
που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ τεχνικών και λοιπών 
ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών με χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων και διαδικαςιών του Εθνικού 
υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

23. - Η με αρ. 57654/2017 Τπουργικό Απόφαςη (Β’ 1781) «Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων λειτουργύασ και 
διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου 
Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ», 

24. Η με αρ. 56902/215/19-05-2017 Τπουργικό Απόφαςη (Β’ 1924) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ 
λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», 

25. Η με αρ. ΔΝγ/32129/ΥΝ 466/2017 Τπουργικό Απόφαςη (Β’ 2519) «Έγκριςη Κανονιςμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών 
υπηρεςιών κατϊ τη διαδικαςύα τησ παρ. 8 δ του ϊρθρου 53 του ν. 4412/2016», 

26. Η Εγκύκλιοσ 11/2011 τησ ΓΓΔΕ/τ. Τ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογό διατϊξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν την 
απελευθϋρωςη των κλειςτών επαγγελμϊτων». 

27. Η με αρ. ΔΙΚΠΟ/Υ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαςη Τπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενϋργεια τησ διαδικαςύασ 
κληρώςεωσ για τον οριςμό μελών των ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ για τη διεξαγωγό δημοςύων 
διαγωνιςμών ό την ανϊθεςη ό την αξιολόγηςη, παρακολούθηςη, παραλαβό προμηθειών, υπηρεςιών ό 
ϋργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουςιοδότηςη του ϊρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226). 

28. Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω νόμων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ διατϊξεισ (πλην αυτών που όδη 
προαναφϋρθηκαν), καθώσ και ϊλλεσ διατϊξεισ που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα 
ςτα  ϋγγραφα τησ παρούςασ ςύμβαςησ, καθώσ και το ςύνολο των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, 
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου και γενικότερα κϊθε διϊταξη (νόμου, 
π.δ., υπουργικόσ απόφαςησ, κ.λ.π.) που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ παρούςασ ςύμβαςησ, ϋςτω 
και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ.  

29. Οι ιςχύουςεσ προδιαγραφϋσ για τισ ανατιθϋμενεσ κατηγορύεσ μελετών. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξύα – Φρηματοδότηςη – Προθεςμύεσ τησ ςύμβαςησ 
 
12.1 Η  εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ ανϋρχεται ςε 8.000,00 € (χωρύσ ΥΠΑ) και  περιλαμβϊνειxviii τισ  
προεκτιμώμενεσ αμοιβϋσ των παρακϊτω επιμϋρουσ κατηγοριών μελετών:  
 

1. 8.000,00 € για μελϋτη κατηγορύασ 27 «Περιβαλλοντικϋσ Μελϋτεσ». 
και --- € για απρόβλεπτεσ δαπϊνεσxix. 

 
Η μελϋτη και η ςύμβαςη θα χρηματοδοτηθεύ από ΙΔΙΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΗΜΟΤxx και υπόκειται ςτισ νόμιμεσ 
κρατόςεισ, περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Ενιαύασ 
Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώσ και 
τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών 
Προςφυγών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.   
 

 
12.2 Οι μονϊδεσ φυςικού αντικειμϋνου, τα ποςοτικϊ ςτοιχεύα από το Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων και οι τιμϋσ 
μονϊδοσ που χρηςιμοποιόθηκαν για τουσ υπολογιςμούσ των ϊνω προεκτιμώμενων αμοιβών, αναφϋρονται 
αναλυτικϊ ςτο τεύχοσ προεκτιμώμενων αμοιβών.  
  
Οι  οικονομικού φορεύσ οφεύλουν, για την υποβολό τησ τεχνικόσ και τησ οικονομικόσ προςφορϊσ, να μελετόςουν 
τα τεχνικϊ ςτοιχεύα του ϋργου, η δε οικονομικό τουσ προςφορϊ περιλαμβϊνει τη  ςυνολικό αμοιβό τουσ για το 
ςύνολο του προσ μελϋτη αντικειμϋνου, όπωσ αυτό προδιαγρϊφεται ςτο Υϊκελο  δημόςιασ ςύμβαςησ. 
Σεκμαι ρεται ςχετικα  ο τι ο ανα δοχοσ ε λαβε υπο ψη, κατα  τη μελε τη του Υακε λου δημο ςιασ ςυ μβαςησ, την 
πιθανο τητα να μην αντιςτοιχου ν οι ποςο τητεσ μονα δων φυςικου  αντικειμε νου, που αναφε ρονται ςτο τευ χοσ 
τησ προεκτιμω μενησ αμοιβη σ, ςτισ τελικε σ ποςο τητεσ που θα απαιτηθου ν για την εκπο νηςη τησ μελε τησ και 
διαμο ρφωςε ανα λογα την οικονομικη  του προςφορα . Εφο ςον προκυ ψουν διαφορε σ, εφαρμο ζεται το α ρθρο 186 
του ν. 4412/2016. 

   

12.3 Ωσ ημερομηνύα ϋναρξησ των προθεςμιών τησ ςύμβαςησ για τισ υποχρεώςεισ του Αναδόχου  ορύζεται η 
ημερομηνύα υπογραφόσ του ςυμφωνητικού. 

Η ςυνολικό προθεςμύα για την περαύωςη του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ ορύζεται ςε ΣΡΕΙ (3) μόνεσ από την 
υπογραφό του ςυμφωνητικού.  

 το ςυμφωνητικό ορύζονται και τμηματικϋσ προθεςμύεσ, ωσ ακολούθωσ:xxi 

1. ---- 

2. ---- 

Ο καθαρόσ χρόνοσ ολοκλόρωςησ του μελετητικού αντικειμϋνου ορύζεται ςε  ΣΡΕΙ (3) μόνεσ. 

Η αναθϋτουςα αρχό διατηρεύ το δικαύωμα να ορύςει, κατϊ την υπογραφό του  ςυμφωνητικού, 
μεταγενϋςτερο χρόνο ϋναρξησ των προθεςμιών τησ ςύμβαςησ.  

  τον ανϊδοχο χορηγεύται προκαταβολό κατϊ τουσ όρουσ  των ϊρθρων 72 και 187 παρ. 2 περ. α) του ν. 
4412/2016xxii. 

 
 
Άρθρο 13: Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ - Όροι υποβολόσ προςφορών 
 
13.1 Η επιλογό του Αναδόχου, θα γύνει ςύμφωνα με την «ανοικτό διαδικαςύα» του ϊρθρου 27 του ν. 4412/2016 
και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού. 
  
13.2 Η τεχνικό προςφορϊ θα ςυνταχθεύ και υποβληθεύ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 3 τησ 
παρούςασ, ςε ςυνδυαςμό με το ϊρθρο 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονομικό προςφορϊ θα 
ςυνταχθεύ και υποβληθεύ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 3 τησ παρούςασ, ςε ςυνδυαςμό με το ϊρθρο 
95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 . 

13.3 Eναλλακτικϋσ προςφορϋσ  δεν γύνονται δεκτϋσxxiii.  
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13.4 Κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει μόνο μύα προςφορϊxxiv. 

13.5 Δεν γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ του ςυμβατικού αντικειμϋνου τησ μελϋτησ.  

13.6 Οι προςφορϋσ ιςχύουν για ΕΞΙ (6) xxv μόνεσ από την ημϋρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών 
του επομϋνου ϊρθρου. Η αναθε τουςα αρχη  μπορει , πριν τη λη ξη του χρο νου ιςχυ οσ τησ προςφορα σ, να ζητα  απο  
τουσ προςφε ροντεσ να παρατει νουν τη δια ρκεια ιςχυ οσ τησ προςφορα σ τουσ και τησ εγγυ ηςησ ςυμμετοχη σ. 

 

Άπθπο 14 : Ημεπομηνία και ώπα λήξηρ τηρ πποθεσμίαρ ςποβολήρ των πποσυοπών - αποσυπάγισηρ 
Ωσ θμερομθνία και ώρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορών ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ορίηεται θ 
10/01/2019, θμζρα Πέμπτη  και ώρα 10.00 π.μ. 1 .  
Προςφορζσ που  υποβάλλονται εκπρόκεςμα  απορρίπτονται ωσ  μθ κανονικζσ, κατά το άρκρο 3.5 του παρόντοσ.  
 
Άρθρο 15 : Εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ  
 
15.1 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό 

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

α) ςτον ανϊδοχο, με την προςκόμιςη τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ,  

β) ςτουσ λοιπούσ προςφϋροντεσ, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 72 του ν. 4412/2016xxvii.  

                                           

1
   Η πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 121 ηνπ λ. 4412/2016. 
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15.2 Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησxxviii 

Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό  5%  επύ τησ αξύασ τησ 

ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ.  

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, όπωσ αυτό 

ειδικότερα ορύζει. 

ε περι πτωςη τροποποι ηςησ τησ ςυ μβαςησ κατα  το α ρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποι α ςυνεπα γεται 

αυ ξηςη τησ ςυμβατικη σ αξι ασ, ο ανα δοχοσ ει ναι υποχρεωμε νοσ να καταθε ςει πριν την τροποποι ηςη, 

ςυμπληρωματικη  εγγυ ηςη, το υ ψοσ τησ οποι ασ ανε ρχεται ςε ποςοςτο  5% επι  του ποςου  τησ αυ ξηςησ 

χωρι σ ΥΠΑ. 

Η εγγυ ηςη καλη σ εκτε λεςησ τησ ςυ μβαςησ καλυ πτει ςυνολικα  και χωρι σ διακρι ςεισ την εφαρμογη  ο λων 

των ο ρων τησ ςυ μβαςησ και κα θε απαι τηςη τησ αναθε τουςασ αρχη σ η  του κυρι ου του ε ργου ε ναντι του 

αναδο χου. 

Η εγγυ ηςη καλη σ εκτε λεςησ καταπι πτει υπε ρ του κυρι ου του ε ργου, με αιτιολογημε νη απο φαςη του 

Προι ςταμε νου τησ Διευθυ νουςασ Τπηρεςι ασ, ιδι ωσ μετα  την οριςτικοποι ηςη τησ ε κπτωςησ του αναδο χου. 

Η ε νςταςη του αναδο χου κατα  τησ αποφα ςεωσ δεν αναςτε λλει την ει ςπραξη του ποςου  τησ εγγυη ςεωσ. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην 

παρϊγραφο 15.1 τησ παρούςασ και επιπρόςθετα, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ  

 

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

Σο πλη ρεσ κει μενο τησ παρου ςασ διακη ρυξησ και η προκη ρυξη ςυ μβαςησxxxi καταχωρη θηκαν ςτο 

ΚΗΜΔΗxxxii.    

Προκόρυξη (περύληψη τησ παρούςασ διακόρυξησ) δημοςιεύεται ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 
(http://www.velo-vocha.gr/)xxxiii.  
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Οι τυχον δαπϊνεσ δημοςύευςησ τησ διακόρυξησ ςτον ελληνικό τύπο βαρύνουν, ςε κϊθε περύπτωςη, τον 
ανϊδοχο και ειςπρϊττονται με τον πρώτο λογαριαςμό πληρωμόσ τησ ςύμβαςησxxxiv.  

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η ςύμβαςη ανατύθεται βϊςει του κριτηρύου του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ, ςε προςφϋροντα ο οπούοσ δεν 
αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό βϊςει του ϊρθρου 18 και πληρού τα κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 19. 
 

