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  ανοικτή διαδικασία  
για την έπιλογη�  αναδο� χου για την έκπο� νηση της μέλέ�της:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Εκτιμώμενης αξίας  80.586,31 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

CPV : 71320000-7

2 Συμπληρώ� νονται  τα  στοιχέι�α  της  αναθέ�τουσας  αρχη� ς.  Επισημαι�νέται  ο� τι  οι  αναθέ�τοντές
φορέι�ς δυ� νανται να χρησιμοποιου� ν το παρο� ν τέυ� χος διακη� ρυξης για τις συμβα� σέις που αναθέ�τουν
συ� μφώνα μέ τις διατα� ξέις του Βιβλι�ου ΙΙ του ν. 4412/2016.
3  Αναγρα� φέται ο κώδικο� ς ταυτοποι�ησης της διατιθέ�μένης πι�στώσης (π.χ.  κώδικο� ς ένα� ριθμου
έ�ργου  στο  ΠΔΕ  η�  κώδικο� ς  πι�στώσης  του  τακτικου�  πρου, πολογισμου�  του  φορέ�α  υλοποι�ησης).  Σέ
πέρι�πτώση συγχρηματοδοτου� μένών έ�ργών απο�  πο� ρους της Ευρώπαι,κη� ς Ένώσης, αναγρα� φέται και ο
τι�τλος του Επιχέιρησιακου�  Προγρα� μματος του ΕΣΠΑ η�  α� λλου συγχρηματοδοτου� μένου απο�  πο� ρους ΕΕ
προγρα� μματος στο πλαι�σιο του οποι�ου έι�ναι ένταγμέ�νη η υπο�  ανα� θέση μέλέ�τη.
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που θα διέξαχθέι� συ� μφώνα μέ:
α) τις διατα� ξέις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους ο� ρους της παρου� σας
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πρακτικου�
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Άρθρο 9: Έγγραφα της συ� μβασης κατα�  το στα� διο της έκτέ�λέσης / Σέιρα�  ισχυ� ος 
Άρθρο 10: Γλώ� σσα Διαδικασι�ας 
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Άρθρο 12:  Εκτιμώ� μένη αξι�α – Χρηματοδο� τηση – Προθέσμι�ές της συ� μβασης
Άρθρο 13: Διαδικασι�α συ� ναψης συ� μβασης - Όροι υποβολη� ς προσφορώ� ν 
Άρθρο 14 : Ημέρομηνι�α και ώ� ρα λη� ξης της προθέσμι�ας  υποβολη� ς προσφορώ� ν - αποσφρα� γισης
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Άρθρο 18: Λο� γοι αποκλέισμου�
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

1. 1                  1                  Αναθέ�τουσα αρχη�          :   ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 
Οδο� ς : ΟΙΝΩΝΗΣ 3
Ταχ.Κώδ. : 18010
Τηλ. : 2297320000
Telefax : 2297025099
E-mail           : grafeiodimarxou@dimosaeginas.
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Πληροφορι�ές : Α. ΤΑΛΕΒΗ 

1.2 Κυ� ριος του Έργου :        ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

1.3 Εργοδο� της:                                    ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

1.4 Προι,στα� μένη Αρχη�  :                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

1.5 Διέυθυ� νουσα Υπηρέσι�α :         ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ
                                                                 Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Π&Ν

1.6 Αρμο� διο Τέχνικο�  Συμβου� λιο :Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1.7 Εφο� σον οι  ανώτέ�ρώ υπηρέσι�ές μέταστέγασθου� ν κατα�  τη δια� ρκέια της διαδικασι�ας συ� ναψης η�
έκτέ�λέσης της μέλέ�της, υποχρέου� νται να δηλώ� σουν α� μέσα τα νέ�α τους στοιχέι�α στους προσφέ�ροντές
η�  στον ανα� δοχο.

Εφο� σον  οι  ανώτέ�ρώ  υπηρέσι�ές  η� /και  τα  αποφαινο� μένα  ο� ργανα  της  αναθέ�τουσας  αρχη� ς
καταργηθου� ν,  συγχώνέυτου� ν  η�  μέ  οποιονδη� ποτέ  τρο� πο  μέταβληθου� ν  κατα�  τη  δια� ρκέια  της
διαδικασι�ας  συ� ναψης  η�  έκτέ�λέσης  της  μέλέ�της,  υποχρέου� νται  να  δηλώ� σουν  α� μέσα  στους
προσφέ�ροντές4 η�  στον ανα� δοχο τα στοιχέι�α τών υπηρέσιώ� ν η�  αποφαινο� μένών οργα� νών, τα οποι�α
κατα�  τον  νο� μο  αποτέλου� ν  καθολικο�  δια� δοχο  τών  έν  λο� γώ  οργα� νών  που  υπέισέ�ρχονται  στα
δικαιώ� ματα και υποχρέώ� σέις τους.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1  Τα έ�γγραφα της  συ� μβασης,  κατα�  την έ�ννοια  της πέριπτ.  14 της  παρ.  1  του  α� ρθρου 2  του ν.
4412/2016, για τον παρο� ντα ηλέκτρονικο�  διαγώνισμο� , έι�ναι τα ακο� λουθα: 

α) η παρου� σα διακη� ρυξη και η προκη� ρυξη συ� μβασης5,
β) το Τυποποιημέ�νο Έντυπο Υπέυ� θυνης Δη� λώσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)6, 
γ) το έ�ντυπο οικονομικη� ς  προσφορα� ς,  ο� πώς παρα� γέται απο�  την έιδικη�  ηλέκτρονικη�  φο� ρμα

του υποσυστη� ματος,
δ) το Τέυ� χος Τέχνικώ� ν Δέδομέ�νών του έ�ργου μέ τα τυχο� ν Παραρτη� ματα�  του, το προ� γραμμα

τών απαιτου� μένών μέλέτώ� ν  και η τέκμηρι�ώση της σκοπιμο� τητας του έ�ργου.
έ) το τέυ� χος της Συγγραφη� ς Υποχρέώ� σέών (Σ.Υ.) 7  μέ τα τυχο� ν Παραρτη� ματα�  του,
στ) το τέυ� χος προέκτιμώ� μένών αμοιβώ� ν,
ζ) το υπο� δέιγμα ….8

η)  τυχο� ν  συμπληρώματικέ�ς  πληροφορι�ές  και  διέυκρινι�σέις  που  θα  παρασχέθου� ν  απο�  την
αναθέ�τουσα αρχη�   έπι� ο� λών τών ανώτέ�ρώ,

θ) …9

2.2 Προσφέ�ρέται  έλέυ� θέρη,  πλη� ρης,  α� μέση και  δώρέα� ν  ηλέκτρονικη�  προ� σβαση10 στα έ�γγραφα της
συ� μβασης  απο�  τις  23/  12  /  2020 11  στον  έιδικο� ,  δημο� σια  προσβα� σιμο,  χώ� ρο  “ηλέκτρονικοι�
διαγώνισμοι�” της πυ� λης www.promitheus.gov.gr, καθώ� ς και στην ιστοσέλι�δα της αναθέ�τουσας αρχη� ς
(   www  .  aegina  .  gr   ] .

........................................................................................ 12 13 

2.3 Εφο� σον έ�χουν ζητηθέι�  έγκαι�ρώς, η� τοι έ�ώς την 15-01-21  .14, η αναθέ�τουσα αρχη�  παρέ�χέι σέ ο� λους
τους  προσφέ�ροντές  που  συμμέτέ�χουν  στη  διαδικασι�α  συ� ναψης  συ� μβασης  συμπληρώματικέ�ς
πληροφορι�ές σχέτικα�  μέ τα έ�γγραφα της συ� μβασης, το αργο� τέρο έ�ώς την .18-01-2021  .15. 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
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Οι  προσφορέ�ς  υποβα� λλονται  απο�  τους  ένδιαφέρομέ�νους  ηλέκτρονικα� ,  μέ�σώ  της  διαδικτυακη� ς
πυ� λης  www.promitheus.gov.gr   του  ΕΣΗΔΗΣ,  μέ�χρι  την  καταληκτικη�  ημέρομηνι�α  και  ώ� ρα  που
ορι�ζέται στο α� ρθρο 14 της παρου� σας διακη� ρυξης, σέ ηλέκτρονικο�  φα� κέλο του υποσυστη� ματος.

Για  τη συμμέτοχη�  στην  παρου� σα διαδικασι�α  οι  ένδιαφέρο� μένοι  οικονομικοι�  φορέι�ς  απαιτέι�ται  να
διαθέ�τουν  ψηφιακη�  υπογραφη� ,  χορηγου� μένη  απο�  πιστοποιημέ�νη  αρχη�  παροχη� ς  ψηφιακη� ς
υπογραφη� ς  και  να  έγγραφου� ν  στο  ηλέκτρονικο�  συ� στημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακη�  πυ� λη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώ� ντας τη διαδικασι�α έγγραφη� ς του α� ρθρου 5 παρ. 1.2 έ�ώς 1.4 της
Κοινη� ς Υπουργικη� ς Απο� φασης μέ αρ.  117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η έ�νώση οικονομικώ� ν φορέ�ών υποβα� λλέι κοινη�  προσφορα� ,  η οποι�α υποχρέώτικα�  υπογρα� φέται
ψηφιακα� ,  έι�τέ  απο�  ο� λους  τους  οικονομικου� ς  φορέι�ς  που  αποτέλου� ν  την  έ�νώση,  έι�τέ  απο�
έκπρο� σώπο�  τους,  νομι�μώς  έξουσιοδοτημέ�νο.  Στην  προσφορα� ,  έπι�  ποινη�  απο� ρριψης  της
προσφορα� ς,  προσδιορι�ζέται η έ�κταση και το έι�δος της συμμέτοχη� ς του κα� θέ μέ�λους της έ�νώσης,
συμπέριλαμβανομέ�νης  της  κατανομη� ς  αμοιβη� ς  μέταξυ�  τους,  καθώ� ς  και  ο  έκπρο� σώπος/
συντονιστη� ς αυτη� ς.

3.2 Στον ηλέκτρονικο�  φα� κέλο προσφορα� ς πέριέ�χονται:

 (α) έ�νας (υπο)φα� κέλος μέ την έ�νδέιξη «Δικαιολογητικα�  Συμμέτοχη� ς».

 (β)  έ�νας (υπο)φα� κέλος μέ την έ�νδέιξη «Τέχνικη�  Προσφορα� ».

(γ) έ�νας (υπο)φα� κέλος μέ την έ�νδέιξη  «Οικονομικη�  Προσφορα� ».

3.3 Απο�  τον προσφέ�ροντα σημαι�νονται, μέ χρη� ση του σχέτικου�  πέδι�ου του υποσυστη� ματος, κατα�  την
συ� νταξη της προσφορα� ς,  τα στοιχέι�α  έκέι�να που έ�χουν έμπιστέυτικο�  χαρακτη� ρα,  συ� μφώνα μέ  τα
οριζο� μένα στο α� ρθρο 21  του ν. 4412/2016. 
Στην πέρι�πτώση αυτη� , ο προσφέ�ρών υποβα� λλέι στον οικέι�ο  (υπο)φα� κέλο σχέτικη�  αιτιολο� γηση μέ τη
μορφη�  ψηφιακα�  υπογέγραμμέ�νου αρχέι�ου pdf, αναφέ�ροντας ρητα�  ο� λές τις σχέτικέ�ς διατα� ξέις νο� μου η�
διοικητικέ�ς  πρα� ξέις  που  έπιβα� λλουν  την  έμπιστέυτικο� τητα  της  συγκέκριμέ�νης  πληροφορι�ας,  ώς
συνημμέ�νο της ηλέκτρονικη� ς του προσφορα� ς.  Δέν χαρακτηρι�ζονται ώς έμπιστέυτικέ�ς πληροφορι�ές
σχέτικα�  μέ τις τιμέ�ς μονα� δος, τις προσφέρο� μένές ποσο� τητές και την οικονομικη�  προσφορα� .  

3.4  Στην  πέρι�πτώση  της  υποβολη� ς  στοιχέι�ών  μέ  χρη� ση  μορφο� τυπου  φακέ�λου  συμπιέσμέ�νών
ηλέκτρονικώ� ν  αρχέι�ών  (π.χ.  ηλέκτρονικο�  αρχέι�ο  μέ  μορφη�  ZIP),  έκέι�να  τα  οποι�α  έπιθυμέι�  ο
προσφέ�ρών να χαρακτηρι�σέι ώς έμπιστέυτικα� , συ� μφώνα μέ τα ανώτέ�ρώ αναφέρο� μένα, θα πρέ�πέι να
τα υποβα� λλέι  ώς χώριστα�  ηλέκτρονικα�  αρχέι�α  μέ  μορφη�  Portable  Document  Format  (PDF)  η�  ώς
χώριστο�  ηλέκτρονικο�  αρχέι�ο  μορφο� τυπου  φακέ�λου  συμπιέσμέ�νών ηλέκτρονικώ� ν  αρχέι�ών  που  να
πέριλαμβα� νέι αυτα� .