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ 

17.1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται ςτην 
εκπόνηςη μελετών των κατηγοριών που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 12.1xxxv και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 

α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ,  
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),  
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια 
ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την 
Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και  
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει 
διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων.  

 
17.2     Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησxxxvi. 

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

   

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλειςμού  
 
18.1  Κϊθε προςφϋρων αποκλεύεται από την ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, 
εφόςον ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό πρόςωπο) ό ςε ϋνα από τα 
μϋλη του (αν πρόκειται περύ ϋνωςησ οικονομικών φορϋων ) ϋνασ από τουσ λόγουσ των παρακϊτω περιπτώςεων: 
 
  
18.1.1  Τπα ρχει εισ βα ροσ του προςφε ροντοσ αμετα κλητηxxxvii  καταδικαςτικη  απο φαςη για ε ναν απο  τουσ 

ακο λουθουσ λο γουσ : 

α) ςυμμετοχη  ςε εγκληματικη  οργα νωςη, ο πωσ αυτη  ορι ζεται ςτο α ρθρο 2 τησ απο φαςησ-πλαι ςιο 

2008/841/ΔΕΤ του υμβουλι ου τησ 24ησ Οκτωβρι ου 2008, για την καταπολε μηςη του οργανωμε νου 

εγκλη ματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42), 

 

β) δωροδοκι α, ο πωσ ορι ζεται ςτο α ρθρο 3 τησ ςυ μβαςησ περι  τησ καταπολε μηςησ τησ διαφθορα σ ςτην 

οποι α ενε χονται υπα λληλοι των Ευρωπαι κω ν Κοινοτη των η  των κρατω ν μελω ν τησ Ένωςησ (ΕΕ C 195 τησ 

25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρ. 1 του α ρθρου 2 τησ απο φαςησ-πλαι ςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλι ου τησ 22ασ 

Ιουλι ου 2003, για την καταπολε μηςη τησ δωροδοκι ασ ςτον ιδιωτικο  τομε α (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), 

καθω σ και ο πωσ ορι ζεται ςτην κει μενη νομοθεςι α η  ςτο εθνικο  δι καιο του οικονομικου  φορε α, 

 

γ) απα τη, κατα  την ε ννοια του α ρθρου 1 τησ ςυ μβαςησ ςχετικα  με την προςταςι α των οικονομικω ν 

ςυμφερο ντων των Ευρωπαι κω ν Κοινοτη των (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οποι α κυρω θηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48), 

 

δ) τρομοκρατικα  εγκλη ματα η  εγκλη ματα ςυνδεο μενα με τρομοκρατικε σ δραςτηριο τητεσ, ο πωσ 

ορι ζονται, αντιςτοι χωσ, ςτα α ρθρα 1 και 3 τησ απο φαςησ-πλαι ςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλι ου τησ 13ησ 
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Ιουνι ου 2002, για την καταπολε μηςη τησ τρομοκρατι ασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) η  ηθικη  αυτουργι α η  

ςυνε ργεια η  απο πειρα δια πραξησ εγκλη ματοσ, ο πωσ ορι ζονται ςτο α ρθρο 4 αυτη σ, 

 

ε) νομιμοποι ηςη εςο δων απο  παρα νομεσ δραςτηριο τητεσ η  χρηματοδο τηςη τησ τρομοκρατι ασ, ο πωσ 

αυτε σ ορι ζονται ςτο α ρθρο 1 τησ Οδηγι ασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαι κου  Κοινοβουλι ου και του υμβουλι ου τησ 

26ησ Οκτωβρι ου 2005, ςχετικα  με την προ ληψη τησ χρηςιμοποι ηςησ του χρηματοπιςτωτικου  ςυςτη ματοσ για 

τη νομιμοποι ηςη εςο δων απο  παρα νομεσ δραςτηριο τητεσ και τη χρηματοδο τηςη τησ τρομοκρατι ασ (ΕΕ L 309 

τησ 25.11.2005, ς. 15), η οποι α ενςωματω θηκε ςτην εθνικη  νομοθεςι α με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

 

ςτ) παιδικη  εργαςι α και α λλεσ μορφε σ εμπορι ασ ανθρω πων, ο πωσ ορι ζονται ςτο α ρθρο 2 τησ Οδηγι ασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαι κου  Κοινοβουλι ου και του υμβουλι ου τησ 5ησ Απριλι ου 2011, για την προ ληψη και 

την καταπολε μηςη τησ εμπορι ασ ανθρω πων και για την προςταςι α των θυμα των τησ, καθω σ και για την 

αντικατα ςταςη τησ απο φαςησ-πλαι ςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλι ου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οποι α 

ενςωματω θηκε ςτην εθνικη  νομοθεςι α με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ). 

 

Η υποχρε ωςη αποκλειςμου  προςφε ροντοσ εφαρμο ζεται επι ςησ ο ταν το προ ςωπο εισ βα ροσ του οποι ου 

εκδο θηκε αμετα κλητη καταδικαςτικη  απο φαςη ει ναι με λοσ του διοικητικου , διευθυντικου  η  εποπτικου  οργα νου 

του εν λο γω προςφε ροντοσ η  ε χει εξουςι α εκπροςω πηςησ, λη ψησ αποφα ςεων η  ελε γχου ςε αυτο .  

τισ περιπτω ςεισ εταιρειω ν περιοριςμε νησ ευθυ νησ (Ε.Π.Ε.), προςωπικω ν εταιρειω ν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και 

ιδιωτικω ν κεφαλαιουχικω ν εταιρειω ν (Ι.Κ.Ε.), η υποχρε ωςη του προηγου μενου εδαφι ου αφορα  τουσ 

διαχειριςτε σ. τισ περιπτω ςεισ ανωνυ μων εταιρειω ν (Α.Ε.), η εν λο γω υποχρε ωςη αφορα  τον Διευθυ νοντα 

υ μβουλο, καθω σ και ο λα τα με λη του Διοικητικου  υμβουλι ου. τισ περιπτω ςεισ των ςυνεταιριςμω ν, η εν λο γω 

υποχρε ωςη αφορα  τα με λη του Διοικητικου  υμβουλι ου.xxxviii 

 

18.1.2 α) Ο  προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και 
δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ  ό την εθνικό νομοθεςύα   
ό/και  

β) η αναθϋτουςα αρχό  μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ 
υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

 
Αν ο προςφϋρων εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του 

που αφορούν ςτισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό 
αςφϊλιςη. 

 
Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ τουσ 

φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των 
δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την καταβολό τουσ.  

 
18.1.2Α Η αναθϋτουςα αρχό γνωρύζει ό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ϋχουν επιβληθεύ ςε βϊροσ 
του οικονομικού φορϋα, μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ 
υποβολόσ προςφορϊσ:  
αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ 
Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ςύμφωνα με την υπουργικό 
απόφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολύ υψηλόσ» ςοβαρότητασ, οι 
οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από τρεισ (3) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό ββ) δύο (2) πρϊξεισ επιβολόσ 
προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ 
εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορούν την αδόλωτη εργαςύα, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από δύο (2) 
διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ.  
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώςεισ πρϋπει να ϋχουν αποκτόςει τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύxxxix.  
 
18.1.3 Κατ’ εξαύρεςη, για τουσ πιο κϊτω επιτακτικούσ λόγουσ δημόςιου 
ςυμφϋροντοσ ................................................................. (όπωσ δημόςιασ υγεύασ ό προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ, οι οπούοι 
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ςυμπληρώνονται από την αναθϋτουςα αρχό), δεν εφαρμόζονταιxl οι παρϊγραφοι  18.1.1 και 18.1.2. [Σε 
περύπτωςη που δεν ενεργοποιηθεύ η ςχετικό δυνατότητα, διαγρϊφεται η παρϊγραφοσ 18.1.3].  
 
18.1.4  Κατ’ εξαύρεςη, όταν ο αποκλειςμόσ εύναι ςαφώσ δυςανϊλογοσ, ιδύωσ όταν μόνο μικρϊ ποςϊ των φόρων ό 
των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν ϋχουν καταβληθεύ ό όταν ο προςφϋρων ενημερώθηκε ςχετικϊ με το 
ακριβϋσ ποςό που οφεύλεται λόγω αθϋτηςησ των υποχρεώςεών του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό 
ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε χρόνο κατϊ τον οπούο δεν εύχε τη δυνατότητα να λϊβει μϋτρα, ςύμφωνα με 
το τελευταύο εδϊφιο τησ τησ περ. β' παρ. 2 του ϊρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοό τησ προθεςμύασ 
υποβολόσ προςφορϊσ του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ, δεν εφαρμόζεταιxli η παρϊγραφοσ 18.1.2.  
[Σε περύπτωςη που δεν ενεργοποιηθεύ η ςχετικό δυνατότητα, διαγρϊφεται η παρϊγραφοσ 18.1.4.]  
  
 
18.1.5 ε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισxlii:  
 

(α) Ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ ιςχύουςεσ υποχρεώςεισ του που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του 
ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώςεισ που απορρϋουν από τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςθεύ με το δύκαιο τησ Ένωςησ, το εθνικό 
δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαύου, οι οπούεσ 
απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα X του Προςαρτόματοσ Α’ του ν. 4412/2016, 

 
(β) Ο προςφϋρων τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό 

τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα 
πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριότητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε 
οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ 
νόμου.  Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει ϋναν οικονομικό φορϋα, ο οπούοσ βρύςκεται ςε μια εκ των 
καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην παραπϊνω περύπτωςη, υπό την προώπόθεςη ότι η αναθϋτουςα αρχό ϋχει 
αποδεύξει ότι ο εν λόγω φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ιςχύουςεσ 
διατϊξεισ και τα μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ (παρ. 5 ϊρθρου 73 του ν. 
4412/2016), 

 
(γ) Τπϊρχουν επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξεισ που οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ 

ςυνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού, 
 
δ) Μύα κατϊςταςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 
 
(ε) Μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμού από την πρότερη ςυμμετοχό των προςφερόντων 

κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 48 του ν. 4412/2016, 
δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

 
(ςτ) Ο προςφϋρων ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την εκτϋλεςη 

ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ ςύμβαςησ με αναθϋτοντα 
φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρόωρη καταγγελύα τησ 
προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ, 
 

(ζ) Ο προςφϋρων ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την πλόρωςη των κριτηρύων 
επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογό  του ϊρθρου 79 του ν. 4412/2016,  
 

(η) Ο προςφϋρων επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του αποφϋρουν αθϋμιτο 
πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που 
ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν τον αποκλειςμό, την επιλογό ό την ανϊθεςη, 

 
(θ) Ο προςφϋρων ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητϊ του. 
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18.1.6 Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει προςφϋροντα, ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ 
διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ βρύςκεται, λόγω πρϊξεων ό παραλεύψεων του, 
εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ περιπτώςεισ των προηγούμενων παραγρϊφων.   
 

Εϊν η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, ςτισ περιπτώςεισ τησ 
παραγρϊφου 18.1.1 η περύοδοσ αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη από την ημερομηνύα τησ καταδύκησ με 
αμετϊκλητη απόφαςη και ςτισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 18.1.5 ςτα τρύα (3) ϋτη από την 
ημερομηνύα του ςχετικού γεγονότοσ.xliii 

 
18.1.7 Προςφϋρων που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 18.1.1, 
18.1.2A και 18.1.5xliv μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει ότι τα μϋτρα που ϋλαβε 
επαρκούν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμού. Εϊν τα 
ςτοιχεύα κριθούν επαρκό, ο εν λόγω προςφϋρων δεν αποκλεύεται από τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα 
μϋτρα που λαμβϊνονται από τουσ προςφϋροντεσ αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ 
ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικού αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, 
γνωςτοποιεύται ςτον προςφϋροντα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ. Προςφϋρων που ϋχει αποκλειςτεύ, με 
τελεςύδικη απόφαςη, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν 
μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται ςτην εν 
λόγω απόφαςη ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ ςτο οπούο ιςχύει η απόφαςη. 
 
18.1.8 Η απόφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την προηγούμενη 
παρϊγραφο εκδύδεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
 
18.1.9 Προςφϋρων που του ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74 του ν. 4412/2016, η 
ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. 
 
Άρθρο 19 .  Κριτόρια επιλογόσxlv 
 
19.1. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 
 
Οι προςφϋροντεσ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεύται ςτο 
κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ. Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα απαιτεύται να εύναι 
εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρώα Μελετητών ό Γραφεύων Μελετών Μελετών ςτην κατηγορύα/ κατηγορύεσ μελετών 
του ϊρθρου 12.1 τησ παρούςασxlvi. Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι  ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ 
Ευρωπαώκόσ Ένωςησ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε αντύςτοιχα Μητρώα του Παραρτόματοσ XI του 
Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016. 
 
  
19.2 Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκειαxlvii 

Κϊθε προςφϋρων πρϋπει να διαθϋτει: ----- 

 
19.3. Σεχνικό  και Επαγγελματικό Ικανότηταxlviii 
 
Κϊθε προςφϋρων πρϋπει να διαθϋτει: ----- 

 

19.4 Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησxlix 

----- 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακϋλων προςφορϊσ 
  

20.1 Η προςφορα  των διαγωνιζομε νων περιλαμβα νει τουσ ακο λουθουσ υποφακε λουσ:  
(α)  υποφα κελο με την ε νδειξη «Δικαιολογητικα  υμμετοχη σ» 
(β) υποφα κελο με την ε νδειξη «Σεχνικη  Προςφορα » 
(γ) υποφα κελο με την ε νδειξη «Οικονομικη  Προςφορα », 
ςυ μφωνα με τα κατωτε ρω: 

 
 
20.2 Ο φα κελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρε πει, επι  ποινη  αποκλειςμου , να περιε χει l τα 
ακο λουθα: 
 - α) το Συποποιημε νο Έντυπο Τπευ θυνησ Δη λωςησ (ΣΕΤΔ) 
 

-  β) την εγγυ ηςη ςυμμετοχη σ, του α ρθρου 15 τησ παρου ςασ . 
 
 

20.3 Ο φϊκελοσ “Σεχνικό Προςφορϊ” περιλαμβϊνειli τα τεχνικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ του οικονομικού 
φορϋα, βϊςει των οπούων θα αξιολογηθεύ η τεχνικό προςφορϊ κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21.2 τησ παρούςασ: 

α) Σεχνικό Έκθεςη για τη ςυγκεκριμϋνη μελϋτη, ςτηριζόμενη ςτα υπϊρχοντα ςτοιχεύα του Υακϋλου Δημόςιασ 
ύμβαςησ, με επιςόμανςη των προβλημϊτων και ειςόγηςη του τρόπου επύλυςόσ τουσ. την Σεχνικό Έκθεςη δεν 
πρϋπει να περιλαμβϊνονται προτϊςεισ τεχνικών λύςεων. 
 
β) Πρόταςη Μεθοδολογύασ, που περιλαμβϊνει περιγραφό του γενικού προγρϊμματοσ εκπόνηςησ τησ μελϋτησ, 
δηλαδό τισ απαιτούμενεσ επιμϋρουσ δραςτηριότητεσ, την αλληλουχύα των ςταδύων ό φϊςεων τησ κύριασ και των 
υποςτηρικτικών μελετών (όταν πρόκειται για ςύνθετη μελϋτη) την αλληλοτροφοδότηςη των μελετών με 
δεδομϋνα, τον καθοριςμό ςημεύων ελϋγχου και απαιτούμενων ενεργειών και διαδικαςιών για την παραγωγό τησ 
μελϋτησ.  
 
γ) Φρονοδιϊγραμμα, ςτο οπούο περιγρϊφεται η χρονικό αλληλουχύα των δραςτηριοτότων τησ περύπτωςησ β΄, 
λαμβανομϋνου υπόψη του ςυνολικού χρόνου, όπωσ προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 
 
δ) οργανόγραμμα και ϋκθεςη τεκμηρύωςησ καθηκόντων και κατανομόσ εργαςιών του ςυντονιςτό και τησ 
ομϊδασ μελϋτησ, όπου παρουςιϊζεται η κατανομό ευθυνών μεταξύ των μελών τησ και ςτοιχεύα για την 
αποτελεςματικότητα τησ δρϊςησ κϊθε μϋλουσ τησ ομϊδασ μελϋτησ ςε αντύςτοιχεσ ευθύνεσ με αυτϋσ που 
αναλαμβϊνει ςτην ομϊδα μελϋτησ και το βαθμό επιτυχύασ τησ, λαμβανομϋνων υπόψη των διατϊξεων των 
περιπτώςεων β΄ και γ΄,   
 
ε) ςτοιχεύα για τη ςυνοχό τησ ομϊδασ μελϋτησ, από τα οπούα να προκύπτει η δυνατότητα καλόσ ςυνεργαςύασ 
για την απρόςκοπτη και ποιοτικϊ αποδεκτό εκπόνηςη τησ μελϋτησ.  
 
ςτ) .................................................................lii 
 
Η Σεχνικό Έκθεςη, η Πρόταςη Μεθοδολογύασ (ςυμπεριλαμβανομϋνων τυχόν παραρτημϊτων αυτών), καθώσ και 
τα ςτοιχεύα που τεκμηριώνουν τα ανωτϋρω δ) και ε) ςημεύα (ςυμπεριλαμβανομϋνων τυχόν παραρτημϊτων και 
εξαιρουμϋνων των υπεύθυνων δηλώςεων ςυνεργαςύασ και των τυχόν πιςτοποιητικών με τα οπούα 
αποδεικνύεται προηγούμενη ςυνεργαςύα μεταξύ μελών τησ προτεινόμενησ ομϊδασ μελϋτησ) δεν πρϋπει να 
υπερβαύνουν ϋνα εύλογο μϋγεθοσ ΔΕΚΑ (10) ςελύδωνliii  κειμϋνου μεγϋθουσ Α4 μϋςησ γραμματοςειρϊσ, εκτόσ του 
προαναφερθϋντοσ οργανογρϊμματοσ. 
 
Όταν το περιεχόμενο των παραπϊνω εγγρϊφων και ςτοιχεύων υπερβαύνει το εύλογο μϋγεθοσ, κατϊ την κρύςη 
τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού (η οπούα διαμορφώνεται με βϊςη την αρχό του ύςου μϋτρου κρύςησ), το υπερβϊλλον 
υλικό δε θα λαμβϊνεται υπόψη ςτην αξιολόγηςη.  
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Για τα αναφερόμενα ςτοιχεύα των μελών τησ ομϊδασ μελϋτησ, η Επιτροπό διατηρεύ το δικαύωμα να ζητόςει 
περαιτϋρω πληροφορύεσ. 
 

20.4 Ο φϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» περιϋχει το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ κατϊλληλα 
ςυμπληρωμϋνο, υπογεγραμμϋνο και ςφραγιςμϋνο, το οπούο παρϋχεται από τον Δόμο.   

 

 

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

 
 Θξηηήξην 1ν Τερληθήο πξνζθνξάο 
Αμηνινγείηαη ν βαζκόο θαηαλόεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ζηόρσλ ηεο πξνο εθπόλεζε κειέηεο όπσο 

πξνθύπηεη από ηελ Τερληθή Έθζεζε ηεο παξ. 20.2 κε εληνπηζκό ησλ ζεκάησλ ζηα νπνία πξέπεη λα δνζεί 

ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο. 

Σπγθεθξηκέλα βαζκνινγνύληαη : 

 ε πιεξόηεηα ηεο εθηίκεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο κειέηεο 

 ε πιεξόηεηα θαη νξζόηεηα ηνπ ζρνιηαζκνύ ηνπο θαη ηδηαίηεξα ηεο επηζήκαλζεο ηπρόλ 

πξνβιεκάησλ 

 ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη, ηδηαίηεξα δε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

ηπρόλ πξνβιεκάησλ 

Γελ αμηνινγνύληαη πξνηάζεηο ηερληθώλ ιύζεσλ. 

Τν θξηηήξην 1 ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκό Θ1, πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκό από 1 έσο 100. 

Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηό βαζκό θάησ ηνπ 302 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ο ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ 1 νξίδεηαη ζε ζ1= 30%.  

 

Θξηηήξην 2ν Τερληθήο πξνζθνξάο 

Αμηνινγείηαη ε πιεξόηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο κεζνδνινγίαο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο όπσο πξνθύπηεη από 

ηελ Πξόηαζε Μεζνδνινγίαο θαη ην Φξνλνδηάγξακκα ηεο παξ. 20.2 θαη ζπγθεθξηκέλα : 

 Ο βαζκόο θάιπςεο ησλ ηερληθώλ απαηηήζεσλ ηεο πξνο εθπόλεζε κειέηεο από δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

παξνπζηάδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο. 

 Ο βαζκόο επάξθεηαο ησλ ελεξγεηώλ θαη ησλ εζσηεξηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ έληερλε εθπόλεζε 

ηεο κειέηεο. 

 Ζ ηεθκεξίσζε ηεο δπλαηόηεηαο πινπνίεζεο θαη ε αμηνπηζηία ηνπ πξνηεηλόκελνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ζηειέρσζε ηεο νκάδαο κειέηεο. 

 Τα παξερόκελα ζηνηρεία από ηα νπνία δηαζθαιίδεηαη όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δηαζέηεη ηνπο 

αλαγθαίνπο αλζξώπηλνπο πόξνπο γηα λα εθηειέζεη ηελ ζύκβαζε ζε θαηάιιειν πνηνηηθό επίπεδν. 

Τν θξηηήξην 2 ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκό Θ2, πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκό από 1 έσο 100. 

Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηό βαζκό θάησ ηνπ 30 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ο ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ 2 νξίδεηαη ζε ζ2 = 40%.  

 

Θξηηήξην 3ν Τερληθήο πξνζθνξάο 

Αμηνινγείηαη ε νξγαλσηηθή πιεξόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα όπσο πξνθύπηεη 

από ην Οξγαλόγξακκα, ηελ Έθζεζε Τεθκεξίσζεο Θαζεθόλησλ θαη Θαηαλνκήο Δξγαζηώλ ηνπ ζπληνληζηή 

                                           
2
 H αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ζέζεη ειάρηζηα όξηα γηα ηηο επηκέξνπο βαζκνινγίεο ησλ 

θξηηεξίσλ/ππνθξηηεξίσλ αλάζεζεο, ιακβάλνληαο, σζηόζν, ππ’ όςηλ όηη ε ζέζπηζε νξίσλ κπνξεί λα είλαη πνιύ 

απζηεξή έσο απαγνξεπηηθή, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, γηα ηελ ειεύζεξε ζπκκεηνρή πξνζθεξόλησλ.  
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θαη ηεο νκάδαο κειέηεο θαη ηα Σηνηρεία γηα ηε Σπλνρή ηεο Οκάδαο Μειέηεο ηεο παξ. 20.2 θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

 Ο βαζκόο επάξθεηαο ηεο πξνηεηλόκελεο νκάδαο κειέηεο, από πιεπξάο αξηζκνύ επηζηεκόλσλ θαη 

εηδηθνηήησλ αιιά θαη ε εκπεηξία ησλ ππνινίπσλ ζπλεξγαηώλ ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. 