3.5  Ο  χρη� στης  –  οικονομικο� ς  φορέ�ας  υποβα� λλέι  τους  ανώτέ�ρώ  (υπο)φακέ�λους  μέ�σώ  του
υποσυστη� ματος, ο� πώς πέριγρα� φέται κατώτέ�ρώ:

α)  Τα  στοιχέι�α  και  δικαιολογητικα�  που  πέριλαμβα� νονται  στον  (υπο)φα� κέλο  μέ  την  έ�νδέιξη
«Δικαιολογητικα�  Συμμέτοχη� ς»  έι�ναι τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 20.2, τα δέ στοιχέι�α και δικαιολογητικα�
που πέριλαμβα� νονται στον (υπο)φα� κέλο μέ την έ�νδέιξη «Τέχνικη�  Προσφορα� » έι�ναι τα οριζο� μένα στο
α� ρθρο 20.3 της παρου� σας.
Τα στοιχέι�α αμφο� τέρών τών (υπο)φακέ�λών υποβα� λλονται απο�  τον οικονομικο�  φορέ�α ηλέκτρονικα�  σέ
μορφη�  αρχέι�ου Portable Document Format (PDF) και έφο� σον έ�χουν συνταχθέι�/παραχθέι� απο�  τον ι�διο,
φέ�ρουν  έγκέκριμέ�νη  προηγμέ�νη  ηλέκτρονικη�  υπογραφη�  η�  προηγμέ�νη  ηλέκτρονικη�  υπογραφη�   μέ
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χρη� ση έγκέκριμέ�νών πιστοποιητικώ� ν συ� μφώνα μέ την παρ. 3 του α� ρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-
10-2017   Κ.Υ.Α. .

β)  Εντο� ς  τριώ� ν  (3)  έργασι�μών  ημέρώ� ν  απο�  την  ηλέκτρονικη�  υποβολη�  τών  στοιχέι�ών  και
δικαιολογητικώ� ν του (υπο)φακέ�λου «Δικαιολογητικα�  Συμμέτοχη� ς»  προσκομι�ζέται υποχρέώτικα�  απο�
τον  οικονομικο�  φορέ�α  στην  αναθέ�τουσα  αρχη� ,  σέ  έ�ντυπη  μορφη�  και  σέ  σφραγισμέ�νο  φα� κέλο,  η
πρώτο� τυπη έγγυητικη�  έπιστολη�  συμμέτοχη� ς.16

Επισημαι�νέται  ο� τι  η  έν  λο� γώ υποχρέ�ώση δέν ισχυ� έι  για τις  έγγυη� σέις  ηλέκτρονικη� ς  έ�κδοσης (π.χ.
έγγυη� σέις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

γ) Οι προσφέ�ροντές συντα� σσουν την οικονομικη�  τους προσφορα�  συμπληρώ� νοντας την αντι�στοιχη
έιδικη�  ηλέκτρονικη�  φο� ρμα  του  υποσυστη� ματος  και  έπισυνα� πτοντας,  στον  ηλέκτρονικο�  χώ� ρο
«Συνημμέ�να Ηλέκτρονικη� ς Προσφορα� ς» και στον κατα�  πέρι�πτώση (υπο)φα� κέλο, ο� λα τα στοιχέι�α της
προσφορα� ς τους σέ μορφη�  αρχέι�ου Portable Document Format (PDF).

δ)  Στην  οικονομικη�  προσφορα�  αναγρα� φέται  η  προσφέρο� μένη  τιμη�  ανα�  κατηγορι�α  μέλέ�της  και  η
συνολικη�  τιμη�  για  την έκτέ�λέση της  συ� μβασης.  Η οικονομικη�  προσφορα�  συντι�θέται  για  κα� θέ  έπι�
μέ�ρους κατηγορι�α μέλέ�της, συ� μφώνα μέ τις διατα� ξέις της πέρι�πτώσης δ' της παρ. 8 του α� ρθρου 53
του ν. 4412/2016. Πέριλαμβα� νέι, έκτο� ς απο�  τις αμοιβέ�ς για την έκπο� νηση τών μέλέτώ� ν, τις αμοιβέ�ς
για τον προγραμματισμο� , την έπι�βλέψη και την αξιολο� γηση τών αναγκαι�ών έρέυνητικώ� ν έργασιώ� ν
πα� σης  φυ� σέώς,  καθώ� ς  έπι�σης  και  τών  έργασιώ� ν  /μέλέτώ� ν,  συ� μφώνα  μέ  τα  αναφέρο� μένα  στην
πέρι�πτώση δ' της παρ. 8 του α� ρθρου 53 του ν. 4412/2016, κατα�  τα έιδικο� τέρα οριζο� μένα στο α� ρθρο
95 παρ. 3 του νο� μου αυτου� .  Η συνολικη�  προσφέρο� μένη τιμη�  τρέ�πέται σέ ποσοστο�  έ�κπτώσης έπι� της
προέκτιμώ� μένης αμοιβη� ς, μέ στρογγυλοποι�ηση στο δέυ� τέρο δέκαδικο�  ψηφι�ο.

έ)  Στη  συνέ�χέια,  οι  προσφέ�ροντές  παρα� γουν  απο�  το  υποσυ� στημα  τα  ηλέκτρονικα�  αρχέι�α
[«έκτυπώ� σέις»  τών  Δικαιολογητικώ� ν  Συμμέτοχη� ς,  της  Τέχνικη� ς  Προσφορα� ς  και  της  Οικονομικη� ς
Προσφορα� ς  τους  σέ  μορφη�  αρχέι�ου  Portable  Document  Format  (PDF)].  Τα  αρχέι�α  αυτα�
υπογρα� φονται  απο�  τους  προσφέ�ροντές  μέ  έγκέκριμέ�νη  προηγμέ�νη  ηλέκτρονικη�  υπογραφη�  η�
προηγμέ�νη ηλέκτρονικη�  υπογραφη�  μέ χρη� ση έγκέκριμέ�νών πιστοποιητικώ� ν συ� μφώνα μέ την παρ. 3
του  α� ρθρου  8  της  υπ'  αρ.   117384/26-10-2017    Κ.Υ.Α.  και  έπισυνα� πτονται  στους αντι�στοιχους
(υπο)φακέ�λους  της  προσφορα� ς.  Κατα�  την  συστημικη�  υποβολη�  της  προσφορα� ς  το  υποσυ� στημα
πραγματοποιέι�  αυτοματοποιημέ�νους έλέ�γχους έπιβέβαι�ώσης της ηλέκτρονικη� ς προσφορα� ς σέ σχέ�ση
μέ  τα  παραχθέ�ντα  ηλέκτρονικα�  αρχέι�α  (Δικαιολογητικα�  Συμμέτοχη� ς,  Τέχνικη�  Προσφορα�  και
Οικονομικη�  Προσφορα� ) και έφο� σον οι έ�λέγχοι αυτοι�   αποβου� ν έπιτυχέι�ς η προσφορα�  υποβα� λλέται
στο υποσυ� στημα. Διαφορέτικα� , η προσφορα�  δέν υποβα� λλέται και το υποσυ� στημα ένημέρώ� νέι τους
προσφέ�ροντές  μέ  σχέτικο�  μη� νυμα  σφα� λματος  στη  διέπαφη�  του  χρη� στη  τών  προσφέρο� ντών,
προκέιμέ�νου οι τέλέυται�οι να προβου� ν στις σχέτικέ�ς ένέ�ργέιές διο� ρθώσης.

στ) Εφο� σον τα δικαιολογητικα�  συμμέτοχη� ς, η τέχνικη�  προσφορα�  και οι οικονομικοι�  ο� ροι δέν έ�χουν
αποτυπώθέι�  στο  συ� νολο�  τους  στις  έιδικέ�ς  ηλέκτρονικέ�ς  φο� ρμές  του  υποσυστη� ματος,  οι
προσφέ�ροντές έπισυνα� πτουν ψηφιακα�  υπογέγραμμέ�να τα σχέτικα�  ηλέκτρονικα�  αρχέι�α, συ� μφώνα μέ
τους ο� ρους της παρου� σας διακη� ρυξης.

Στις πέριπτώ� σέις που μέ την προσφορα�  υποβα� λλονται ιδιώτικα�  έ�γγραφα, αυτα�  γι�νονται αποδέκτα�
έι�τέ κατα�  τα προβλέπο� μένα στις διατα� ξέις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) έι�τέ και σέ απλη�  φώτοτυπι�α,
έφο� σον συνυποβα� λλέται υπέυ� θυνη δη� λώση, στην οποι�α  βέβαιώ� νέται η ακρι�βέια�  τους και η οποι�α
φέ�ρέι  υπογραφη�  μέτα�  την έ�ναρξη της διαδικασι�ας  συ� ναψης συ� μβασης (η� τοι  μέτα�  την  ημέρομηνι�α
δημοσι�έυσης της προκη� ρυξης της συ� μβασης [πέρι�ληψης διακη� ρυξης] στο ΚΗΜΔΗΣ) 17.

ζ) Απο�  το υποσυ� στημα έκδι�δέται ηλέκτρονικη�  απο� δέιξη υποβολη� ς προσφορα� ς, η οποι�α αποστέ�λλέται
στον οικονομικο�  φορέ�α μέ μη� νυμα ηλέκτρονικου�  ταχυδρομέι�ου.

3.6  Απο� συρση προσφορα� ς
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Οι  προσφέ�ροντές  δυ� νανται  να  ζητη� σουν  την  απο� συρση  υποβληθέι�σας  προσφορα� ς,  πριν  την
καταληκτικη�  ημέρομηνι�α υποβολη� ς τών προσφορώ� ν, μέ έ�γγραφο αι�τημα τους προς την αναθέ�τουσα
αρχη� ,  σέ  μορφη�  ηλέκτρονικου�  αρχέι�ου  Portable Document Format (PDF)  που  φέ�ρέι  έγκέκριμέ�νη
προηγμέ�νη  ηλέκτρονικη�  υπογραφη�  η�  προηγμέ�νη  ηλέκτρονικη�  υπογραφη�   μέ  χρη� ση έγκέκριμέ�νών
πιστοποιητικώ� ν συ� μφώνα μέ την παρ. 3 του α� ρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α., μέ�σώ
της λέιτουργικο� τητας «Επικοινώνι�α» του υποσυστη� ματος. Πιστοποιημέ�νος χρη� στης της αναθέ�τουσας
αρχη� ς, μέτα�  απο�  σχέτικη�  απο� φαση της αναθέ�τουσας αρχη� ς,  η οποι�α αποδέ�χέται το σχέτικο�  αι�τημα
του προσφέ�ροντα, προβαι�νέι στην απο� ρριψη της σχέτικη� ς ηλέκτρονικη� ς προσφορα� ς στο υποσυ� στημα
πριν την καταληκτικη�  ημέρομηνι�α υποβολη� ς της προσφορα� ς. Κατο� πιν, ο οικονομικο� ς φορέ�ας δυ� ναται
να  υποβα� λέι  έκ  νέ�ου  προσφορα�  μέ�σώ  του  υποσυστη� ματος  έ�ώς  την  καταληκτικη�  ημέρομηνι�α
υποβολη� ς  τών προσφορώ� ν.

3.7  Οι αλλοδαποι�  οικονομικοι�  φορέι�ς δέν έ�χουν την υποχρέ�ώση να υπογρα� φουν τα δικαιολογητικα�
της προσφορα� ς τους μέ χρη� ση προηγμέ�νης ηλέκτρονικη� ς υπογραφη� ς, αλλα�  μπορέι�  να τα αυθέντικο-
ποιου� ν μέ οποιονδη� ποτέ α� λλον προ� σφορο τρο� πο, έφο� σον στη χώ� ρα προέ�λέυση� ς τους δέν έι�ναι υπο-
χρέώτικη�  η χρη� ση προηγμέ�νης ψηφιακη� ς υπογραφη� ς σέ διαδικασι�ές συ� ναψης δημοσι�ών συμβα� σέών.
Στις πέριπτώ� σέις αυτέ�ς η προσφορα�  συνοδέυ� έται μέ υπέυ� θυνη δη� λώση στην οποι�α δηλώ� νέται ο� τι
στην χώ� ρα προέ�λέυσης δέν προβλέ�πέται η χρη� ση προηγμέ�νης ψηφιακη� ς υπογραφη� ς η�  ο� τι στην χώ� ρα
προέ�λέυσης δέν έι�ναι υποχρέώτικη�  η χρη� ση προηγμέ�νης ψηφιακη� ς υπογραφη� ς για την συμμέτοχη�  σέ
διαδικασι�ές συ� ναψης δημοσι�ών συμβα� σέών. Η υπέυ� θυνη δη� λώση του προηγου� μένου έδαφι�ου φέ�ρέι
υπογραφη�  έ�ώς και δέ�κα (10) ημέ�ρές πριν την καταληκτικη�  ημέρομηνι�α υποβολη� ς τών προσφορώ� ν18. 

Άρθρο  4  :  Διαδικασία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  προσφορών/
έγκριση πρακτικού 

α)  Μέτα�  την  καταληκτικη�  ημέρομηνι�α  υποβολη� ς  προσφορώ� ν,  ο� πώς  ορι�ζέται  στο  α� ρθρο  14  της
παρου� σας,  και  πριν  την  ηλέκτρονικη�  αποσφρα� γιση,  η  αναθέ�τουσα  αρχη�  κοινοποιέι�  στους
προσφέ�ροντές τον σχέτικο�  κατα� λογο συμμέτέχο� ντών, ο� πώς αυτο� ς παρα� γέται απο�  το υποσυ� στημα. 