 Ο βαζκόο ζπλνρήο ηεο πξνηεηλόκελεο νκάδαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο 

(κόληκεο ή πεξηζηαζηαθέο) ησλ ζηειερώλ ηεο νκάδαο, θαη ηελ έθηαζε πξνεγνπκέλσλ ζπλεξγαζηώλ 

κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο. 

 Ο βαζκόο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο πξνηεηλόκελεο δνκήο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο, γηα ηελ εθπόλεζε 

ηεο κειέηεο. 

 Ο βαζκόο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο πξνηεηλόκελεο νκάδαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ ζπληνληζηή, ζε ζρέζε 

κε ηα πξνβιεπόκελα γη απηνύο θαζήθνληα. 

Τν θξηηήξην 3 ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκό Θ3, πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκό από 1 έσο 100. 

Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηό βαζκό θάησ ηνπ 30  απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ο ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ 3 νξίδεηαη ζε ζ3 = 30%. 

 

21.2 Βαθμολόγηςη Σεχνικόσ Προςφορϊσ  

Σο ϊθροιςμα των ςχετικών ςυντελεςτών βαρύτητασ των κριτηρύων (και υποκριτηρύων) αξιολόγηςησ ανϋρχεται 
ςε κϊθε περύπτωςη ςε 100. Η βαθμολόγηςη και κατϊταξη των προςφορών γύνεται ςύμφωνα με τον τύπο: 

U ΣΠ= ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ς3*Κ3 

Ο προκύπτων βαθμόσ ςτρογγυλοποιεύται ςτο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφύο. 

Όπου «ςν» εύναι ο ςυντελεςτόσ βαρύτητασ του κριτηρύου ανϊθεςησ Κν  

και ιςχύει ς1+ς2+ς3 = 1   

Ο ςυντελεςτόσ βαρύτητασ τησ βαθμολογύασ τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ ορύζεται ςε UTΠ = 80%. 

Η τεχνικό προςφορϊ που δεν πληρού την ελϊχιςτη επιμϋρουσ βαθμολογύα των κριτηρύων του ϊρθρου 21.1 
απορρύπτεται και ο προςφϋρων αποκλεύεται τησ περαιτϋρω διαδικαςύασliv. 

 

21.3. Βαθμολόγηςη Οικονομικόσ Προςφορϊσ 

Oι οικονομικϋσ προςφορϋσ βαθμολογούνται ςε εκατονταβϊθμια κλύμακα και η βαθμολογύα ΒΟΠι τησ κϊθε 
οικονομικόσ προςφορϊσ ΟΠι ιςούται με το προςφερόμενο ποςοςτό ϋκπτωςησ, ωσ εξόσ: 

 

ΒΟΠι = 100 x  (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ εύναι η προεκτιμώμενη αμοιβό. 

Ο προκύπτων βαθμόσ ςτρογγυλοποιεύται ςτο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφύο. 

Ο ςυντελεςτόσ  βαρύτητασ τησ βαθμολογύασ τησ οικονομικόσ προςφορϊσ ορύζεται ςε  UΟΠ=20%  
 

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικϋσ προςφορϋσ των προςφερόντων, των οπούων οι Σεχνικϋσ Προςφορϋσ 
κρύθηκαν  αποδεκτϋσ και βαθμολογόθηκαν, ςύμφωνα με το ϊρθρο 21.2.  

 

21.4 Προςδιοριςμόσ τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ, βϊςει τησ 
βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ - τιμόσ  

H ςυνολικό βαθμολογύα κϊθε προςφορϊσ U προκύπτει από το ϊθροιςμα:  

U =  U ΣΠ * 80% +  U ΟΠ * 20% 

Ο προκύπτων βαθμόσ ςτρογγυλοποιεύται ςτο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφύο. 

Προςωρινόσ ανϊδοχοσ αναδεικνύεται εκεύνοσ του οπούου η προςφορϊ ϋχει ςυγκεντρώςει τον μεγαλύτερο 
αριθμό ςτο U lv. 

ε περύπτωςη ιςοδύναμων προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον προςφϋροντα με τη μεγαλύτερη 
βαθμολογύα τεχνικόσ προςφορϊσ. ε περύπτωςη ιςοβαθμύασ και ωσ προσ την τεχνικό προςφορϊ, η αναθϋτουςα 
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αρχό επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ 
ιςοδύναμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και παρουςύα των 
οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςοδύναμεσ προςφορϋσ, ςε ημϋρα και ώρα που θα τουσ γνωςτοποιηθεύ  
μϋςω τησ λειτουργικότητασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ.   

 
Άρθρο 22:  Αποδεικτικϊ μϋςα κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσlvi 

Κατϊ την υποβολό προςφορών οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ 
Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη υπεύθυνη δόλωςη, 
με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986 (Α΄75), ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ αντικατϊςταςη των 
πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ 
πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 

α) δεν βρι ςκεται ςε μι α απο  τισ καταςτα ςεισ του α ρθρου 18 τησ παρου ςασ, 
β) πληροι  τα ςχετικα  κριτη ρια επιλογη σ τα οποι α ε χουν καθοριςτει , ςυ μφωνα με το α ρθρο 19 τησ παρου ςασ. 
 
ε οποιοδη ποτε χρονικο  ςημει ο κατα  τη δια ρκεια τησ διαδικαςι ασ, μπορει  να ζητηθει  απο  τουσ προςφε ροντεσ να 
υποβα λλουν ο λα η  οριςμε να δικαιολογητικα  απο  τα κατωτε ρω αναφερο μενα, ο ταν αυτο  απαιτει ται για την 
ορθη  διεξαγωγη  τησ διαδικαςι ασ. 

 
Κατϊ την υποβολό του ΣΕΤΔ, εύναι δυνατό, με μόνη την υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου του 
οικονομικού φορϋα, η προκαταρκτικό απόδειξη των λόγων αποκλειςμού που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 18.1.1 τησ 
παρούςασ, για το ςύνολο των φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού 
οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτόνlvii.  
 
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικού φορϋα, για την εφαρμογό του παρόντοσ, νοεύται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτού, 
όπωσ προκύπτει από το ιςχύον καταςτατικό ό το πρακτικό εκπροςώπηςόσ του κατϊ το χρόνο υποβολόσ τησ 
προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεύ τον οικονομικό φορϋα για 
διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων ό για τη ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησlviii. 
 
την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το ΣΕΤΔ υποβϊλλεται χωριςτϊ από 
κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ. 
 
την περι πτωςη που προςφε ρων οικονομικο σ φορε ασ δηλω νει ςτο ΣΕΤΔ την προ θεςη  του για ανα θεςη 
υπεργολαβι ασ, υποβα λλει μαζι  με το δικο  του ΣΕΤΔ και το ΣΕΤΔ του υπεργολα βου. 

 
Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ όπωσ ορύζονται ςτην παρούςα διακόρυξη, 
κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των δικαιολογητικών του παρόντοσ ϊρθρου, 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 5 (α και β) τησ παρούςασ, καθώσ και κατϊ τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 8.1 τησ παρούςασ.  
 
Οι μεμονωμϋνοι προςφϋροντεσ πρϋπει να ικανοποιούν όλεσ τισ απαιτόςεισ των ϊρθρων 18 και 19 τησ παρούςασ. 
την περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων, η πλόρωςη των απαιτόςεων του ϊρθρου 18 και τησ 
καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ του ϊρθρου 19.1 πρϋπει να 
ικανοποιούνται από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ για την κατηγορύα/ κατηγορύεσ του ϊρθρου 12.1 τησ παρούςασ, 
ςτην/ςτισ οπούα/ οπούεσ κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ ςυμμετϋχει. Η πλόρωςη των απαιτόςεων τησ οικονομικόσ και 
χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τησ τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανότητασ του ϊρθρου 19.2 και 19.3, 
αντύςτοιχα, αρκεύ να ικανοποιεύται αθροιςτικϊ από τα μϋλη τησ ϋνωςησ. 
 
Οι οικονομικοι  φορει σ δεν υποχρεου νται να υποβα λλουν δικαιολογητικα  η  α λλα αποδεικτικα  ςτοιχει α, αν και 
ςτο με τρο που η αναθε τουςα αρχη  ε χει τη δυνατο τητα να λαμβα νει τα πιςτοποιητικα  η  τισ ςυναφει σ 
πληροφορι εσ απευθει ασ με ςω προ ςβαςησ ςε εθνικη  βα ςη δεδομε νων ςε οποιοδη ποτε κρα τοσ - με λοσ τησ 
Ένωςησ, η οποι α διατι θεται δωρεα ν, ο πωσ εθνικο  μητρω ο ςυμβα ςεων, εικονικο  φα κελο επιχει ρηςησ, 
ηλεκτρονικο  ςυ ςτημα αποθη κευςησ εγγρα φων η  ςυ ςτημα προεπιλογη σ. Η δη λωςη για την προ ςβαςη ςε εθνικη  
βα ςη δεδομε νων εμπεριε χεται ςτο ΣΕΤΔ. 
 
Οι οικονομικοι  φορει σ δεν υποχρεου νται να υποβα λουν δικαιολογητικα , ο ταν η αναθε τουςα αρχη  που ε χει 
αναθε ςει τη ςυ μβαςη διαθε τει η δη τα δικαιολογητικα  αυτα . 
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Ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ, κατόπιν ςχετικόσ πρόςκληςησ από την αναθϋτουςα αρχό, υποβϊλλει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικϊ, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 5 τησ παρούςασlix: 
 
 
22.1 Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 18: 

22.1.1  Για τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 18.1.1 του παρόντοσ, απόςπαςμα ποινικού μητρώου, ό, ελλεύψει αυτού, 
ιςοδυνϊμου εγγρϊφου που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ μϋλουσ  ό τησ 
χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο προςφϋρων, από το οπούο προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ οι απαιτόςεισ. Η 
υποχρϋωςη προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και ςτα πρόςωπα που ορύζονται ςτα τϋςςερα 
τελευταύα εδϊφια του ϊρθρου 18.1.1  του παρόντοσ. 

 22.1.2 Για τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 18.1.2 του παρόντοσ: 

β1) Αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ από τουσ αρμόδιουσ αςφαλιςτικούσ φορεύσ του οικεύου 
κρϊτουσ μϋλουσ ό χώρασ.lx 

Οι Έλληνεσ μελετητϋσ - φυςικϊ πρόςωπα υποβϊλλουν βεβαύωςη του ΕΣΑΑ/ΣΜΕΔΕ ό ϊλλου τυχόν 
αςφαλιςτικού οργανιςμού όπου εύναι αςφαλιςμϋνοι για την κϊλυψη κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςόσ τουσ. 

Οι εγκατεςτημϋνεσ ςτην Ελλϊδα εταιρεύεσ / Γραφεύα Μελετών  υποβϊλλουν αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ 
ενημερότητασ (κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ) για το προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ 
(ΣΜΕΔΕ για τουσ αςφαλιςμϋνουσ – μϋλη του ΣΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προςωπικό). Δεν αποτελούν απόδειξη 
ενημερότητασ τησ προςφϋρουςασ εταιρύασ, αποδεικτικϊ αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ  των φυςικών προςώπων- 
μελετητών που ςτελεχώνουν το πτυχύο τησ εταιρύασ ωσ εταύροι. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ (φυςικϊ και 
νομικϊ πρόςωπα), που δεν υποβϊλουν τα ϊνω αποδεικτικϊ, υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν 
απαςχολούν προςωπικό, για το οπούο υπϊρχει υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςε ημεδαπούσ αςφαλιςτικούσ 
οργανιςμούσ. Αν απαςχολούν τϋτοιο προςωπικό, πρϋπει να υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ 
ενημερότητασ. 

β2) Αποδεικτικό φορολογικόσ ενημερότητασ  από την αρμόδια αρχό του οικεύου κρϊτουσ μϋλουσ ό 
χώρασ.  

Οι Έλληνεσ μελετητϋσ και Εταιρεύεσ / Γραφεύα Μελετών υποβϊλλουν αποδεικτικό τησ αρμόδιασ Δ.Ο.Τ. lxi 

Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν ϋχουν υποχρϋωςη 
καταβολόσ φόρων ςτην Ελλϊδα. ε περύπτωςη που ϋχουν τϋτοια υποχρϋωςη,  υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό 
τησ οικεύασ Δ.Ο.Τ. 

 

22.1.2Α Για τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 18.1.2Α τησ παρούςασ, πιςτοποιητικό από τη Διεύθυνςη 
Προγραμματιςμού και υντονιςμού τησ Επιθεώρηςησ Εργαςιακών χϋςεων, από το οπούο να προκύπτουν οι 
πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου που ϋχουν εκδοθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ.   

 
22.1.3 Για τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 18.1.5 του παρόντοσ: 
 

Για την περύπτωςη β’lxii, πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του 
οικεύου κρϊτουσ μϋλουσ ό χώρασ. Ειδικότερα για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην 
Ελλϊδα, τα πιςτοποιητικϊ ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ό υπό αναγκαςτικό 
διαχεύριςη ό ότι δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ, εκδύδονται από το αρμόδιο πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ 
του οικονομικού φορϋα. Σο πιςτοποιητικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη με δικαςτικό 
απόφαςη εκδύδεται από το οικεύο Πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα, το δε πιςτοποιητικό ότι δεν 
ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη με απόφαςη των εταύρων εκδύδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ 
διατϊξεισ, ωσ κϊθε φορϊ ιςχύουν. Οι μελετητϋσ - φυςικϊ πρόςωπα δεν προςκομύζουν πιςτοποιητικό περύ μη 
θϋςεωσ ςε εκκαθϊριςη. Ειδικϊ η μη αναςτολό των επιχειρηματικών δραςτηριοτότων του οικονομικού φορϋα, 
για τουσ εγκατεςτημϋνουσ ςτην Ελλϊδα οικονομικούσ φορεύσ, αποδεικνύεται μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ 
πλατφόρμασ τησ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςόδωνlxiii.  

 
Για τισ περιπτω ςεισ α’, γ’, δ’, ε’, ςτ’, ζ’ και η’lxiv, υπεύθυνη δόλωςη του προςφε ροντοσ,lxv  ότι δεν ςυντρϋχουν 

ςτο πρόςωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλειςμούlxvi.  
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Για την περύπτωςη θ’lxvii, πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ. Για τουσ εγκατεςτημϋνουσ ςτην Ελλϊδα 

μελετητϋσ - φυςικϊ πρόςωπα, προςκομύζεται πιςτοποιητικό του Σ.Ε.Ε., ό του αντύςτοιχου επιμελητηρύου (όταν 
αυτό ϋχει πειθαρχικϋσ εξουςύεσ επύ των μελών του) περύ μη διϊπραξησ παραπτώματοσ, για το οπούο επιβλόθηκε 
πειθαρχικό ποινό. Σα Γραφεύα / Εταιρεύεσ Μελετών, καθώσ και τα φυςικϊ πρόςωπα-μελετητϋσ, ανεξϊρτητα από 
την χώρα εγκατϊςταςησ (Ελλϊδα ό αλλοδαπό), τα οπούα δεν υπόκεινται ςτουσ ϊνω πειθαρχικούσ φορεύσ, 
υποβϊλουν πιςτοποιητικό του φορϋα ςτον οπούο υπόκεινται, εφόςον αυτόσ ϋχει πειθαρχικϋσ εξουςύεσ ςτα μϋλη 
του, διαφορετικϊ υποβϊλουν υπεύθυνη δόλωςη ότι: α) δεν υπϊρχει πειθαρχικόσ φορϋασ και β) δεν ϋχουν 
διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα.  
 

22.1.4 Αν το κρϊτοσ μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει ϋγγραφα ό πιςτοποιητικϊ που να καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ 
που αναφϋρονται ωσ ϊνω, υπό 22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 περ. β', το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να 
αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, 
από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, 
ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ όπου 
εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ. 

Οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν, όπου κρύνεται αναγκαύο, επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται 
ότι δεν εκδύδονται τα εν λόγω ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ ό ότι τα ϋγγραφα αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ 
περιπτώςεισ που αναφϋρονται ανωτϋρω.   

Αν διαπιςτωθει  με οποιονδη ποτε τρο πο ο τι, ςτην εν λο γω χω ρα εκδι δονται τα υπο ψη πιςτοποιητικα , η 
προςφορα  του διαγωνιζο μενου απορρι πτεται. 

 

22.1.5 Για την περύπτωςη του ϊρθρου 18.1.10 τησ παρούςασ, υπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ ότι δεν ϋχει 
εκδοθεύ ςε βϊροσ του απόφαςη αποκλειςμού ςύμφωνα με το ϊρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
 
22.2. Δικαιολογητικϊ πλόρωςησ κριτηρύων επιλογόσ: 

22.2.1 Προσ απόδειξη τησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ δραςτηριότητϊσ τουσ : 

(α) οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα προςκομύζουν Πτυχύο Μελετητό ό 
Γραφεύων Μελετών  για τισ αντύςτοιχεσ κατηγορύεσ μελετών, ωσ εξόσ:  

1 ςτην κατηγορύα μελϋτησ 27 «Περιβαλλοντικϋσ Μελϋτεσ». 

 
(β) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι  ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 

προςκομύζουν τισ δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα XI του Προςαρτόματοσ Α΄ 
του ν. 4412/2016.  

 
(γ) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου 

(Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια 
ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη 
Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην προηγούμενη  περύπτωςη 
και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων,  προςκομύζουν πιςτοποιητικό αντύςτοιχου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου. την περύπτωςη 
που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη 
βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του 
ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου 
επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο 
οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη δραςτηριότητα του ϊρθρου 17.1 τησ 
παρούςασ. 
 

 

22.2.2  Η Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια αποδεικνυ εται ωσ ακολου θωσ lxviii:  

 

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

 

Οι οικονομικοι  φορει σ που ει ναι εγγεγραμμε νοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ η  διαθε τουν πιςτοποιητικο  απο  
οργανιςμου σ πιςτοποι ηςησ που ςυμμορφω νονται με τα ευρωπαι κα  προ τυπα πιςτοποι ηςησ, κατα  την ε ννοια 
του Παραρτη ματοσ VII του Προςαρτη ματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, μπορου ν να προςκομι ζουν ςτισ αναθε τουςεσ 
αρχε σ πιςτοποιητικο  εγγραφη σ εκδιδο μενο απο  την αρμο δια αρχη  η  το πιςτοποιητικο  που εκδι δεται απο  τον 
αρμο διο οργανιςμο  πιςτοποι ηςησ, κατα  τα οριζο μενα ςτο α ρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρα γραφο  22.2.5 
του παρο ντοσ α ρθρου. 
 

Εα ν ο οικονομικο σ φορε ασ, για βα ςιμο λο γο, δεν ει ναι ςε θε ςη να υποβα λλει τα δικαιολογητικα  που ζητει  η 

αναθε τουςα αρχη , μπορει  να αποδεικνυ ει την οικονομικη  και χρηματοοικονομικη  του επα ρκεια με οποιοδη ποτε 

α λλο ε γγραφο, το οποι ο η αναθε τουςα αρχη  κρι νει κατα λληλο.  

 
 
22.2.3 Η τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα αποδεικνυ εται ωσ ακολου θωσ  lxix: 

 

Δθ ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, νη κελ πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απνδεηθλύνπλ 

ηελ Τερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλόηεηα κε ην Πηπρίν Μειεηεηή ή Γξαθείσλ Μειεηώλ. 
Οη αιινδαπνί απνδεηθλύνπλ ηελ Τερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλόηεηα κε απνδεδεηγκέλε εγγξαθή ζε 

Μεηξώα ηνπ Παξαξηήκαηνο IX Γ ηεο νδεγίαο 2004/18 ΔΘ ή ζηα αληίζηνηρα κεηξώα ησλ ρσξώλ ηνπο, θαη 

κε ηελ γεληθή εκπεηξία αληίζηνηρε απηήο πνπ απνξξέεη από ηελ εγγξαθή ζην Μεηξών Μειεηεηώλ – 

Δηαηξεηώλ / Γξαθείσλ Μειεηώλ, δειαδή ζηειερηαθό δπλακηθό κε εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο 

κειεηώλ, θαηά ην άξζξν 39 ηνπ Ν.3316/05 (πνπ δηαηεξείηαη ζε ηζρύ ζύκθσλα κε ην άξζξν 377 ηνπ 

λ.4412/2016), σο εμήο: 

 

Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 27 «Περιβαλλοντικϋσ Μελϋτεσ», ϋνα τουλϊχιςτον ζηέιερνο 3/εηνύο εκπεηξίαο 

 
Οι  οικονομικοι  φορει σ που ει ναι εγγεγραμμε νοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ η  διαθε τουν πιςτοποιητικο  απο  
οργανιςμου σ πιςτοποι ηςησ που ςυμμορφω νονται με τα ευρωπαι κα  προ τυπα πιςτοποι ηςησ, κατα  την ε ννοια 
του Παραρτη ματοσ VII του Προςαρτη ματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, μπορου ν να προςκομι ζουν ςτισ αναθε τουςεσ 
αρχε σ πιςτοποιητικο  εγγραφη σ εκδιδο μενο απο  την αρμο δια αρχη  η  το πιςτοποιητικο  που εκδι δεται απο  τον 
αρμο διο οργανιςμο  πιςτοποι ηςησ, κατα  τα οριζο μενα ςτο α ρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρα γραφο 22.2.5 
του παρο ντοσ α ρθρου. 
 

 

22.2.4 Δικαιολογητικϊ για πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ 

διαχεύριςησlxx 

................................................................................................................................................ 
 