β) Στη συνέ�χέια,  η  Επιτροπη�  Διαγώνισμου� 19, κατα�  την ημέρομηνι�α και ώ� ρα που ορι�ζέται στο α� ρθρο
14  της  παρου� σας,  προβαι�νέι  σέ  ηλέκτρονικη�  αποσφρα� γιση  του  (υπο)φακέ�λου  «Δικαιολογητικα�
Συμμέτοχη� ς»  και του (υπο)φακέ�λου “Τέχνικη�  Προσφορα� ”,   χώρι�ς  να παρέ�χέι  στους προσφέ�ροντές
προ� σβαση στα υποβληθέ�ντα στοιχέι�α τών λοιπώ� ν οικονομικώ� ν φορέ�ών.

γ)   Μέτα�  την  ώς  α� νώ  αποσφρα� γιση,  η  Επιτροπη�  Διαγώνισμου�  προβαι�νέι  στον  έ�λέγχο  τών
υποβληθέ�ντών  δικαιολογητικώ� ν  συμμέτοχη� ς,  καθώ� ς  και  στην  αξιολο�γηση  και  βαθμολο�γηση  τών
τέχνικώ� ν προσφορώ� ν, συ� μφώνα μέ τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 21.1 και 21.2. Ακολου� θώς,  η Επιτροπη�
Διαγώνισμου�  συντα� σσέι  πρακτικο� ,  στο  οποι�ο  πέριλαμβα� νονται  τα  αποτέλέ�σματα  του  ανώτέ�ρώ
έλέ�γχου και αξιολο�γησης, και υποβα� λλέι στην αναθέ�τουσα αρχη�  το σχέτικο�  ηλέκτρονικο�  αρχέι�ο, ώς
“έσώτέρικο� ”, μέ�σώ της λέιτουργι�ας “έπικοινώνι�α” του υποσυστη� ματος, προς έ�γκριση.  
Η Επιτροπη�  Διαγώνισμου� , πριν την ολοκλη� ρώση της συ� νταξης  του ώς α� νώ πρακτικου� , έπικοινώνέι� μέ
τους  έκδο� τές  που  αναγρα� φονται  στις  υποβληθέι�σές  έγγυητικέ�ς  έπιστολέ�ς,  προκέιμέ�νου  να
διαπιστώ� σέι την έγκυρο� τητα�  τους. Αν διαπιστώθέι�  πλαστο� τητα έγγυητικη� ς έπιστολη� ς, ο υποψη� φιος
αποκλέι�έται απο�  τον διαγώνισμο�  και υποβα� λλέται μηνυτη� ρια αναφορα�  στον αρμο� διο έισαγγέλέ�α.

δ) Μέτα�  την έ�κδοση της απο� φασης έ�γκρισης του ανώτέ�ρώ πρακτικου� , η αναθέ�τουσα αρχη�  κοινοποιέι�
την  απο� φαση  σέ  ο� λους  τους  προσφέ�ροντές  και  παρέ�χέι  προ� σβαση  σέ  αυτου� ς  στα  υποβληθέ�ντα
δικαιολογητικα�  συμμέτοχη� ς και στις υποβληθέι�σές τέχνικέ�ς προσφορέ�ς τών λοιπώ� ν προσφέρο� ντών.

έ)  Μέτέ�πέιτα,  σέ  διακριτο�  στα� διο,  η  Επιτροπη�  Διαγώνισμου�  προβαι�νέι  στην  αποσφρα� γιση  τών
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οικονομικώ� ν  προσφορώ� ν,  χώρι�ς  να  παρέ�χέι  στους  προσφέ�ροντές  προ� σβαση  στα  υποβληθέ�ντα
στοιχέι�α  τών λοιπώ� ν  οικονομικώ� ν  φορέ�ών.  Εν συνέχέι�α  η Επιτροπη�  Διαγώνισμου�  προβαι�νέι  στην
αξιολο�γηση και βαθμολο�γηση τών οικονομικώ� ν προσφορώ� ν, συ� μφώνα μέ οριζο� μένα στο α� ρθρο 21.3
και συντα� σσέι πρακτικο� , μέ το οποι�ο έισηγέι�ται την ανα� θέση της συ� μβασης στον προσφέ�ροντα που
υπέ�βαλέ την πλέ�ον συμφέ�ρουσα προσφορα�  (η�  τη μαται�ώση της διαδικασι�ας). Το έν λο�γώ πρακτικο�
υποβα� λλέται, ώς  “έσώτέρικο� ”,  μέ�σώ  της  λέιτουργι�ας  “έπικοινώνι�α”  του  υποσυστη� ματος,  στην
αναθέ�τουσα αρχη� , προς έ�γκριση.
Η υποβληθέι�σα οικονομικη�  προσφορα� , κατα�  κατηγορι�α μέλέ�της, απορρι�πτέται, έφο� σον οι ποσο� τητές
του  φυσικου�  αντικέιμέ�νου  της  προσφορα� ς  δέν  αντιστοιχου� ν  στο  αντικέι�μένο  της  μέλέ�της,  ο� πώς
προκυ� πτέι απο�  τα στοιχέι�α της πέρι�πτώσης κέ' της παρ. 2 του α� ρθρου 53 του ν. 4412/2016.

στ)  Μέτα�  την  έ�κδοση  της  απο� φασης  έ�γκρισης  του  πρακτικου�  της  Επιτροπη� ς  Διαγώνισμου� ,  η
αναθέ�τουσα αρχη�  κοινοποιέι�  την  ώς α� νώ  απο� φαση  σέ  ο� λους  τους  προσφέ�ροντές  που  υπέ�βαλαν
αποδέκτη�  προσφορα�  και παρέ�χέι προ� σβαση σέ αυτου� ς στις υποβληθέι�σές οικονομικέ�ς προσφορέ�ς
τών λοιπώ� ν προσφέρο� ντών. 

ζ) Επισημαι�νέται ο� τι, σέ πέρι�πτώση που οι προσφορέ�ς έ�χουν την ι�δια συνολικη�  τέλικη�  βαθμολογι�α
(ισοδυ� ναμές),  η αναθέ�τουσα αρχη�  έπιλέ�γέι  τον (προσώρινο� )  ανα� δοχο,  συ� μφώνα μέ  τα έιδικο� τέρα
οριζο� μένα στο α� ρθρο 21.4 της παρου� σας. 

η)  Κατα�  τών  αποφα� σέών  της  αναθέ�τουσας  αρχη� ς  του  παρο� ντος  α� ρθρου  χώρέι�  προδικαστικη�
προσφυγη� , κατα�  τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 6.

Άρθρο  5:   Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου/   Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Μέτα�  την αξιολο�γηση τών προσφορώ� ν, η αναθέ�τουσα αρχη�  προσκαλέι�, στο πλαι�σιο της σχέτικη� ς
ηλέκτρονικη� ς διαδικασι�ας συ� ναψης συ� μβασης, και μέ�σώ της λέιτουργικο� τητας της «Επικοινώνι�ας»,
τον  προσώρινο�  ανα� δοχο  να  υποβα� λέι  έντο� ς  προθέσμι�ας  10  ημέρώ� ν20  απο�  την  κοινοποι�ηση  της
σχέτικη� ς έ�γγραφης έιδοποι�ησης σέ αυτο� ν,  τα προβλέπο� μένα στις κέι�μένές διατα� ξέις δικαιολογητικα�
προσώρινου�  αναδο�χου και τα αποδέικτικα�  έ�γγραφα νομιμοποι�ησης.21

β)  Τα  δικαιολογητικα�  του  προσώρινου�  αναδο�χου  υποβα� λλονται  απο�  τον  οικονομικο�  φορέ�α
ηλέκτρονικα� , μέ�σώ της λέιτουργικο� τητας της «Επικοινώνι�ας», στην αναθέ�τουσα αρχη� .

γ) Αν δέν υποβληθου� ν τα παραπα� νώ δικαιολογητικα�  η�  υπα� ρχουν έλλέι�ψέις σέ αυτα�  που υπoβλη� θηκαν
και ο προσώρινο� ς ανα� δοχος υποβα� λλέι έντο� ς της προθέσμι�ας της παραγρα� φου α’ του παρο� ντος α� ρ-
θρου, αι�τημα προς  την Επιτροπη�  Διαγώνισμου�  για την παρα� ταση της προθέσμι�ας υποβολη� ς,  το
οποι�ο συνοδέυ� έται μέ αποδέικτικα�  έ�γγραφα, απο�  τα οποι�α να αποδέικνυ� έται ο� τι έ�χέι αιτηθέι� τη χορη� -
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γηση τών δικαιολογητικώ� ν, η αναθέ�τουσα αρχη�  παρατέι�νέι την προθέσμι�α υποβολη� ς τών δικαιολογη-
τικώ� ν για ο� σο χρο� νο απαιτηθέι� για τη χορη� γηση τών δικαιολογητικώ� ν απο�  τις αρμο� διές αρχέ�ς. 

Το παρο� ν έφαρμο� ζέται και στις πέριπτώ� σέις που η αναθέ�τουσα αρχη�  ζητη� σέι την προσκο� μιση τών δι-
καιολογητικώ� ν κατα�  τη διαδικασι�α αξιολο� γησης τών προσφορώ� ν και πριν το στα� διο κατακυ� ρώσης,
κατ΄ έφαρμογη�  της δια� ταξης του α� ρθρου 79 παρα� γραφος 5 έδα� φιο α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμέ�νών
τών αρχώ� ν της ι�σης μέταχέι�ρισης και της διαφα� νέιας22.

Εντο� ς τριώ� ν (3) έργασι�μών ημέρώ� ν απο�  την ηλέκτρονικη�  υποβολη�  τών ώς α� νώ στοιχέι�ών και δικαιο-
λογητικώ� ν, συ� μφώνα μέ τα ανώτέ�ρώ υπο�  β) και γ) αναφέρο� μένα, προσκομι�ζονται υποχρέώτικα�  απο�
τον οικονομικο�  φορέ�α στην αναθέ�τουσα αρχη� , σέ έ�ντυπη μορφη�  και σέ σφραγισμέ�νο φα� κέλο,  τα έ�γ-
γραφα που απαιτέι�ται να προσκομισθου� ν σέ πρώτο� τυπη μορφη� , συ� μφώνα μέ τις διατα� ξέις του α� ρ-
θρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώ� δικας Διοικητικη� ς Διαδικασι�ας'',  ο� πώς τροποποιη� θηκέ μέ τις
διατα� ξέις του α� ρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014.

δ) Αν, κατα�  τον έ�λέγχο τών παραπα� νώ δικαιολογητικώ� ν, διαπιστώθέι� ο� τι:
i) τα στοιχέι�α που δηλώ� θηκαν μέ το Τυποποιημέ�νο Έντυπο Υπέυ� θυνης Δη� λώσης (ΤΕΥΔ) έι�ναι ψέυδη�  η�
ανακριβη�  η�
ii)  αν  δέν  υποβληθου� ν  στο  προκαθορισμέ�νο  χρονικο�  δια� στημα  τα  απαιτου� μένα  πρώτο� τυπα  η�
αντι�γραφα, τών παραπα� νώ δικαιολογητικώ� ν, η�
iii) αν απο�  τα δικαιολογητικα�  που υποβλη� θηκαν νομι�μώς και έμπροθέ�σμώς, δέν αποδέικνυ� ονται οι
ο� ροι και οι πρου, ποθέ�σέις συμμέτοχη� ς συ� μφώνα μέ τα α� ρθρα 17, 18, 19 και 22 της παρου� σας23,

απορρι�πτέται η προσφορα�  του προσώρινου�  αναδο�χου, καταπι�πτέι υπέ�ρ της αναθέ�τουσας αρχη� ς η
έγγυ� ηση συμμέτοχη� ς  του και η κατακυ� ρώση γι�νέται στον προσφέ�ροντα που υπέ�βαλέ την αμέ�σώς
έπο� μένη  πλέ�ον  συμφέ�ρουσα  απο�  οικονομικη�  α� ποψη  προσφορα�  βα� σέι  της  βέ�λτιστης  σχέ�σης
ποιο� τητας - τιμη� ς, τηρουμέ�νης της ανώτέ�ρώ διαδικασι�ας.

Σέ πέρι�πτώση έ�γκαιρης και προση� κουσας ένημέ�ρώσης της αναθέ�τουσας αρχη� ς για μέταβολέ�ς στις
πρου, ποθέ�σέις  τις  οποι�ές  ο  προσώρινο� ς  ανα� δοχος  έι�χέ  δηλώ� σέι  μέ  το  Τυποποιημέ�νο  Έντυπο
Υπέυ� θυνης  Δη� λώσης  (ΤΕΥΔ)   ο� τι  πληροι�  και  οι  οποι�ές  έπη� λθαν  η�  για  τις  οποι�ές  έ�λαβέ  γνώ� ση  ο
προσώρινο� ς ανα� δοχος μέτα�  την δη� λώση και μέ�χρι την ημέ�ρα της έιδοποι�ησης/προ� σκλησης για την
προσκο� μιση  τών δικαιολογητικώ� ν  κατακυ� ρώσης  (οψιγένέι�ς  μέταβολέ�ς),  δέν  καταπι�πτέι  υπέ�ρ  της
αναθέ�τουσας αρχη� ς η έγγυ� ηση συμμέτοχη� ς του, που έι�χέ προσκομισθέι�, συ� μφώνα μέ το α� ρθρο 15.1
της παρου� σας.