 
22.2.5 Οι οικονομικοι  φορει σ που ει ναι εγγεγραμμε νοι ςε επι ςημουσ καταλο γουσ η  διαθε τουν πιςτοποιητικο  απο  
οργανιςμου σ πιςτοποι ηςησ που ςυμμορφω νονται με τα ευρωπαι κα  προ τυπα πιςτοποι ηςησ, κατα  την ε ννοια 
του Παραρτη ματοσ VII του Προςαρτη ματοσ Α' του ν. 4412/2016, μπορου ν, για την εκα ςτοτε ςυ μβαςη, να 
υποβα λλουν ςτισ αναθε τουςεσ αρχε σ πιςτοποιητικο  εγγραφη σ εκδιδο μενο απο  την αρμο δια αρχη  η  το 
πιςτοποιητικο  που εκδι δεται απο  τον αρμο διο οργανιςμο  πιςτοποι ηςησ. 
τα πιςτοποιητικα  αυτα  αναφε ρονται τα δικαιολογητικα  βα ςει των οποι ων ε γινε η εγγραφη  των εν λο γω 
οικονομικω ν φορε ων ςτον επι ςημο κατα λογο η  η πιςτοποι ηςη και η κατα ταξη ςτον εν λο γω κατα λογο.  
Η πιςτοποιούμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμούσ ό το 
πιςτοποιητικό, που εκδύδεται από τον οργανιςμό πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο καταλληλότητασ όςον 
αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλύπτει ο επύςημοσ κατϊλογοσ ό το πιςτοποιητικό.  
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ απαλλϊςςονται από την 
υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικό εγγραφόσ τουσ.  
 
 
22.3 Δικαιολογητικϊ νομιμοπούηςησ προςωρινού αναδόχου: 

ε περι πτωςη νομικου  προςω που, υποβα λλονται ςτον φα κελο “Δικαιολογητικα  Προςωρινου  Αναδο χου”, τα 
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νομιμοποιητικα  ε γγραφα απο  τα οποι α προκυ πτει η εξουςι α υπογραφη σ του νομι μου εκπροςω που. 
 
Εα ν ο προςφε ρων ει ναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΥΕΚ ςυ ςταςησ, 
2. Αντι γραφο του ιςχυ οντοσ καταςτατικου  με το ΥΕΚ ςτο οποι ο ε χουν δημοςιευτει  ο λεσ οι με χρι ςη μερα 
τροποποιη ςεισ αυτου  η  επικυρωμε νο αντι γραφο κωδικοποιημε νου καταςτατικου  (εφο ςον υπα ρχει) 
3. ΥΕΚ ςτο οποι ο ε χει δημοςιευτει  το πρακτικο  Δ εκπροςω πηςησ του νομικου  προςω που, 
4. Πρακτικο  Δ. περι  ε γκριςησ ςυμμετοχη σ ςτο διαγωνιςμο , ςτο οποι ο μπορει  να περιε χεται και εξουςιοδο τηςη 
(εφο ςον αυτο  προβλε πεται απο  το καταςτατικο  του υποψηφι ου αναδο χου) για υπογραφη  και υποβολη  
προςφορα σ ςε περι πτωςη που δεν υπογρα φει ο ι διοσ ο νο μιμοσ εκπρο ςωποσ του φορε α την προςφορα  και τα 
λοιπα  απαιτου μενα ε γγραφα του διαγωνιςμου  και ορι ζεται ςυγκεκριμε νο α τομο, 
5. Πιςτοποιητικο  αρμο διασ δικαςτικη σ η  διοικητικη σ αρχη σ περι  τροποποιη ςεων του καταςτατικου  / μη λυ ςησ 
τησ εταιρει ασ, το οποι ο πρε πει να ε χει εκδοθει  το πολυ  τρει σ (3) μη νεσ πριν απο  την ημερομηνι α υποβολη σ 
προςφορω ν. 
 
Εα ν ο προςφε ρων ει ναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντι γραφο του καταςτατικου  με ο λα τα με χρι ςη μερα τροποποιητικα , η  φωτοαντι γραφο επικυρωμε νου, απο  
δικηγο ρο, κωδικοποιημε νου καταςτατικου , εφο ςον υπα ρχει 
2. Πιςτοποιητικα  αρμο διασ δικαςτικη σ η  διοικητικη σ αρχη σ περι  των τροποποιη ςεων του καταςτατικου  
ε περι πτωςη εγκατα ςταςησ τουσ ςτην αλλοδαπη , τα δικαιολογητικα  ςυ ςταςη σ τουσ εκδι δονται με βα ςη την 
ιςχυ ουςα νομοθεςι α τησ χω ρασ που ει ναι εγκατεςτημε να, απο  την οποι α και εκδι δεται το ςχετικο  
πιςτοποιητικο . 

Άρθρο 23: Τπεργολαβύα 

23.1  Ο προςφϋρων αναφϋρει ςτην προςφορϊ του το τμόμα τησ ςύμβαςησ που προτύθεται να αναθϋςει υπό 
μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που προτεύνει.  

23.2   Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολϊβουσ δεν αύρει την 
ευθύνη του κυρύου αναδόχου. 

23.3  ------ lxxi 

23.4     Αν το(α) τμόμα(τα) τησ ςύμβαςησ, το(α) οπούο(α) ο προςφϋρων προτύθεται να αναθϋςει υπό μορφό 
υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, υπερβαύνει το ποςοςτό του τριϊντα τοισ εκατό (30%)lxxii  τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ 
ςύμβαςησ, η αναθϋτουςα αρχό: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικϊ τη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ για τουσ 
υπεργολϊβουσ με το Σ.Ε.Τ.Δ.,  

β) απαιτεύ υποχρεωτικϊ από τον προςφϋροντα να αντικαταςτόςει ϋναν υπεργολϊβο, όταν από την ωσ 
ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού του. 

Άρθρο 24 - Διϊφορα: 

Για την παρου ςα διαδικαςι α ε χει εκδοθει  η απο φαςη με αρ.πρωτ.  13438/07.12.2018 για την ανα ληψη 
υποχρε ωςησ/ε γκριςη δε ςμευςησ πι ςτωςησ για το οικονομικο  ε τοσ 2018 και με αρ.  300 καταχω ρηςη ςτο βιβλι ο 
εγκρι ςεων και εντολω ν πληρωμη σ τησ Δ.Ο.Τ. (ςυμπληρω νεται και ο αριθμο σ τησ απο φαςησ ε γκριςησ τησ 
πολυετου σ ανα ληψησ ςε περι πτωςη που η δαπα νη εκτει νεται ςε περιςςο τερα του ενο σ οικονομικα  ε τη, 
ςυ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016)lxxiii. 
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 233/2018. 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                       ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                                 1.- Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο  

                                                                               2.- Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο 

                                                                               3.- Θαιιίξε Καξία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                4.- Σξωγάδεο Βαζίιεηνο      

   5.- Καλάβεο Αζαλάζηνο   

 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Εεπγνιαηηό απζεκεξόλ.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

 

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

 

                                           
i  Μϋςω τησ λειτουργικότητασ “Επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ.  
ii  Πρβ. ϊρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκόρυξη ςύμβαςησ περιλαμβϊνει κατ' ελϊχιςτον τισ 
πληροφορύεσ που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Γ΄ του Παραρτόματοσ V του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016. 
Επιςημαύνεται ότι, μϋχρι την ϋκδοςη τυποποιημϋνου εντύπου προκόρυξησ ςύμβαςησ για ςυμβϊςεισ κϊτω των 
ορύων, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ, μπορούν να χρηςιμοποιούν το αντύςτοιχο τυποποιημϋνο ϋντυπο “Προκόρυξη 
ύμβαςησ”, αντλώντασ το από τη διαδρομό  http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf 
και διαμορφώνοντϊσ το αναλόγωσ. 
iii  Η περιπτ. (ζ) ςυμπληρώνεται και περιλαμβϊνεται ςτη διακόρυξη εφόςον η αναθϋτουςα αρχό περιλϊβει 
υποδεύγματα εγγρϊφων προσ υποβολό από τουσ οικονομικούσ φορεύσ π.χ. εγγυητικών επιςτολών. 
iv  υμπληρώνονται τυχόν ϊλλα ϋγγραφα ςύμβαςησ ό τεύχη που η αναθϋτουςα αρχό κρύνει αναγκαύα με 
ςκοπό να περιγρϊψει ό να προςδιορύςει ςτοιχεύα τησ ςύμβαςησ ό τησ διαδικαςύασ ςύναψησ. 
v  υμπληρω νεται  απο  την αναθε τουςα αρχη  με  ςαφη νεια ςυγκεκριμε νη ημερομηνι α, προσ αποφυγη  
οιαςδη ποτε ςυ γχυςησ και αμφιβολι ασ.  
vi υμπληρώνεται η τϋταρτη ημϋρα πριν από τη λόξη τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ. ε 
περύπτωςη που η ημϋρα αυτό εύναι αργύα, τύθεται η προηγούμενη αυτόσ εργϊςιμη ημϋρα. Πρβλ και ϊρθρο 11 τησ 
υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α. (3821 Β'). 

vii
  Σηνηρεία πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα (ηδίσο επσλπκία, νδόο, αξηζκόο, Τ.Κ., πόιε, ηειέθσλν, fax 

θαη e-mail) θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ηα ζηνηρεία όισλ ησλ κειώλ απηήο. 

viii
  Σπκπιεξώλεηαη ε εκ/ληα ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνύζαο. 

ix
  Η ελ ιόγσ πιεξνθνξία ζπκπιεξώλεηαη ζην Τ.Ε.Υ.Δ. ζην Μέξνο  IV “Κξηηήξηα Επηινγήο”--> “Α' 

Καηαιιειόηεηα” ζηελ απάληεζε γηα ηελ Εξώηεζε 1).  

x
  Mε ηελ επηθύιαμε ησλ παξ. 7, 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

xi   Ή/και η Επιτροπό Διαγωνιςμού, κατϊ περύπτωςη (πρβλ. ϊρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τησ με. αρ.  
117384/26-10-2017   Κ.Τ.Α.). 
xii  Πρβλ. ομούωσ προηγούμενη υποςημεύωςη 
xiii  Πρβλ. ϊρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 
(Α 171).  
xiv  Επιςημαύνεται ότι με το  ϊρθρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλϋπεται ότι: "25. Mε την 
ϋκδοςη του προεδρικού διατϊγματοσ τησ παραγρϊφου 20 καταργούνται [...] και τα ϊρθρα 39 και 40 του ν. 
3316/2005, που διατηρόθηκαν ςε ιςχύ με την περύπτωςη 40 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 377 του ν. 4412/2016". 
xv  Από 1-1-2017 τϋθηκε ςε ιςχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), με το ϊρθρο 13 του οπούου καταργόθηκε το π.δ 
113/2010. 
xvi  Σύθεται μόνο εφόςον πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο ϋργο από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. 
xvii  Σύθεται μόνο εφόςον επιλεγεύ η διενϋργεια κλόρωςησ για τη ςυγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων. 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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xviii  ε περύπτωςη που περιλαμβϊνονται τυχόν δικαιώματα προαύρεςησ, διαμορφώνεται αναλόγωσ η 
εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ και το παρόν ϊρθρο (πρβ. ϊρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 
4412/2016). 
xix  Πρβλ. ϊρθρο 53 περ. 8α' του ν. 4412/2016. 
xx  Εφόςον πρόκειται για ςύμβαςη ςυγχρηματοδοτούμενη (από  κονδύλια τησ Ε.Ε.) πρϋπει να αναφϋρεται 
και το Μϋτρο από το οπούο χρηματοδοτεύται. Πρϋπει να αναφϋρεται η εξαςφϊλιςη χρηματοδότηςησ τησ 
ςύμβαςησ (αρ 45 παρ 8 ςημει ο Α5 του ν. 4412/2016). 

xxi  Κατϊ το ϊρθρο 184 του ν. 4412/2016, τμηματικϋσ προθεςμύεσ μπορούν να τεθούν  ςτο ςυμφωνητικό 
κατϊ την κρύςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Αν δεν τεθούν τμηματικϋσ προθεςμύεσ, η ςχετικό αναφορϊ τησ 
προκόρυξησ διαγρϊφεται. Επύςησ, μπορεύ να γύνεται παραπομπό ςτο ςχετικό χρονοδιϊγραμμα που (τυχόν) 
περιλαμβϊνεται ςτο τεύχοσ τεχνικών δεδομϋνων. 
xxii  την περύπτωςη που η αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει τη μη χορόγηςη προκαταβολόσ, το ςχετικό εδϊφιο 
διαγρϊφεται. 
xxiii  Να αναφερθεύ εϊν γύνονται δεκτϋσ εναλλακτικϋσ προςφορϋσ και να ςυμπληρωθούν τα αναφερόμενα ςτο 
ϊρθρο 57 παρ 2 του ν. 4412/2016. Άλλωσ, να ςυμπληρωθει   «δεν γι νονται δεκτε σ». 
xxiv  Πρβ. ϊρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Αν, ωςτόςο, ςτην παρϊγραφο 13.3 τησ παρούςασ η 
αναθϋτουςα αρχό ϋχει ςυμπληρώςει ότι γύνονται δεκτϋσ εναλλακτικϋσ προςφορϋσ, η παρϊγραφοσ 13.4 
διαγρϊφεται .  
xxv  Ορύζεται ο χρόνοσ από την αναθϋτουςα αρχό, κατ΄εκτύμηςη των ιδιαιτεροτότων τησ διαδικαςύασ. Για τον 
καθοριςμό του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, πρβ. α ρθρο 97 παρ 3 του ν. 4412/2016.    

xxvi  Σο ποςοςτό τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ 
ςύμβαςησ, χωρύσ το Υ.Π.Α., με ανϊλογη ςτρογγυλοπούηςη (ϊρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδϊφιο πρώτο του ν. 
4412/2016).  
xxvii  Πρβ. ϊρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε  με την περ. 4 του ϊρθρου 107 του ν. 
4497/2017 (Α' 171). 
xxviii  Δεν απαιτει ται εγγυ ηςη καλη σ εκτε λεςησ για ςυμβα ςεισ αξι ασ ι ςησ η  κατω τερησ απο  το ποςο  των 
20.000 ευρω , εκτο σ αν α λλωσ ορι ζεται ςτα ε γγραφα τησ ςυ μβαςησ (αρθ.72 παρ. 1 περ. β) εδ. τρι το του ν. 
4412/2016). 
xxix  Άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ’ του ν. 4412/2016. Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καλύπτει και την παροχό 
ιςόποςησ προκαταβολόσ προσ τον ανϊδοχο, χωρύσ να απαιτεύται η κατϊθεςη εγγύηςησ προκαταβολόσ. τισ 
περιπτώςεισ που από την προκόρυξη προβλϋπεται μεγαλύτερο ύψοσ προκαταβολόσ, αυτό λαμβϊνεται με την 
κατϊθεςη από τον ανϊδοχο εγγύηςησ προκαταβολόσ που θα καλύπτει τη διαφορϊ μεταξύ του ποςού τησ 
εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και του ποςού τησ καταβαλλόμενησ προκαταβολόσ. 
xxx  Σα γραμμϊτια ςύςταςησ χρηματικόσ παρακαταθόκησ του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων, για 
την παροχό εγγυόςεων ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ (εγγυοδοτικό παρακαταθόκη) ςυςτόνονται ςύμφωνα 
με την ειδικό νομοθεςύα που  διϋπει αυτό και ειδικότερα βϊςει του ϊρθρου 4 του π.δ τησ 30 Δεκεμβρύου 1926/3 
Ιανουαρύου 1927 (“Περύ ςυςτϊςεωσ και αποδόςεωσ παρακαταθηκών και καταθϋςεων παρϊ τω Σαμεύω 
Παρακαταθηκών και Δανεύων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ϋγγραφο τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. (ΑΔΑ: 
7ΝΡΟΞΣΒ-975). 
xxxi  Πρβλ. υποςημεύωςη για προκόρυξη ςύμβαςησ ςτο ϊρθρο 2.1 τησ παρούςασ. 
xxxii

            ύμφωνα με τα ϊρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τη με αριθμ. 117384/26-10-2017 ΚΤΑ, όπωσ 
ιςχύουν. 
xxxiii ύμφωνα με την περ. 40 τησ παρ. 1 και την παρ. 3 του ϊρθρου 377 του ν. 4412/2016, εξακολουθεύ η 
υποχρϋωςη δημοςύευςησ τησ περύληψησ τησ προκόρυξησ ςε μύα ημερόςια εφημερύδα τησ πρωτεύουςασ με 
πανελλόνια κυκλοφορύα, που προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3316/2005 μϋχρι και την 31η Δεκεμβρύου 
2017 (πρβ. παρ. 10  του ϊρθρου 379 του ν. 4412/2016), καθώσ και ςε μύα ημερόςια εφημερύδα τησ 
πρωτεύουςασ του νομού, ςτον οπούο πρόκειται να καταςκευαςτεύ το ϋργο,το οπούο αφορϊ η μελϋτη ό η 
υπηρεςύα, ό τησ ϋδρασ τησ Περιφϋρειασ, αν ςτην ϋδρα του νόμου δεν εκδύδεται ημερόςια εφημερύδα ό αν το ϋργο 
θα εκτελεςτεύ ςε περιςςότερουσ νομούσ, που προβλϋπεται ςτο ύδιο ϊρθρο 12 του ν. 3316/2005 μϋχρι την 31η 
Δεκεμβρύου 2020 (πρβ. παρ. 12 του ϊρθρου 379 του ν. 4412/2016).  
xxxiv  ύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 4 του ν. 3548/2007, που εξακολουθεύ να ιςχύει ϋωσ την 1.1.2021 
(πρβ. ϊρθρο 379 παρ. 12 του ν. 4412/2016). 
xxxv  Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν 
ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα του Μητρώου Μελετητών/ Γραφεύων Μελετών.  
xxxvi  Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του α ρθρου 91 του ν. 4412/2016. 
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xxxvii   Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 6 του ν. 
4497/2017. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ πρϋπει να προςαρμόζουν το ςχετικό πεδύο του Μϋρουσ 
ΙΙΙ.Α του ΣΕΤΔ και ειδικότερα, αντύ τησ αναφορϊσ ςε “τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη”, δεδομϋνησ τησ ωσ 
ϊνω νομοθετικόσ μεταβολόσ, να θϋτουν τη φρϊςη “αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη”, η δε ςχετικό δόλωςη 
του οικονομικού φορϋα ςτο ΣΕΤΔ αφορϊ μόνο ςε αμετϊκλητεσ καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ. 
xxxviii  Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 τελευταύα δύο εδϊφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν με το ϊρθρο 107 
περ. 7 του ν. 4497/2017. 
xxxix   Πρβ. ϊρθρο 73 παρ. 2 περύπτωςη γ' του ν. 4412/2016 , η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 39 του ν. 
4488/2017.  
xl           Επιςημαύνεται ότι η πρόβλεψη για παρϋκκλιςη από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό αποτελεύ δυνατότητα 

τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  
xli           Ομούωσ με την προηγούμενη ςημεύωςη.  
xlii  Οι λόγοι τησ παραγρϊφου 18.1.5 αποτελούν δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού ςύμφωνα με το ϊρθρο 73 
παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατϊ ςυνϋπεια, η αναθϋτουςα αρχό δύναται να επιλϋξει ϋναν, περιςςότερουσ, όλουσ ό 
ενδεχομϋνωσ και κανϋναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμού τησ παρ. 18.1.5, ςυνεκτιμώντασ τα ιδιαύτερα 
χαρακτηριςτικϊ τησ υπό ανϊθεςη ςύμβαςησ (εκτιμώμενη αξύα αυτόσ, ειδικϋσ περιςτϊςεισ κλπ), με ςχετικό 
πρόβλεψη ςτο παρόν ςημεύο τησ διακόρυξησ. Επιςημαύνεται ότι, ςε περύπτωςη επιλογόσ οποιουδόποτε 
δυνητικού λόγου αποκλειςμού τησ παρ. 18.1.5 και πρόβλεψησ του ςτην παρούςα διακόρυξη, η αναθϋτουςα αρχό 
αποκλεύει τον οικονομικό φορϋα (με την επιφύλαξη των παρ. 7 ϋωσ 9 του αρ. 73 του ν. 4412/2016), ςτο 
πρόςωπο του οπούου ςυντρϋχει ο ςυγκεκριμϋνοσ λόγοσ αποκλειςμού. Επιςημαύνεται ότι η επιλογό τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ για τουσ λόγουσ αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 18.1.5 διαμορφώνει αντιςτούχωσ το 
Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ.) και τα αποδεικτικϊ μϋςα του ϊρθρου 22 του παρόντοσ. ε 
περύπτωςη που η αναθϋτουςα αρχό δεν επιλϋξει κϊποιον από τουσ λόγουσ αποκλειςμού τησ παρ. 18.1.5, 
διαγρϊφεται το περιεχόμενο των ςχετικών λόγων αποκλειςμού τησ παραγρϊφου και δεν ςυμπληρώνεται 
αντύςτοιχα το  ΣΕΤΔ και τα αποδεικτικϊ μϋςα. 
xliii  Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
 
xliv  Η αναφορϊ ςτην παρ. 18.1.5 τύθεται εφόςον η αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει κϊποιον από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμού τησ παραγρϊφου αυτόσ. 
xlv  Επιςημαύνεται ότι όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ, πλην τησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη 
επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ (αρ. 75 παρ. 2 ςε ςυνδυαςμό με το αρ. 77 του ν. 4412/2016), εύναι προαιρετικϊ 
για την αναθϋτουςα αρχό και πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογα με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ 
(ϊρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). ε κϊθε περύπτωςη, πρϋπει να διαμορφώνονται κατϊ τρόπο, ώςτε να μην 
περιορύζεται δυςανϊλογα η ςυμμετοχό των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορϋων ςτουσ διαγωνιςμούσ. Κατϊ 
το ςτϊδιο του προςδιοριςμού των κριτηρύων καταλληλότητασ των υποψηφύων, εύναι αναγκαύο να τηρούνται 
από τισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ, οι θεμελιώδεισ ενωςιακϋσ αρχϋσ, ιδύωσ η αρχό τησ ύςησ μεταχεύριςησ των 
ςυμμετεχόντων, τησ αποφυγόσ των διακρύςεων, τησ διαφϊνειασ και τησ ανϊπτυξησ του ελεύθερου 
ανταγωνιςμού. Σα κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 19.1 ϋωσ 19.4  εξετϊζονται κατϊ τη διαδικαςύα ελϋγχου 
τησ καταλληλότητασ του προςφϋροντοσ να εκτελϋςει τη ςύμβαςη (κριτόρια “on/off”) και δεν μπορούν να 
τύθενται ωσ κριτόρια αξιολόγηςησ τησ προςφορϊσ ςτο ϊρθρο 21. 1 τησ παρούςασ και να 
βαθμολογούνται, πλην των τύτλων ςπουδών και επαγγελματικών προςόντων, υπό την προώπόθεςη ότι δεν 
τύθενται ωσ κριτόριο επιλογόσ και ειδικότερα τεχνικόσ ικανότητασ (Πρβλ. και υποςημεύωςη 68 κατωτϋρω). 
 