Αν κανέ�νας απο�  τους προσφέ�ροντές δέν υπέ�βαλέ αληθη�  η�  ακριβη�  δη� λώση, η�  αν κανέ�νας απο�  τους
προσφέ�ροντές δέν υποβα� λλέι έ�να η�  πέρισσο� τέρα απο�  τα απαιτου� μένα δικαιολογητικα� , η�  αν κανέ�νας
απο�  τους προσφέ�ροντές δέν αποδέι�ξέι ο� τι στο προ� σώπο�  του δέν συντρέ�χουν οι λο�γοι αποκλέισμου�
του  α� ρθρου  18  και  ο� τι  πληροι�  τα  κριτη� ρια  έπιλογη� ς  του  α� ρθρου  19,  η  διαδικασι�α  συ� ναψης  της
συ� μβασης ματαιώ� νέται.

Η διαδικασι�α έλέ�γχου τών ώς α� νώ δικαιολογητικώ� ν ολοκληρώ� νέται μέ τη συ� νταξη πρακτικου�  απο�  την
Επιτροπη�  Διαγώνισμου� , στο οποι�ο αναγρα� φέται η τυχο� ν συμπλη� ρώση δικαιολογητικώ� ν κατα�  τα ορι-
ζο� μένα υπο�  γ) ανώτέ�ρώ24. Η Επιτροπη� , στη συνέ�χέια, το κοινοποιέι�, μέ�σώ της «λέιτουργικο� τητας της
«Επικοινώνι�ας», στην αναθέ�τουσα αρχη� , για τη λη� ψη απο� φασης.

Η αναθέ�τουσα αρχη�  προβαι�νέι,  μέτα�  την έ�γκριση του ανώτέ�ρώ πρακτικου� ,  στην κοινοποι�ηση της
απο� φασης κατακυ� ρώσης, μαζι�  μέ αντι�γραφο ο� λών τών πρακτικώ� ν, σέ κα� θέ προσφέ�ροντα που δέν
έ�χέι αποκλέιστέι�  οριστικα� 25, έκτο� ς απο�  τον προσώρινο�  ανα� δοχο, συ� μφώνα μέ τις κέι�μένές διατα� ξέις,
μέ�σώ της λέιτουργικο� τητας της «Επικοινώνι�ας», και έπιπλέ�ον αναρτα�  τα δικαιολογητικα�  του προσώ-
ρινου�  αναδο� χου στον χώ� ρο «Συνημμέ�να Ηλέκτρονικου�  Διαγώνισμου� ».
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Άρθρο 6: Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία

Κα� θέ ένδιαφέρο� μένος, ο οποι�ος έ�χέι η�  έι�χέ συμφέ�ρον να του ανατέθέι�  η συγκέκριμέ�νη συ� μβαση και
έ�χέι η�  έι�χέ υποστέι� η�  ένδέ�χέται να υποστέι� ζημι�α απο�  έκτέλέστη�  πρα� ξη η�  παρα� λέιψη της αναθέ�τουσας
αρχη� ς  κατα�  παρα� βαση  της  νομοθέσι�ας  της  Ευρώπαι,κη� ς  Ένώσης  η�  της  έσώτέρικη� ς  νομοθέσι�ας,
δικαιου� ται  να  ασκη� σέι  προδικαστικη�  προσφυγη�  ένώ� πιον  της  ΑΕΠΠ  κατα�  της  σχέτικη� ς  πρα� ξης  η�
παρα� λέιψης της αναθέ�τουσας αρχη� ς, προσδιορι�ζοντας έιδικώ� ς τις νομικέ�ς και πραγματικέ�ς αιτια� σέις
που δικαιολογου� ν το αι�τημα�  του26. 

Σέ πέρι�πτώση προσφυγη� ς κατα�  πρα� ξης της αναθέ�τουσας αρχη� ς,  η προθέσμι�α για την α� σκηση της
προδικαστικη� ς προσφυγη� ς έι�ναι:

 (α)  δέ�κα  (10)  ημέ�ρές  απο�  την  κοινοποι�ηση  της  προσβαλλο� μένης  πρα� ξης  στον  ένδιαφέρο� μένο
οικονομικο�  φορέ�α αν η πρα� ξη κοινοποιη� θηκέ μέ ηλέκτρονικα�  μέ�σα η�  τηλέομοιοτυπι�α η�  

(β)  δέκαπέ�ντέ  (15)  ημέ�ρές  απο�  την  κοινοποι�ηση  της  προσβαλλο� μένης  πρα� ξης  σέ  αυτο� ν  αν
χρησιμοποιη� θηκαν α� λλα μέ�σα έπικοινώνι�ας, α� λλώς  

γ) δέ�κα (10) ημέ�ρές απο�  την πλη� ρη, πραγματικη�  η�  τέκμαιρο� μένη, γνώ� ση της πρα� ξης που βλα� πτέι τα
συμφέ�ροντα του ένδιαφέρο� μένου οικονομικου�  φορέ�α. 

Σέ  πέρι�πτώση  παρα� λέιψης,  η  προθέσμι�α  για  την  α� σκηση  της  προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς  έι�ναι
δέκαπέ�ντέ (15) ημέ�ρές απο�  την έπομέ�νη της συντέ�λέσης της προσβαλλο� μένης παρα� λέιψης27.

Η  προδικαστικη�  προσφυγη� ,  μέ  βα� ση  και  τα ο� σα  προβλέ�πονται  στο π.δ.  39/2017,  κατατι�θέται
ηλέκτρονικα�  βα� σέι του τυποποιημέ�νου έντυ� που και μέ�σώ της λέιτουργικο� τητας «Επικοινώνι�α»
του  υποσυστη� ματος  προς  την  Αναθέ�τουσα  Αρχη� ,  έπιλέ�γοντας  κατα�  πέρι�πτώση  την  έ�νδέιξη
«Προδικαστικη�  Προσφυγη� » και έπισυνα� πτοντας το σχέτικο�  έ�γγραφο συ� μφώνα μέ την παρ. 3 του
α� ρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Για  το  παραδέκτο�  της  α� σκησης  της  προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς  κατατι�θέται  παρα� βολο  απο�  τον
προσφέυ� γοντα υπέ�ρ του Δημοσι�ου, κατα�  τα έιδικα�  οριζο� μένα στο α� ρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποι�ο έπιστρέ�φέται στον προσφέυ� γοντα σέ πέρι�πτώση ολικη� ς η�  μέρικη� ς αποδοχη� ς της προσφυγη� ς
του η�  σέ πέρι�πτώση που πριν την έ�κδοση της απο� φασης της ΑΕΠΠ έπι� της προσφυγη� ς, η αναθέ�τουσα
αρχη�  ανακαλέι� την προσβαλλο� μένη πρα� ξη η�  προβαι�νέι στην οφέιλο� μένη ένέ�ργέια. 

Η  προθέσμι�α  για  την  α� σκηση  της  προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς  και  η  α� σκηση�  της  κώλυ� ουν  τη
συ� ναψη της συ� μβασης έπι� ποινη�  ακυρο� τητας, η οποι�α διαπιστώ� νέται μέ απο� φαση της ΑΕΠΠ μέτα�
απο�  α� σκηση προσφυγη� ς, συ� μφώνα μέ το α� ρθρο 368   του ν. 4412/2016.  Κατα�  τα λοιπα� , η α� σκηση
της  προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς  δέν  κώλυ� έι  την  προ� οδο  της  διαγώνιστικη� ς  διαδικασι�ας,  έκτο� ς  αν
ζητηθου� ν προσώρινα�  μέ�τρα προστασι�ας κατα�  το α� ρθρο 366 του ν.4412/2016.

Η  προηγου� μένη  παρα� γραφος  δέν  έφαρμο� ζέται  στην  πέρι�πτώση  που,  κατα�  τη  διαδικασι�α
συ� ναψης της παρου� σας συ� μβασης, υποβληθέι� μο� νο μι�α (1) προσφορα� 28.

Η αναθέ�τουσα αρχη� , μέ�σώ της λέιτουργι�ας της «Επικοινώνι�ας»: 
α.  Κοινοποιέι�  την  προδικαστικη�  προσφυγη�  σέ  κα� θέ  ένδιαφέρο� μένο  τρι�το  συ� μφώνα  μέ  τα
προβλέπο� μένα στην πέρ. α της παρ. 1 του α� ρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την πέρ. α΄ της παρ.
1 του α� ρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 
β. Ειδοποιέι�, παρέ�χέι προ� σβαση στο συ� νολο τών στοιχέι�ών του διαγώνισμου�  και διαβιβα� ζέι στην
Αρχη�  Εξέ�τασης Προδικαστικώ� ν  Προσφυγώ� ν (ΑΕΠΠ) τα προβλέπο� μένα στην πέρ.  β’  της παρ.  1
του α� ρθρου 365 του ν. 4412/2016, συ� μφώνα και μέ την παρ. 1 του α� ρθρου 9 του π.δ. 39/2017 

Η ΑΕΠΠ αποφαι�νέται  αιτιολογημέ�να  έπι�  της  βασιμο� τητας τών προβαλλο� μένών πραγματικώ� ν  και
νομικώ� ν ισχυρισμώ� ν της προσφυγη� ς και τών ισχυρισμώ� ν της αναθέ�τουσας αρχη� ς και, σέ πέρι�πτώση
παρέ�μβασης, τών ισχυρισμώ� ν του παρέμβαι�νοντος και δέ�χέται (έν ο� λώ η�  έν μέ�ρέι) η�  απορρι�πτέι την
προσφυγη�  μέ απο� φαση�  της, η οποι�α έκδι�δέται μέ�σα σέ αποκλέιστικη�  προθέσμι�α έι�κοσι (20) ημέρώ� ν
απο�  την ημέ�ρα έξέ�τασης της προσφυγη� ς29.
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Σέ πέρι�πτώση συμπληρώματικη� ς αιτιολογι�ας έπι� της προσβαλλο� μένης πρα� ξης, αυτη�  υποβα� λλέται έ�ώς
και  δέ�κα  (10)  ημέ�ρές  πριν  την  συζη� τηση  της  προσφυγη� ς  και  κοινοποιέι�ται  αυθημέρο� ν  στον
προσφέυ� γοντα  μέ�σώ  της  πλατφο� ρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  η�  αν  αυτο�  δέν  έι�ναι  έφικτο�  μέ  οποιοδη� ποτέ
προ� σφορο  μέ�σο.  Υπομνη� ματα  έπι�  τών  απο� ψέών  και  της  συμπληρώματικη� ς  αιτιολογι�ας  της
Αναθέ�τουσας Αρχη� ς κατατι�θένται μέ�σώ της πλατφο� ρμας του ΕΣΗΔΗΣ έ�ώς πέ�ντέ (5) ημέ�ρές πριν απο�
τη συζη� τηση της προσφυγη� ς30.

Η  α� σκηση  της  προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς  αποτέλέι�  πρου, πο� θέση  για  την  α� σκηση  τών  έ�νδικών
βοηθημα� τών  της αι�τησης αναστολη� ς και της αι�τησης ακυ� ρώσης του α� ρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατα�  τών έκτέλέστώ� ν πρα� ξέών η�  παραλέι�ψέών της αναθέ�τουσας αρχη� ς.

Όποιος έ�χέι έ�ννομο συμφέ�ρον μπορέι�  να ζητη� σέι την αναστολη�  της έκτέ�λέσης της απο� φασης της
ΑΕΠΠ και την ακυ� ρώση�  της ένώ� πιον του αρμοδι�ου δικαστηρι�ου31. Δικαι�ώμα α� σκησης τών ι�διών
ένδι�κών βοηθημα� τών έ�χέι  και  η  αναθέ�τουσα αρχη� ,  αν  η  ΑΕΠΠ κα� νέι  δέκτη�  την  προδικαστικη�
προσφυγη� .  Μέ  τα  έ�νδικα  βοηθη� ματα  της  αι�τησης  αναστολη� ς  και  της  αι�τησης  ακυ� ρώσης
λογι�ζονται  ώς συμπροσβαλλο� μένές  μέ  την απο� φαση  της ΑΕΠΠ και  ο� λές οι  συναφέι�ς  προς  την
ανώτέ�ρώ  απο� φαση  πρα� ξέις  η�  παραλέι�ψέις  της  αναθέ�τουσας  αρχη� ς,  έφο� σον  έ�χουν  έκδοθέι�  η�
συντέλέστέι�  αντιστοι�χώς έ�ώς τη συζη� τηση της αι�τησης αναστολη� ς  η�  την πρώ� τη συζη� τηση της
αι�τησης ακυ� ρώσης.

Η α� σκηση της αι�τησης αναστολη� ς δέν έξαρτα� ται απο�  την προηγου� μένη α� σκηση της αι�τησης ακυ� ρώ-
σης.

Η αι�τηση αναστολη� ς κατατι�θέται στο αρμο� διο δικαστη� ριο μέ�σα σέ προθέσμι�α δέ�κα (10) ημέρώ� ν απο�
την κοινοποι�ηση η�  την πλη� ρη γνώ� ση32 της απο� φασης έπι� της προδικαστικη� ς προσφυγη� ς και συζητέι�-
ται το αργο� τέρο έντο� ς τρια� ντα (30) ημέρώ� ν απο�  την κατα� θέση�  της. Για την α� σκηση της αιτη� σέώς ανα-
στολη� ς κατατι�θέται το προβλέπο� μένο παρα� βολο, συ� μφώνα μέ τα έιδικο� τέρα οριζο� μένα στο α� ρθρο
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η α� σκηση αι�τησης αναστολη� ς κώλυ� έι τη συ� ναψη της συ� μβασης, έκτο� ς έα� ν μέ την προσώρινη�  διαταγη�  
ο αρμο� διος δικαστη� ς αποφανθέι� διαφορέτικα� .

Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η αναθέ�τουσα αρχη� 33 μπορέι�,  κατα�  τη  διαδικασι�α  αξιολο�γησης τών προσφορώ� ν,  να καλέ�σέι  τους
οικονομικου� ς  φορέι�ς,  μέ�σώ  της  λέιτουργικο� τητας  της  ‘’Επικοινώνι�ας”  του  υποσυστη� ματος,  να
συμπληρώ� σουν  η�  να  διέυκρινι�σουν τα  έ�γγραφα  η�  δικαιολογητικα�  που  έ�χουν  υποβα� λέι,
συμπέριλαμβανομέ�νών  και  της  τέχνικη� ς  και  της  οικονομικη� ς  τους  προσφορα� ς,  μέ�σα  σέ  έυ� λογη
προθέσμι�α,  η  οποι�α  δέν  μπορέι�  να  έι�ναι  μικρο� τέρη  απο�  έπτα�  (7)  ημέ�ρές  απο�  την  ημέρομηνι�α
κοινοποι�ησης  σέ  αυτου� ς  της  σχέτικη� ς  προ� σκλησης,  συ� μφώνα  μέ  τα  έιδικο� τέρα  οριζο� μένα  στις
διατα� ξέις τών α� ρθρών  102 και 103  του ν. 4412/2016 και του α� ρθρου 13 της υπ' αρ.  117384/26-10-
2017   Κ.Υ.Α.
Οποιαδη� ποτέ διέυκρι�νιση η�  συμπλη� ρώση που υποβα� λλέται απο�  τους προσφέ�ροντές η�  υποψηφι�ους,
χώρι�ς να έ�χέι ζητηθέι� απο�  την αναθέ�τουσα αρχη� 34, δέν λαμβα� νέται υπο� ψη. 

Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης

8.1 Μέτα�  την α� πρακτη πα� ροδο της προθέσμι�ας α� σκησης προδικαστικη� ς προσφυγη� ς η� , σέ πέρι�πτώση
α� σκηση� ς της, ο� ταν  παρέ�λθέι α� πρακτη η προθέσμι�α α� σκησης αι�τησης αναστολη� ς κατα�  της απο� φασης
της ΑΕΠΠ και, σέ πέρι�πτώση α� σκησης αι�τησης αναστολη� ς κατα�  της απο� φασης της ΑΕΠΠ,  ο� ταν  έκδο-
θέι� απο� φαση έπι� της αι�τησης, μέ την έπιφυ� λαξη της χορη� γησης προσώρινη� ς διαταγη� ς, συ� μφώνα μέ τα
οριζο� μένα στο τέλέυται�ο έδα� φιο της παρ. 4 του α� ρθρου 372 ν. 4412/2016 και, μέτα�  την ολοκλη� ρώση
του προσυμβατικου�  έλέ�γχου απο�  το Ελέγκτικο�  Συνέ�δριο, έφο� σον απαιτέι�ται, συ� μφώνα μέ τα α� ρθρα
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35 και 36  του ν. 4129/201335, ο προσώρινο� ς ανα� δοχος υποβα� λλέι, εφόσον απαιτείται36,  υπέυ� θυνη
δη� λώση, μέτα�  απο�  σχέτικη�  προ� σκληση της αναθέ�τουσας αρχη� ς, μέ�σώ της λέιτουργικο� τητας της “Επι-
κοινώνι�ας” του υποσυστη� ματος. Στην υπέυ� θυνη δη� λώση, η οποι�α υπογρα� φέται κατα�  τα οριζο� μένα
στο α� ρθρο 22 της παρου� σας, δηλώ� νέται ο� τι δέν έ�χουν έπέ�λθέι στο προ� σώπο�  του οψιγένέι�ς μέταβολέ�ς
κατα�  την έ�ννοια του α� ρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκέιμέ�νου να διαπιστώθέι� ο� τι δέν έ�χουν έκλέι� -
ψέι οι πρου, ποθέ�σέις συμμέτοχη� ς του α� ρθρου 17, ο� τι δέν συντρέ�χουν οι λο� γοι αποκλέισμου�  του α� ρ-
θρου 18 και ο� τι έξακολουθου� ν να πληρου� νται τα κριτη� ρια έπιλογη� ς του α� ρθρου 19. Η υπέυ� θυνη δη� -
λώση έλέ�γχέται απο�   την Επιτροπη�  Διαγώνισμου� , η οποι�α  συντα� σσέι πρακτικο�  που συνοδέυ� έι τη συ� μ-
βαση37.

Μέ�σώ της λέιτουργικο� τητας της “Επικοινώνι�ας” του υποσυστη� ματος, κοινοποιέι�ται η απο� φαση κατα-
κυ� ρώσης στον προσώρινο�  ανα� δοχο38.   Μέ την ι�δια απο� φαση καλέι�ται ο ανα� δοχος να  προσέ�λθέι σέ
ορισμέ�νο το� πο και χρο� νο για την υπογραφη�  του συμφώνητικου� , θέ�τοντα� ς του η αναθέ�τουσα αρχη�
προθέσμι�α που δέν μπορέι� να υπέρβαι�νέι τις έι�κοσι (20) ημέ�ρές απο�  την κοινοποι�ηση έιδικη� ς ηλέκτρο-
νικη� ς προ� σκλησης, μέ�σώ της λέιτουργικο� τητας της “Επικοινώνι�ας” του υποσυστη� ματος, προσκομι�ζο-
ντας και την απαιτου� μένη έγγυητικη�  έπιστολη�  καλη� ς έκτέ�λέσης. Η έν λο� γώ κοινοποι�ηση έπιφέ�ρέι τα
έ�ννομα αποτέλέ�σματα της απο� φασης κατακυ� ρώσης, συ� μφώνα μέ οριζο� μένα στην παρ. 3 του α� ρθρου
105 του ν. 4412/2016.     

8.2 Η υπογραφη�  του συμφώνητικου�  έ�χέι αποδέικτικο�  χαρακτη� ρα. Εα� ν ο ανα� δοχος δέν προσέ�λθέι να
υπογρα� ψέι το συμφώνητικο� , μέ�σα στην προθέσμι�α που ορι�ζέται στην έιδικη�  προ� σκληση,  κηρυ� σσέται
έ�κπτώτος, καταπι�πτέι υπέ�ρ της αναθέ�τουσας αρχη� ς η έγγυ� ηση συμμέτοχη� ς του και η κατακυ� ρώση γι�-
νέται στον ακολουθέι�ται η διαδικασι�α του α� ρθρου 5 της παρου� σας για τον προσφέ�ροντα που υπέ�βα-
λέ  την  αμέ�σώς  έπο� μένη  πλέ�ον  συμφέ�ρουσα  απο�  οικονομικη�  α� ποψη  προσφορα�  βα� σέι  βέ�λτιστης
σχέ�σης ποιο� τητας - τιμη� ς39. Αν κανέ�νας απο�  τους προσφέ�ροντές δέν προσέ�λθέι για την υπογραφη�  του
συμφώνητικου� , η διαδικασι�α συ� ναψης της συ� μβασης ματαιώ� νέται, συ� μφώνα μέ την πέρι�πτώση β' της
παραγρα� φου 1 του α� ρθρου 106 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 9:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος

Σχέτικα�  μέ την υπογραφη�  της συ� μβασης, ισχυ� ουν τα προβλέπο� μένα στην παρ. 5 α� ρθρου 105 και
182 του ν. 4412/2016.
Τα  έ�γγραφα της συ� μβασης  μέ βα� ση τα οποι�α θα έκτέλέσθέι�  η συ� μβαση έι�ναι τα αναφέρο� μένα
παρακα� τώ.  Σέ  πέρι�πτώση  ασυμφώνι�ας  τών  πέριέχομέ�νών  σέ  αυτα�  ο� ρών,  η  σέιρα�  ισχυ� ος
καθορι�ζέται  ώς κατώτέ�ρώ:

1. Το Συμφώνητικο� .

2. Η παρου� σα Διακη� ρυξη.  

3. Η Οικονομικη�  Προσφορα�  του Αναδο� χου.

4. Η Τέχνικη�  Προσφορα�  του Αναδο� χου.

5. Το τέυ� χος της Συγγραφη� ς Υποχρέώ� σέών (Σ.Υ.) μέ τα τυχο� ν Παραρτη� ματα�  του.

6. Το Τέυ� χος Τέχνικώ� ν Δέδομέ�νών του έ�ργου μέ τα τυχο� ν Παραρτη� ματα�  του, το προ� γραμμα τών
απαιτου� μένών μέλέτώ� ν  και η τέκμηρι�ώση της σκοπιμο� τητας του έ�ργου. 

7. Το τέυ� χος προέκτιμώ� μένών αμοιβώ� ν

Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας 

10.1 Τα έ�γγραφα της συ� μβασης συντα� σσονται υποχρέώτικα�  στην έλληνικη�  γλώ� σσα και προαιρέτικα�
και σέ α� λλές γλώ� σσές,  συνολικα�  η�  μέρικα� .  Σέ πέρι�πτώση ασυμφώνι�ας  μέταξυ�  τών τμημα� τών τών
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έγγρα� φών  της  συ� μβασης  που  έ�χουν  συνταχθέι�  σέ  πέρισσο� τέρές  γλώ� σσές,  έπικρατέι�  η  έλληνικη�
έ�κδοση. Τυχο� ν ένστα� σέις υποβα� λλονται στην έλληνικη�  γλώ� σσα. 

10.2 Οι προσφορέ�ς και τα πέριλαμβανο� μένα σέ αυτέ�ς στοιχέι�α, καθώ� ς και τα αποδέικτικα�  έ�γγραφα
συντα� σσονται στην έλληνικη�  γλώ� σσα η�  συνοδέυ� ονται απο�  έπι�σημη μέτα� φραση�  τους στην έλληνικη�
γλώ� σσα. 

10.3  Στα αλλοδαπα�  δημο� σια  έ�γγραφα και  δικαιολογητικα�  έφαρμο� ζέται  η  Συνθη� κη  της  Χα� γης  της
5.10.1961,  που  κυρώ� θηκέ  μέ  το  ν.  1497/1984  (Α'  188).  Ειδικα�  τα  αλλοδαπα�  ιδιώτικα�  έ�γγραφα
συνοδέυ� ονται απο�  μέτα� φραση�  τους στην έλληνικη�  γλώ� σσα έπικυρώμέ�νη έι�τέ απο�  προ� σώπο αρμο� διο
κατα�  τις διατα� ξέις της έθνικη� ς νομοθέσι�ας έι�τέ απο�  προ� σώπο κατα�  νο� μο αρμο� διο της χώ� ρας στην
οποι�α  έ�χέι  συνταχθέι�  το  έ�γγραφο40.  Επι�σης,  γι�νονται  υποχρέώτικα�  αποδέκτα�  έυκρινη�
φώτοαντι�γραφα  έγγρα� φών  που  έ�χουν  έκδοθέι�  απο�  αλλοδαπέ�ς  αρχέ�ς  και  έ�χουν  έπικυρώθέι�  απο�
δικηγο� ρο,  συ� μφώνα  μέ  τα  προβλέπο� μένα  στην  παρ.  2  πέρ.  β  του  α� ρθρου  11  του  ν.  2690/1999
“Κώ� δικας  Διοικητικη� ς  Διαδικασι�ας”,  ο� πώς  αντικαταστα� θηκέ  ώς  α� νώ  μέ  το  α� ρθρο  1  παρ.2  του
ν.4250/2014.

10.4   Ενημέρώτικα�  και  τέχνικα�  φυλλα� δια  και  α� λλα  έ�ντυπα  -  έταιρικα�  η�  μη  –  μέ  έιδικο�  τέχνικο�
πέριέχο� μένο μπορου� ν  να υποβα� λλονται  σέ  α� λλη γλώ� σσα,  χώρι�ς  να συνοδέυ� ονται  απο�  μέτα� φραση
στην έλληνικη� .

10.5 Η  έπικοινώνι�α  μέ  την  αναθέ�τουσα  αρχη� ,  καθώ� ς  και  μέταξυ�  αυτη� ς  και  του  αναδο� χου,  θα
γι�νονται υποχρέώτικα�  στην έλληνικη�  γλώ� σσα. 

Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για τη διαδικασι�α συ� ναψης και την έκτέ�λέση της συ� μβασης,  έ�χουν έφαρμογη� ,  ιδι�ώς,  οι κατώτέ�ρώ
διατα� ξέις, ο� πώς ισχυ� ουν:

1. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδι�ώς τα α� ρθρα 118 και 119 αυτου� .

2. Ο ν.  4412/2016  “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147), 

3. Τα α� ρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 40 και 42 παρ.1 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)41.

4. Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και έιδικο� τέρα το α� ρθρο 59 αυτου�  «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».

5. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και  Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.  318/1992 (Α΄161)  και
λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και έιδικο� τέρα το α� ρθρο 1 αυτου� .

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

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

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

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

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

11. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
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12. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

13. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες42”.  

14. Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α)  Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α’  297)  και  άλλες
διατάξεις”,   ο  ν. 3614/2007  (Α’  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»43.

15. Το α� ρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση44».

16. Ο ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).

17.  Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”.

18. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”.

19. Ο  ν.  2121/1993  (Α'  25)  “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και  Πολιτιστικά
Θέματα”.

20. Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν  κλπ
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών
και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), ο� πώς
ισχυ� έι, ώς προς το μέ�ρος Β΄ (Προδιαγραφέ�ς) και ώς συγκριτικο�  στοιχέι�ο για τη προέκτι�μηση
αμοιβώ� ν μέλέτώ� ν που δέν καλυ� πτονται απο�  τον Κανονισμο�  αμοιβώ� ν.

21. Το  ν.δ.  2726/1953  ‘’περί  τροποποιήσεως  και  συμπληρώσεων  του  άρθρου  59  του  από
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής
αυτών’’, ο� πώς ισχυ� έι μέτα�  την τροποποι�ηση�  του μέ το ν. 3919/2011 (Α΄32).

22. Η μέ αρ.   117384/26-10-2017  Κοινη�  Υπουργικη�  Απο� φαση (Β'  3821) «Ρυθμι�σέις  τέχνικώ� ν
ζητημα� τών  που  αφορου� ν  την  ανα� θέση  τών  Δημοσι�ών  Συμβα� σέών  έ�ργών,  μέλέτώ� ν,  και
παροχη� ς τέχνικώ� ν και λοιπώ� ν συναφώ� ν έπιστημονικώ� ν υπηρέσιώ� ν μέ χρη� ση τών έπιμέ�ρους
έργαλέι�ών  και  διαδικασιώ� ν  του  Εθνικου�  Συστη� ματος  Ηλέκτρονικώ� ν  Δημοσι�ών Συμβα� σέών
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

23. -  Η  μέ  αρ.  57654/2017  Υπουργικη�  Απο� φαση  (Β’  1781)  «Ρυ� θμιση  έιδικο� τέρών  θέμα� τών
λέιτουργι�ας  και  διαχέι�ρισης  του  Κέντρικου�  Ηλέκτρονικου�  Μητρώ� ου  Δημοσι�ών  Συμβα� σέών
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργέι�ου Οικονομι�ας και Ανα� πτυξης»,

24. Η μέ αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικη�  Απο� φαση (Β’ 1924) «Τέχνικέ�ς λέπτομέ�ρέιές και
διαδικασι�ές  λέιτουργι�ας  του  Εθνικου�  Συστη� ματος  Ηλέκτρονικώ� ν  Δημοσι�ών  Συμβα� σέών
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

25. Η μέ αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργικη�  Απο� φαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισμου�
Προέκτιμώ� μένών  Αμοιβώ� ν  μέλέτώ� ν  και  παροχη� ς  τέχνικώ� ν  και  λοιπώ� ν  συναφώ� ν
έπιστημονικώ� ν υπηρέσιώ� ν κατα�  τη διαδικασι�α της παρ. 8 δ του α� ρθρου 53 του ν. 4412/2016»,

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

27. Η  μέ  αρ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011  Απο� φαση  Υπ.  Δ.Μ.Η.Δ.  «Διενέργεια  της
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διεξαγωγή  δημοσίων  διαγωνισμών  ή  την  ανάθεση  ή  την  αξιολόγηση,  παρακολούθηση,
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παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που έκδο� θηκέ κατ’ έξουσιοδο� τηση του
α� ρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).

28. Η  μέ  αριθ.  YA  ΔΝΣ/61034/ΦΝ  466/29-12-2017  Απο� φαση  του  Υπουργου�  Υποδομώ� ν  και
Μέταφορώ� ν «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης  δημοσίων συμβάσεων έργων,  μελετών και  παροχής τεχνικών και  λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν.  4412/2016» (Β
4841), ο� πώς τροποποιη� θηκέ μέ την ο� μοια απο� φαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β
1511).

29. Η μέ αριθ. 50844/11-5-2018 Απο� φαση του Υπουργου�  Οικονομι�ας και Ανα� πτυξης «Συγκρότηση
και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών
μέτρων  οικονομικών  φορέων  προς  απόδειξη  της  αξιοπιστίας  τους»  (ΥΟΔΔ  279),  ο� πώς
τροποποιη� θηκέ μέ την ο� μοια απο� φαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441). 

30. Η  μέ  αριθ.  ΔΝΣβ/92783π.έ./ΦΝ  466/10-09-2018  Απο� φαση  του  Υπουργου�  Υποδομώ� ν  και
Μέταφορώ� ν  «Καθορισμός  καθηκόντων  και  αρμοδιοτήτων  των  βασικών  μελετητών  ως
Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης
που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και
κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (Β 4203).

31. Η  Εγκυ� κλιος  υπ’  αριθμ.  11/2018  του  Υπουργέι�ου  Υποδομώ� ν  και  Μέταφορώ� ν  (ΑΔΑ:
6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) μέ θέ�μα «Οδηγο� ς έκπο� νησης μέλέτώ� ν Δημοσι�ών Έργών του ν. 4412/2016
(Βιβλι�ο 1)».

32. Οι σέ έκτέ�λέση τών ανώτέ�ρώ νο� μών έκδοθέι�σές κανονιστικέ�ς διατα� ξέις (πλην αυτώ� ν που η� δη
προαναφέ�ρθηκαν), καθώ� ς και α� λλές διατα� ξέις που αναφέ�ρονται ρητα�  η�  απορρέ�ουν απο�  τα
οριζο� μένα στα  έ�γγραφα της παρου� σας συ� μβασης, καθώ� ς και το συ� νολο τών διατα� ξέών του
ασφαλιστικου� ,  έργατικου� ,  κοινώνικου� ,  πέριβαλλοντικου�  και  φορολογικου�  δικαι�ου  και
γένικο� τέρα κα� θέ δια� ταξη (νο� μου, π.δ., υπουργικη� ς απο� φασης, κ.λ.π.) που διέ�πέι την ανα� θέση
και έκτέ�λέση της παρου� σας συ� μβασης, έ�στώ και αν δέν αναφέ�ρονται ρητα� . 

33. Οι ισχυ� ουσές προδιαγραφέ�ς για τις ανατιθέ�μένές κατηγορι�ές μέλέτώ� ν.

34. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται  ρητώς  στο  κείμενο  της  πρότυπης  διακήρυξης)  μπορούν  να
προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης

12.1 Η  έκτιμώ� μένη αξι�α της συ� μβασης ανέ�ρχέται σέ 80.586,31 € (χωρίς ΦΠΑ) και  πέριλαμβα� νέι45

τις  προέκτιμώ� μένές αμοιβέ�ς τών παρακα� τώ έπιμέ�ρους κατηγοριώ� ν μέλέτώ� ν: 
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1. 19.567,44 € για μέλέ�τη κατηγορι�ας 8
2. 21.852,20 € για μέλέ�τη κατηγορι�ας 9
3. 12.307,17 € για μέλέ�τη κατηγορι�ας 21
4.   5.000,00 € για μέλέ�τη κατηγορι�ας 20
5.   5.889,60 € για μέλέ�τη κατηγορι�ας 27
6.   5.458,64 € για Τέυ� χη Δημοπρα� τησης
και 10.511,26 € για απρο� βλέπτές δαπα� νές46.

Η μέλέ�τη έ�χέι ένταχθέι�   στο Προ� γραμμα Ενταγμέ�νών έ�ργών της Πέριφέ�ρέιας Αττικη� ς και στο
Τέχνικο�  Προ� γραμμα  του  Δη� μου  Αι�γινας  και  η  συ� μβαση  θα  χρηματοδοτηθέι�  απο�  την
Πέριφέ�ρέια  Αττικη� ς  και  τον  ΚΑΕ  9762.08.057 47 και  υπο� κέιται  στις  νο� μιμές  κρατη� σέις,
πέριλαμβανομέ�νης της κρα� τησης υ� ψους 0,07 % υπέ�ρ τών λέιτουργικώ� ν αναγκώ� ν της Ενιαι�ας
Ανέξα� ρτητης Αρχη� ς Δημοσι�ών Συμβα� σέών, συ� μφώνα μέ το α� ρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/201148,
καθώ� ς και της κρα� τησης υ� ψους 0,06 % υπέ�ρ τών λέιτουργικώ� ν αναγκώ� ν της Αρχη� ς Εξέ�τασης
Προδικαστικώ� ν Προσφυγώ� ν, συ� μφώνα μέ το α� ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.  

Η παρου� σα συ� μβαση δέν υποδιαιρέι�ται σέ τμη� ματα και ανατι�θέται ώς ένιαι�ο  συ� νολο γιατι�
αποτέλου� ν ένιαι�ο συ� νολο49 

12.2 Οι μονα� δές φυσικου�  αντικέιμέ�νου, τα ποσοτικα�  στοιχέι�α απο�  το Τέυ� χος Τέχνικώ� ν Δέδομέ�νών και
οι τιμέ�ς μονα� δος που χρησιμοποιη� θηκαν για τους υπολογισμου� ς τών α� νώ προέκτιμώ� μένών αμοιβώ� ν,
αναφέ�ρονται αναλυτικα�  στο τέυ� χος προέκτιμώ� μένών αμοιβώ� ν. 

Οι  οικονομικοι�  φορέι�ς οφέι�λουν, για την υποβολη�  της τέχνικη� ς και της οικονομικη� ς προσφορα� ς, να
μέλέτη� σουν  τα  τέχνικα�  στοιχέι�α  του  έ�ργου,  η  δέ  οικονομικη�  τους  προσφορα�  πέριλαμβα� νέι  τη
συνολικη�  αμοιβη�  τους για το συ� νολο του προς μέλέ�τη αντικέιμέ�νου, ο� πώς αυτο�  προδιαγρα� φέται στο
Φα� κέλο  δημο� σιας συ� μβασης. Τέκμαι�ρέται σχέτικα�  ο� τι ο ανα� δοχος έ�λαβέ υπο� ψη, κατα�  τη μέλέ�τη του
Φακέ�λου δημο� σιας συ� μβασης, την πιθανο� τητα να μην αντιστοιχου� ν οι ποσο� τητές μονα� δών φυσικου�
αντικέιμέ�νου, που αναφέ�ρονται στο τέυ� χος της προέκτιμώ� μένης αμοιβη� ς, στις τέλικέ�ς ποσο� τητές που
θα  απαιτηθου� ν  για  την  έκπο� νηση  της  μέλέ�της  και  διαμο� ρφώσέ  ανα� λογα  την  οικονομικη�  του
προσφορα� . Εφο� σον προκυ� ψουν διαφορέ�ς, έφαρμο� ζέται το α� ρθρο 186 του ν. 4412/2016.

  

12.3 Ως ημέρομηνι�α έ�ναρξης τών προθέσμιώ� ν της συ� μβασης για τις υποχρέώ� σέις του Αναδο� χου
ορι�ζέται η ημέρομηνι�α ορισμού επιβλέποντα της μελέτης.

Η  συνολικη�  προθέσμι�α  για την πέραι�ώση του  αντικέιμέ�νου της  συ� μβασης ορι�ζέται  σέ  Πέντε  (5)
μη� νές απο�  την ημέρομηνι�α ορισμού επιβλέποντα της μελέτης. 

Ο καθαρο� ς χρο� νος ολοκλη� ρώσης του μέλέτητικου�  αντικέιμέ�νου ορι�ζέται σέ  Τρεις (3) μήνες.

Η  αναθέ�τουσα  αρχη�  διατηρέι�  το  δικαι�ώμα  να  ορι�σέι,  κατα�  την  υπογραφη�  του   συμφώνητικου� ,
μέταγένέ�στέρο χρο� νο έ�ναρξης τών προθέσμιώ� ν της συ� μβασης. 

Στον ανα� δοχο δέν χορηγέι�ται προκαταβολη�  

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η έπιλογη�  του Αναδο� χου, θα γι�νέι συ� μφώνα μέ την «ανοικτη�  διαδικασι�α» του α� ρθρου 27 του ν.
4412/2016 και υπο�  τις πρου, ποθέ�σέις του νο� μου αυτου� .
 
13.2 Η τέχνικη�  προσφορα�  θα συνταχθέι�  και υποβληθέι�  συ� μφώνα μέ τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 3
της  παρου� σας,  σέ  συνδυασμο�  μέ  το  α� ρθρο  94  παρ.  2  και  3  του  ν.  4412/2016.  Η  οικονομικη�
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προσφορα�  θα συνταχθέι�  και υποβληθέι� συ� μφώνα μέ τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 3 της παρου� σας, σέ
συνδυασμο�  μέ το α� ρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 .

13.3 Eναλλακτικέ�ς προσφορέ�ς  δεν γίνονται δεκτές 50. 

13.4 Κα� θέ προσφέ�ρών μπορέι� να υποβα� λέι μο� νο μι�α προσφορα� 51.

13.5 Δέν γι�νονται δέκτέ�ς προσφορέ�ς για μέ�ρος του συμβατικου�  αντικέιμέ�νου της μέλέ�της. 

13.6 Οι προσφορέ�ς ισχυ� ουν για δώδεκα ( 12 ) 52 μη� νές ( έως 20-01-2022 ) απο�  την ημέ�ρα λη� ξης της
προθέσμι�ας υποβολη� ς προσφορώ� ν του έπομέ�νου α� ρθρου. Η αναθέ�τουσα αρχη�  μπορέι�, πριν τη λη� ξη
του χρο� νου ισχυ� ος της προσφορα� ς,  να ζητα�  απο�  τους προσφέ�ροντές να παρατέι�νουν τη δια� ρκέια
ισχυ� ος της προσφορα� ς τους και της έγγυ� ησης συμμέτοχη� ς.

Άρθρο  14  :  Ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών  -
αποσφράγισης

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής        τών  προσφορώ� ν      53       ορι�ζέται  η  
20/01/2021             ,       ημέ�ρα        ΤΕΤΑΡΤΗ       και ώ� ρα       22:00  

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών        ορι�ζέται  η  
25/01/2021       ,       ημέρα. ΔΕΥΤΕΡΑ  ώρα       10:00  π.μ.     54  

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 

15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Για  την  συμμέτοχη�  στη  διαδικασι�α  απαιτέι�ται  η  κατα� θέση  έγγυ� ησης  συμμέτοχη� ς,  ποσου�  χιλίων
εξακοσίων έντεκα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (1.611,73 €)€55.

Στην πέρι�πτώση έ�νώσης οικονομικώ� ν φορέ�ών, η έγγυ� ηση συμμέτοχη� ς πέριλαμβα� νέι και τον ο� ρο
ο� τι η έγγυ� ηση καλυ� πτέι τις υποχρέώ� σέις ο� λών τών οικονομικώ� ν φορέ�ών που συμμέτέ�χουν στην
έ�νώση.

Οι έγγυη� σέις συμμέτοχη� ς πέριλαμβα� νουν κατ’ έλα� χιστον τα ακο� λουθα στοιχέι�α, συ� μφώνα μέ το
α� ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016: 

α) την ημέρομηνι�α έ�κδοσης, 
β) τον έκδο� τη, 
γ) την αναθέ�τουσα αρχη�  προς την οποι�α απέυθυ� νονται (η�  τον κυ� ριο του έ�ργου), 
δ) τον αριθμο�  της έγγυ� ησης, 
έ) το ποσο�  που καλυ� πτέι η έγγυ� ηση. 
στ) την πλη� ρη έπώνυμι�α, τον Α.Φ.Μ. και τη διέυ� θυνση του οικονομικου�  φορέ�α υπέ�ρ του

οποι�ου έκδι�δέται η έγγυ� ηση (στην πέρι�πτώση έ�νώσης, αναγρα� φονται ο� λα τα παραπα� νώ για κα� θέ
μέ�λος της έ�νώσης), 

ζ) τους ο� ρους ο� τι: αα) η έγγυ� ηση παρέ�χέται ανέ�κκλητα και ανέπιφυ� λακτα, ο δέ έκδο� της
παραιτέι�ται  του δικαιώ� ματος της διαιρέ�σέώς και  της διζη� σέώς,  και  ββ)  ο� τι  σέ  πέρι�πτώση κα-
τα� πτώσης αυτη� ς, το ποσο�  της κατα� πτώσης υπο� κέιται στο έκα� στοτέ ισχυ� ον τέ�λος χαρτοση� μου.

η) τα στοιχέι�α της σχέτικη� ς διακη� ρυξης και την καταληκτικη�  ημέρομηνι�α υποβολη� ς προ-
σφορώ� ν, 

θ) την ημέρομηνι�α λη� ξης η�  τον χρο� νο ισχυ� ος της έγγυ� ησης, 
ι) την ανα� ληψη υποχρέ�ώσης απο�  τον έκδο� τη της έγγυ� ησης να καταβα� λέι το ποσο�  της έγ-

γυ� ησης ολικα�  η�  μέρικα�  έντο� ς πέ�ντέ (5) ημέρώ� ν μέτα�  απο�  απλη�  έ�γγραφη έιδοποι�ηση έκέι�νου προς
τον οποι�ο απέυθυ� νέται. 
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Η έγγυ� ηση  συμμέτοχη� ς  πρέ�πέι  να  ισχυ� έι  τουλα� χιστον  για  τρια� ντα (30)  ημέ�ρές  μέτα�  τη  λη� ξη  του
χρο� νου  ισχυ� ος  της  προσφορα� ς  του  α� ρθρου  13  της  παρου� σας,  η� τοι  μέ�χρι  20-02-2022 ,  α� λλώς  η
προσφορα�  απορρι�πτέται. Η αναθέ�τουσα αρχη�  μπορέι�, πριν τη λη� ξη της προσφορα� ς, να ζητα�  απο�  τον
προσφέ�ροντα να παρατέι�νέι, πριν τη λη� ξη τους, τη δια� ρκέια ισχυ� ος της προσφορα� ς και της έγγυ� ησης
συμμέτοχη� ς.

Οι έγγυη� σέις συμμέτοχη� ς καταπι�πτουν, υπέ�ρ του κυρι�ου του έ�ργου, μέτα�  απο�  γνώ� μη του αρμο� διου
Τέχνικου�  Συμβουλι�ου, αν ο προσφέ�ρών αποσυ� ρέι την προσφορα�  του κατα�  τη δια� ρκέια ισχυ� ος αυτη� ς,
παρέ�χέι ψέυδη�  στοιχέι�α η�  πληροφορι�ές που αναφέ�ρονται στα α� ρθρα 17 έ�ώς 19 της παρου� σας, δέν
προσκομι�σέι έγκαι�ρώς τα προβλέπο� μένα στο α� ρθρο 22 της παρου� σας δικαιολογητικα�  η�  δέν προσέ�λ-
θέι έγκαι�ρώς για υπογραφη�  της συ� μβασης.

Οι έγγυη� σέις συμμέτοχη� ς  έπιστρέ�φονται ώς έξη� ς :

α) στον ανα� δοχο, μέ την προσκο� μιση της έγγυ� ησης καλη� ς έκτέ�λέσης, 

β) στους λοιπου� ς προσφέ�ροντές, κατα�  τα έιδικο� τέρα οριζο� μένα στο α� ρθρο 72 του ν. 4412/201656.

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης57

Για την υπογραφη�  της συ� μβασης απαιτέι�ται η παροχη�  έγγυ� ησης καλη� ς έκτέ�λέσης, συ� μφώνα μέ
το α� ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το υ� ψος της οποι�ας καθορι�ζέται σέ ποσοστο�   5%  έπι�
της αξι�ας της συ� μβασης, χώρι�ς Φ.Π.Α. και κατατι�θέται πριν η�  κατα�  την υπογραφη�  της συ� μβασης.
Η έγγυ� ηση καλη� ς  έκτέ�λέσης καταπι�πτέι  στην πέρι�πτώση παρα� βασης τών ο� ρών της συ� μβασης,
ο� πώς αυτη�  έιδικο� τέρα ορι�ζέι.

Σέ  πέρι�πτώση  τροποποι�ησης  της  συ� μβασης  κατα�  το  α� ρθρο  132  ν.  4412/2016,  η  οποι�α
συνέπα� γέται αυ� ξηση της συμβατικη� ς  αξι�ας,  ο ανα� δοχος έι�ναι υποχρέώμέ�νος να καταθέ�σέι πριν
την τροποποι�ηση, συμπληρώματικη�  έγγυ� ηση, το υ� ψος της οποι�ας ανέ�ρχέται σέ ποσοστο�  5% έπι�
του ποσου�  της αυ� ξησης χώρι�ς ΦΠΑ.

Η  έγγυ� ηση  καλη� ς  έκτέ�λέσης  της  συ� μβασης  καλυ� πτέι  συνολικα�  και  χώρι�ς  διακρι�σέις  την
έφαρμογη�  ο� λών  τών  ο� ρών  της  συ� μβασης  και  κα� θέ  απαι�τηση  της  αναθέ�τουσας  αρχη� ς  η�  του
κυρι�ου του έ�ργου έ�ναντι του αναδο� χου.

Η έγγυ� ηση καλη� ς έκτέ�λέσης καταπι�πτέι υπέ�ρ του κυρι�ου του έ�ργου, μέ αιτιολογημέ�νη απο� φαση
του Προι,σταμέ�νου της Διέυθυ� νουσας Υπηρέσι�ας,  ιδι�ώς μέτα�  την οριστικοποι�ηση της έ�κπτώσης
του αναδο� χου. Η έ�νσταση58 του αναδο� χου κατα�  της αποφα� σέώς δέν αναστέ�λλέι την έι�σπραξη του
ποσου�  της έγγυη� σέώς.

Οι έγγυητικέ�ς έπιστολέ�ς καλη� ς έκτέ�λέσης πέριλαμβα� νουν κατ’ έλα� χιστον τα αναφέρο� μένα στην
παρα� γραφο  15.1  της  παρου� σας  και  έπιπρο� σθέτα,  τον  αριθμο�  και  τον  τι�τλο  της  σχέτικη� ς
συ� μβασης.

15.3     Εγγύηση προκαταβολής59

Δέν καταβα� λλέται καθώ� ς δέν χορηγέι�ται προκαταβολη�

15.4 Οι  ώς  α� νώ  έγγυητικέ�ς  έπιστολέ�ς  έκδι�δονται  απο�  πιστώτικα�  η�  χρηματοδοτικα�  ιδρυ� ματα  η�
ασφαλιστικέ�ς έπιχέιρη� σέις κατα�  την έ�ννοια τών πέριπτώ� σέών β΄ και γ΄ της παρ. 1 του α� ρθρου 14 του
ν.  4364/  2016  (Α΄13)  που  λέιτουργου� ν  νο� μιμα  στα  κρα� τη-  μέ�λη  της  Ένώσης  η�  του  Ευρώπαι,κου�
Οικονομικου�  Χώ� ρου η�  στα κρα� τη-μέ�ρη της ΣΔΣ και έ�χουν, συ� μφώνα μέ τις ισχυ� ουσές διατα� ξέις, το
δικαι�ώμα αυτο� .  Μπορου� ν,  έπι�σης,  να  έκδι�δονται  απο�  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  η�  να  παρέ�χονται  μέ
γραμμα� τιο του Ταμέι�ου Παρακαταθηκώ� ν και Δανέι�ών μέ παρακατα� θέση σέ αυτο�  του αντι�στοιχου
χρηματικου�  ποσου� .60 Αν συσταθέι�  παρακαταθη� κη μέ  γραμμα� τιο παρακατα� θέσης χρέογρα� φών στο
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Ταμέι�ο Παρακαταθηκώ� ν και Δανέι�ών, τα τοκομέρι�δια η�  μέρι�σματα που λη� γουν κατα�  τη δια� ρκέια της
έγγυ� ησης έπιστρέ�φονται μέτα�  τη λη� ξη τους στον υπέ�ρ ου η έγγυ� ηση οικονομικο�  φορέ�α.

Οι έγγυητικέ�ς  έπιστολέ�ς  έκδι�δονται  κατ’  έπιλογη�  του οικονομικου�  φορέ�α/αναδο� χου απο�  έ�να η�
πέρισσο� τέρους έκδο� τές της παραπα� νώ παραγρα� φου, ανέξαρτη� τώς του υ� ψους τών.  

Εα� ν η έγγυ� ηση έκδοθέι� απο�  αλλοδαπο�  πιστώτικο�  ι�δρυμα μπορέι� να συνταχθέι� σέ μι�α απο�  τις έπι�σημές
γλώ� σσές της Ευρώπαι,κη� ς Ένώσης, αλλα�  θα συνοδέυ� έται απαραι�τητα απο�   μέτα� φραση στην έλληνικη�
γλώ� σσα, συ� μφώνα και μέ τα έιδικο� τέρα οριζο� μένα στο α� ρθρο 10.3. της παρου� σας.

15.5  Η αναθέ�τουσα αρχη�  έπικοινώνέι� μέ τους φορέι�ς που φέ�ρονται να έ�χουν έκδώ� σέι τις έγγυητικέ�ς
έπιστολέ�ς, προκέιμέ�νου να διαπιστώ� σέι την έγκυρο� τητα�  τους.

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πλη� ρές κέι�μένο της παρου� σας διακη� ρυξης και  η προκη� ρυξη συ� μβασης61 καταχώρη� θηκαν στο
ΚΗΜΔΗΣ62.   

Προκη� ρυξη (πέρι�ληψη της παρου� σας διακη� ρυξης) δημοσιέυ� έται στον έλληνικο�  Τυ� πο, καθώ� ς και στην
ιστοσέλι�δα της αναθέ�τουσας αρχη� ς  ( www  .  aegina  .  gr   ]63. 

Οι δαπα� νές δημοσι�έυσης της διακη� ρυξης στον έλληνικο�  τυ� πο βαρυ� νουν, σέ κα� θέ πέρι�πτώση, τον
ανα� δοχο και έισπρα� ττονται μέ τον πρώ� το λογαριασμο�  πληρώμη� ς της συ� μβασης64. 

                 Η συ� μβαση ανατι�θέται βα� σέι του κριτηρι�ου του α� ρθρου 21 της παρου� σας, σέ
προσφέ�ροντα ο οποι�ος δέν αποκλέι�έται απο�  τη συμμέτοχη�  βα� σέι του α� ρθρου 18 και πληροι� τα

κριτη� ρια έπιλογη� ς του α� ρθρου 19.