xlvi  Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα του 
Μητρώου Μελετητών/ Γραφεύων Μελετών. Πρβλ. Άρθρα 76 παρ 4 & 77 παρ. 4 του ν. 4412/2016, οι οπούεσ 
προςτϋθηκαν με το ϊρθρο 119 παρ. 5 περ.  α' & ε', αντύςτοιχα, του ν. 4472/2017, ςε ςυνδυαςμό με το ϊρθρο 75 
παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016. 
xlvii  Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ότι οι οικονομικού 
φορεύσ διαθϋτουν την αναγκαύα οικονομικό και χρηματοδοτικό ικανότητα για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Όλεσ 
οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 
1 τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτόςεισ καθορύζονται περιγραφικϊ ςτο 
παρόν ςημεύο. 
xlviii  Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ότι οι οικονομικού 
φορεύσ διαθϋτουν την αναγκαύα τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Όλεσ οι 
απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 1 
τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Πιο ςυγκεκριμϋνα, η αναθϋτουςα αρχό περιγρϊφει, ςτο 
παρόν ςημεύο, τισ απαιτόςεισ τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανότητασ, ανϊλογα με την υπό ανϊθεςη μελϋτη. 
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Ειδικϊ ωσ προσ την απαύτηςη ςτελϋχωςησ τησ επιχεύρηςησ, η αναθϋτουςα αρχό αναφϋρει περιγραφικϊ τα 
επαγγελματικϊ προςόντα (εμπειρύα, πτυχύα, κλπ) των απαιτούμενων για τη ςυγκεκριμϋνη ςύμβαςη μελετητών. 
Για τον τρόπο απόδειξησ τησ ςτελϋχωςησ, πρβλ. ϊρθρο 22.2.3 τησ παρούςασ. 
xlix  Προαιρετικη  επιλογη . Η παρ. 19.4 τι θεται κατα  διακριτικη  ευχε ρεια τησ αναθε τουςασ αρχη σ και 

ςυμπληρω νεται εφο ςον προβλε πεται ςυ μφωνα με το α ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επαναλαμβα νεται ο τι ο λεσ οι 

απαιτη ςεισ πρε πει να ςχετι ζονται και να ει ναι ανα λογεσ με το αντικει μενο τησ ςυ μβαςησ (α ρθρο 75 παρ. 1 ν. 

4412/2016). 
l   
li  
lii  Οποιοδόποτε ϊλλο ϋγγραφο απαιτεύται κατϊ τουσ όρουσ του ϊρθρου 21.2 τησ παρούςασ. τισ 
διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ μελετών, και εφόςον τυγχϊνει εφαρμογόσ το ϊρθρο 51, ο φϊκελοσ 
«Σεχνικό Προςφορϊ» περιλαμβϊνει ιδύωσ, επιπλϋον των ωσ ϊνω αναφερομϋνων, και τεχνικό ϋκθεςη με τεχνικό 
πρόταςη - λύςη, που περιλαμβϊνει την εκτύμηςη του γενικού και ειδικού αντικειμϋνου τησ μελϋτησ, με ανϊλυςη 
των επιμϋρουσ ζητημϊτων, διερεύνηςη εναλλακτικών λύςεων, τεκμηρύωςη των αντιςτούχων προτϊςεων, καθώσ 
και το κόςτοσ υλοπούηςησ και λειτουργύασ.  
liii  Σο όριο των ςελύδων καθορύζεται κατϊ την εκτύμηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αναλόγωσ των 
απαιτόςεων τησ μελϋτησ που πρόκειται να εκπονηθεύ. 
liv  Αναφε ρεται μο νο αν ε χει τεθει  ελα χιςτα αποδεκτη  επιμε ρουσ βαθμολογι α ςε κα θε κριτη ριο.  
lv  ε περύπτωςη αςυνόθιςτα χαμηλών προςφορών, εφαρμόζονται τα ϊρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 
lvi  Ωσ προσ τον τρο πο υποβολη σ των αποδεικτικω ν με ςων του παρο ντοσ α ρθρου, τα οποι α ε χουν 
ςυνταχθει / παραχθει  απο  τουσ ι διουσ τουσ οικονομικου σ φορει σ πρβλ. α ρθρο 8 παρ. 3 τησ με αρ.  117384/26-10-
2017   Κ.Τ.Α. 
lvii  Επιςημαύνεται ότι η ανωτϋρω δυνατότητα εναπόκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια του οικονομικού φορϋα. 
Εξακολουθεύ να υφύςταται η δυνατότητα να υπογρϊφεται το ΣΕΤΔ από το ςύνολο των φυςικών προςώπων που 
αναφϋρονται ςτα τελευταύα δύο εδϊφια του ϊρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν με το 
ϊρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
lviii  Πρβλ. ϊρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οπούο προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
lix  Εφιςτϊται η προςοχό των αναθετουςών αρχών ςτο ότι πρϋπει να ζητεύται η προςκόμιςη 
δικαιολογητικών προσ απόδειξη μόνο των λόγων αποκλειςμού και των κριτηρύων επιλογόσ που ϋχουν τεθεύ 
ςτην παρούςα διακόρυξη. Επιςημαύνεται, περαιτϋρω, ότι, η αναθϋτουςα αρχό δύναται, κατϊ το αρ. 79 παρ. 5 του 
ν. 4412/2016, να ζητεύ από προςφϋροντεσ, ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να 
υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ, όταν αυτό απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 
lx  Λαμβανομϋνου υπόψη του ςύντομου, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, χρόνου ιςχύοσ των πιςτοποιητικών 
αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ που εκδύδονται από τουσ ημεδαπούσ αςφαλιςτικούσ φορεύσ, οι οικονομικού φορεύσ 
μεριμνούν να αποκτούν εγκαύρωσ πιςτοποιητικϊ τα οπούα να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολόσ τησ 
προςφορϊσ, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμϋνου να τα 
υποβϊλλουν, εφόςον αναδειχθούν προςωρινού ανϊδοχοι. Σα εν λόγω πιςτοποιητικϊ υποβϊλλονται μαζύ με τα 
υπόλοιπα αποδεικτικϊ μϋςα του ϊρθρου 22 από τον προςωρινό ανϊδοχο, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ 
«Επικοινωνύασ» του υποςυςτόματοσ. 
lxi  Πρβλ. ομούωσ προηγούμενη υποςημεύωςη. 
lxii  Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού. 
lxiii  Με εκτύπωςη τησ καρτϋλασ “τοιχεύα Μητρώου/ Επιχεύρηςησ”, όπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο taxisnet. 
lxiv  Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό τισ επιλϋξει, όλεσ ό κϊποια/εσ εξ αυτών, ωσ λόγουσ αποκλειςμού. 
lxv   Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ του παρόντοσ τεύχουσ φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό 
ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό που υποςτηρύζεται από εγκεκριμϋνο πιςτοποιητικό (Πρβλ. ϊρθρο 9 παρ. 3 
τησ με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Τ.Α.) 
lxvi             Επιςημαι νεται ο τι η αναθε τουςα αρχη , εφο ςον μπορε ςει να αποδει ξει, με κατα λληλα με ςα, ο τι 
ςυντρε χει κα ποια απο  τισ περιπτω ςεισ αυτε σ, αποκλει ει οποιονδη ποτε οικονομικο  φορε α απο  τη ςυμμετοχη  ςτη 
διαδικαςι α ςυ ναψησ τησ δημο ςιασ ςυ μβαςησ.  

lxvii  Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού. 
lxviii  υμπληρώνονται  τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ (αποδεικτικϊ μϋςα), κατα  περι πτωςη, με βϊςη το 
Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ  του Προςαρτόματοσ Α’ του ν. 4412/2016. 
lxix   Για την απόδειξη τησ  τεχνικόσ ικανότητασ του προςφϋροντοσ, όπωσ αυτό προςδιορύζεται ςτο ϊρθρο 
19.3, η αναθϋτουςα αρχό αναγρϊφει όςα εκ των αποδεικτικών μϋςων που αναφϋρονται ςτα ςτοιχεύα αιι,  β, γ, ε, 
ςτ και η του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α’ του ν. 4412/2016 απαιτούνται (ϊρθρο 80 παρ. 5 του ωσ 
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ϊνω νόμου). Ειδικϊ η ςτελϋχωςη των ημεδαπών μελετητικών επιχειρόςεων αποδεικνύεται με την προςκόμιςη 
τησ βεβαύωςησ εγγραφόσ (πτυχύο) ςτο Μητρώο Μελετητών/ Γραφεύων Μελετών. 
lxx  Εφο ςον ε χει αναφερθει  ςχετικη  απαι τηςη ςτο α ρθρο 19.4, ςυμπληρω νεται αναλο γωσ ςυ μφωνα με το 

α ρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
lxxi   Οι αναθε τουςεσ αρχε σ μπορου ν να προβλε πουν ο τι, κατο πιν αιτη ματοσ του υπεργολα βου και εφο ςον η 
φυ ςη τησ ςυ μβαςησ το επιτρε πει, η αναθε τουςα αρχη  καταβα λλει απευθει ασ ςτον υπεργολα βο την αμοιβη  του 
δυνα μει ςυ μβαςησ υπεργολαβι ασ με τον ανα δοχο. την περι πτωςη αυτη , καθορι ζονται τα ειδικο τερα με τρα η  οι 
μηχανιςμοι  που επιτρε πουν ςτον κυ ριο ανα δοχο να εγει ρει αντιρρη ςεισ ωσ προσ αδικαιολο γητεσ πληρωμε σ, 
καθω σ και οι ρυθμι ςεισ που αφορου ν αυτο ν τον τρο πο πληρωμη σ. την περι πτωςη αυτη  δεν αι ρεται η ευθυ νη 
του κυ ριου αναδο χου. υμπληρω νεται αναλο γωσ. 
lxxii  Ο ο ροσ αυτο σ μπορει  να τεθει , κατα  την κρι ςη τησ αναθε τουςασ αρχη σ, και ςτην περι πτωςη ποςοςτου  
μικρο τερου του 30% τησ εκτιμω μενησ αξι ασ τησ ςυ μβαςησ (πρβλ. παρ. 5 α ρθρου 131 του ν. 4412/2016. 
lxxiii   Απο  01.01.2017 ε χει τεθει  ςε ιςχυ  το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ”, το 
α ρθρο 13 του οποι ου καταργει  το π.δ 113/2010.  υ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016: “Οι 
διακηρύξεισ, οι αποφϊςεισ ανϊθεςησ και οι ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται για λογαριαςμό των φορϋων Γενικόσ 
Κυβϋρνηςησ αναφϋρουν απαραύτητα τον αριθμό και τη χρονολογύα τησ απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ, τον 
αριθμό καταχώριςόσ τησ ςτα λογιςτικϊ βιβλύα του οικεύου φορϋα, καθώσ και τον αριθμό τησ απόφαςησ ϋγκριςησ 
τησ πολυετούσ ανϊληψησ ςε περύπτωςη που η δαπϊνη εκτεύνεται ςε περιςςότερα του ενόσ οικονομικϊ ϋτη.".Επι ςησ, 
ςυ μφωνα με το α ρθρο 12 παρ. 2 γ) του ι διου π.δ : “Διακηρύξεισ, όπου απαιτεύται, και αποφϊςεισ ανϊθεςησ που 
εκδύδονται και ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται από φορεύσ τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ εύναι ϊκυρεσ, εφόςον δεν ϋχει 
προηγηθεύ αυτών η ϋκδοςη τησ απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ του ϊρθρου 2, παρ. 2 του παρόντοσ". Πρβ. και 
α ρθρο 5 του ωσ α νω διατματοσ “Ανϊληψη δαπανών δημοςύων επενδύςεων”. 
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