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

17.1.  Δικαι�ώμα  συμμέτοχη� ς  έ�χουν  φυσικα�  η�  νομικα�  προ� σώπα,  η�  ένώ� σέις  αυτώ� ν  που
δραστηριοποιου� νται στην έκπο� νηση μέλέτώ� ν τών κατηγοριώ� ν που αναφέ�ρονται στο α� ρθρο 12.165 και
που έι�ναι έγκατέστημέ�να σέ:
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α) σέ κρα� τος-μέ�λος της Ένώσης, 
β) σέ κρα� τος-μέ�λος του Ευρώπαι,κου�  Οικονομικου�  Χώ� ρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σέ τρι�τές χώ� ρές που έ�χουν υπογρα� ψέι και κυρώ� σέι τη ΣΔΣ, στο βαθμο�  που η υπο�  ανα� θέση
δημο� σια συ� μβαση καλυ� πτέται απο�  τα Παραρτη� ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γένικέ�ς σημέιώ� σέις
του  σχέτικου�  μέ  την  Ένώση  Προσαρτη� ματος  I  της  ώς  α� νώ  Συμφώνι�ας,  καθώ� ς  και 
δ) σέ τρι�τές χώ� ρές που δέν έμπι�πτουν στην πέρι�πτώση γ΄ της παρου� σας παραγρα� φου και
έ�χουν  συνα� ψέι  διμέρέι�ς  η�  πολυμέρέι�ς  συμφώνι�ές  μέ  την  Ένώση  σέ  θέ�ματα  διαδικασιώ� ν
ανα� θέσης δημοσι�ών συμβα� σέών. 

17.2    Οικονομικο� ς φορέ�ας συμμέτέ�χέι έι�τέ μέμονώμέ�να έι�τέ ώς μέ�λος έ�νώσης66.

17.3  Οι ένώ� σέις οικονομικώ� ν φορέ�ών συμμέτέ�χουν υπο�  τους ο� ρους τών παρ. 2, 3 και 4 του α� ρθρου
19 και τών σημέι�ών γ) και δ) της παρ. 1 του α� ρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δέν απαιτέι�ται απο�  τις έν
λο� γώ ένώ� σέις να πέριβληθου� ν συγκέκριμέ�νη νομικη�  μορφη�  για την υποβολη�  προσφορα� ς.  Η έ�νώση
τών  φυσικώ� ν  η�  νομικώ� ν  προσώ� πών  μπορέι�  να  αφορα�  στην  ι�δια  η�  σέ  διαφορέτικέ�ς  κατηγορι�ές
μέλέτώ� ν. 

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 

18.1 Κα� θέ  προσφέ�ρών  αποκλέι�έται απο�  την  συμμέτοχη�  στην  παρου� σα  διαδικασι�α  συ� ναψης
συ� μβασης,  έφο� σον  συντρέ�χέι  στο  προ� σώπο�  του  (αν  προ� κέιται  για  μέμονώμέ�νο  φυσικο�  η�  νομικο�
προ� σώπο) η�  σέ έ�να απο�  τα μέ�λη του (αν προ� κέιται πέρι� έ�νώσης οικονομικώ� ν φορέ�ών ) έ�νας απο�  τους
λο� γους τών παρακα� τώ πέριπτώ� σέών:

18.1.1   Υπα� ρχέι έις βα� ρος του προσφέ�ροντος αμέτα� κλητη67  καταδικαστικη�  απο� φαση για έ�ναν απο�
τους ακο� λουθους λο�γους :

α) συμμέτοχη�  σέ έγκληματικη�  οργα� νώση,  ο� πώς αυτη�  ορι�ζέται στο α� ρθρο 2 της απο� φασης-
πλαι�σιο  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλι�ου  της  24ης Οκτώβρι�ου  2008,  για  την  καταπολέ�μηση  του
οργανώμέ�νου έγκλη� ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β)  δώροδοκι�α,  ο� πώς  ορι�ζέται  στο  α� ρθρο  3  της  συ� μβασης  πέρι�  της  καταπολέ�μησης  της
διαφθορα� ς στην οποι�α ένέ�χονται υπα� λληλοι τών Ευρώπαι,κώ� ν Κοινοτη� τών η�  τών κρατώ� ν μέλώ� ν της
Ένώσης  (ΕΕ  C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παρ.  1  του  α� ρθρου  2  της  απο� φασης-πλαι�σιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλι�ου της 22ας Ιουλι�ου 2003, για την καταπολέ�μηση της δώροδοκι�ας στον
ιδιώτικο�  τομέ�α (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώ� ς και ο� πώς ορι�ζέται στην κέι�μένη νομοθέσι�α η�
στο έθνικο�  δι�καιο του οικονομικου�  φορέ�α,

γ)  απα� τη,  κατα�  την  έ�ννοια  του  α� ρθρου  1  της  συ� μβασης  σχέτικα�  μέ  την  προστασι�α  τών
οικονομικώ� ν συμφέρο� ντών τών Ευρώπαι,κώ� ν Κοινοτη� τών (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποι�α
κυρώ� θηκέ μέ το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικα�  έγκλη� ματα η�  έγκλη� ματα συνδέο� μένα μέ τρομοκρατικέ�ς  δραστηριο� τητές,
ο� πώς  ορι�ζονται,  αντιστοι�χώς,  στα  α� ρθρα  1  και  3  της  απο� φασης-πλαι�σιο  2002/475/ΔΕΥ  του
Συμβουλι�ου της  13ης  Ιουνι�ου  2002,  για  την  καταπολέ�μηση  της  τρομοκρατι�ας  (ΕΕ  L  164  της
22.6.2002, σ. 3) η�  ηθικη�  αυτουργι�α η�  συνέ�ργέια η�  απο� πέιρα δια� πραξης έγκλη� ματος, ο� πώς ορι�ζονται
στο α� ρθρο 4 αυτη� ς,

έ) νομιμοποι�ηση έσο� δών απο�  παρα� νομές δραστηριο� τητές η�  χρηματοδο� τηση της τρομοκρατι�ας,
ο� πώς αυτέ�ς ορι�ζονται στο α� ρθρο 1 της Οδηγι�ας 2005/60/ΕΚ του Ευρώπαι,κου�  Κοινοβουλι�ου και του
Συμβουλι�ου  της  26ης  Οκτώβρι�ου  2005,  σχέτικα�  μέ  την  προ� ληψη  της  χρησιμοποι�ησης  του
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χρηματοπιστώτικου�  συστη� ματος για τη νομιμοποι�ηση έσο� δών απο�  παρα� νομές δραστηριο� τητές και τη
χρηματοδο� τηση της τρομοκρατι�ας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.  15), η οποι�α ένσώματώ� θηκέ στην
έθνικη�  νομοθέσι�α μέ το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδικη�  έργασι�α και α� λλές μορφέ�ς έμπορι�ας ανθρώ� πών, ο� πώς ορι�ζονται στο α� ρθρο 2 της
Οδηγι�ας 2011/36/ΕΕ του Ευρώπαι,κου�  Κοινοβουλι�ου και του Συμβουλι�ου της 5ης Απριλι�ου 2011, για
την προ� ληψη και την καταπολέ�μηση της έμπορι�ας ανθρώ� πών και για την προστασι�α τών θυμα� τών
της, καθώ� ς και για την αντικατα� σταση της απο� φασης-πλαι�σιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλι�ου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποι�α ένσώματώ� θηκέ στην έθνικη�  νομοθέσι�α μέ το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).

Η υποχρέ�ώση αποκλέισμου�  προσφέ�ροντος έφαρμο� ζέται έπι�σης ο� ταν το προ� σώπο έις βα� ρος
του οποι�ου έκδο� θηκέ αμέτα� κλητη καταδικαστικη�  απο� φαση έι�ναι μέ�λος του διοικητικου� , διέυθυντικου�
η�  έποπτικου�  οργα� νου του έν λο�γώ προσφέ�ροντος η�  έ�χέι έξουσι�α έκπροσώ� πησης, λη� ψης αποφα� σέών η�
έλέ�γχου σέ αυτο� . 

Στις πέριπτώ� σέις έταιρέιώ� ν πέριορισμέ�νης έυθυ� νης (Ε.Π.Ε.), προσώπικώ� ν έταιρέιώ� ν (Ο.Ε. και
Ε.Ε.),  και  ιδιώτικώ� ν  κέφαλαιουχικώ� ν  έταιρέιώ� ν  (Ι.Κ.Ε.),  η  υποχρέ�ώση του προηγου� μένου έδαφι�ου
αφορα�  τους διαχέιριστέ�ς. Στις πέριπτώ� σέις ανώνυ� μών έταιρέιώ� ν (Α.Ε.), η έν λο�γώ υποχρέ�ώση αφορα�
τον Διέυθυ� νοντα Συ� μβουλο, καθώ� ς και ο� λα τα μέ�λη του Διοικητικου�  Συμβουλι�ου. Στις πέριπτώ� σέις
τών συνέταιρισμώ� ν, η έν λο�γώ υποχρέ�ώση αφορα�  τα μέ�λη του Διοικητικου�  Συμβουλι�ου.68

18.1.2 α) Ο  προσφέ�ρών έ�χέι αθέτη� σέι τις υποχρέώ� σέις του ο� σον αφορα�  στην καταβολη�  φο� ρών η�
έισφορώ� ν κοινώνικη� ς ασφα� λισης και αυτο�  έ�χέι διαπιστώθέι� απο�  δικαστικη�  η�  διοικητικη�  απο� φαση μέ
τέλέσι�δικη και δέσμέυτικη�  ισχυ� , συ� μφώνα μέ διατα� ξέις της χώ� ρας ο� που έι�ναι έγκατέστημέ�νος  η�  την
έθνικη�  νομοθέσι�α  
η� /και 

β) η αναθέ�τουσα αρχη�   μπορέι�  να αποδέι�ξέι  μέ τα κατα� λληλα μέ�σα ο� τι  ο προσφέ�ρών έ�χέι
αθέτη� σέι τις υποχρέώ� σέις του ο� σον αφορα�  την καταβολη�  φο� ρών η�  έισφορώ� ν κοινώνικη� ς ασφα� λισης.

Αν  ο  προσφέ�ρών  έι�ναι  Έλληνας  πολι�της  η�  έ�χέι  την  έγκατα� σταση�  του  στην  Ελλα� δα,  οι
υποχρέώ� σέις του που αφορου� ν στις έισφορέ�ς κοινώνικη� ς ασφα� λισης καλυ� πτουν το� σο την κυ� ρια ο� σο
και την έπικουρικη�  ασφα� λιση.

Δέν  αποκλέι�έται  ο  προσφέ�ρών,  ο� ταν  έ�χέι  έκπληρώ� σέι  τις  υποχρέώ� σέις  του  έι�τέ
καταβα� λλοντας  τους  φο� ρους  η�  τις  έισφορέ�ς  κοινώνικη� ς  ασφα� λισης  που  οφέι�λέι,
συμπέριλαμβανομέ�νών,  κατα�  πέρι�πτώση,  τών  δέδουλέυμέ�νών  το� κών  η�  τών  προστι�μών  έι�τέ
υπαγο� μένος σέ δέσμέυτικο�  διακανονισμο�  για την καταβολη�  τους. 

18.1.2Α  Η  αναθέ�τουσα  αρχη�  γνώρι�ζέι  η�  μπορέι�  να  αποδέι�ξέι  μέ  τα  κατα� λληλα  μέ�σα  ο� τι  έ�χουν
έπιβληθέι�  σέ βα� ρος του οικονομικου�  φορέ�α, μέ�σα σέ χρονικο�  δια� στημα δυ� ο (2) έτώ� ν πριν απο�  την
ημέρομηνι�α λη� ξης της προθέσμι�ας υποβολη� ς προσφορα� ς: 
αα)  τρέις  (3)  πρα� ξέις  έπιβολη� ς  προστι�μου  απο�  τα  αρμο� δια  έλέγκτικα�  ο� ργανα  του  Σώ� ματος
Επιθέώ� ρησης Εργασι�ας για παραβα� σέις της έργατικη� ς νομοθέσι�ας που χαρακτηρι�ζονται, συ� μφώνα μέ
την υπουργικη�  απο� φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ο� πώς έκα� στοτέ ισχυ� έι, ώς «υψηλη� ς» η�  «πολυ�
υψηλη� ς» σοβαρο� τητας, οι οποι�ές προκυ� πτουν αθροιστικα�  απο�  τρέις (3) διένέργηθέ�ντές έλέ�γχους, η�
ββ)  δυ� ο  (2)  πρα� ξέις  έπιβολη� ς  προστι�μου  απο�  τα  αρμο� δια  έλέγκτικα�  ο� ργανα  του  Σώ� ματος
Επιθέώ� ρησης  Εργασι�ας  για  παραβα� σέις  της  έργατικη� ς  νομοθέσι�ας  που  αφορου� ν  την  αδη� λώτη
έργασι�α, οι οποι�ές προκυ� πτουν αθροιστικα�  απο�  δυ� ο (2) διένέργηθέ�ντές έλέ�γχους. 
Οι υπο�  αα΄ και ββ΄ κυρώ� σέις πρέ�πέι να έ�χουν αποκτη� σέι τέλέσι�δικη και δέσμέυτικη�  ισχυ� 69. 

18.1.3  ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ

18.1.4  ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ
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18.1.5 Σέ οποιαδη� ποτέ απο�  τις ακο� λουθές καταστα� σέις70: 

(α) Ο προσφέ�ρών έ�χέι αθέτη� σέι τις ισχυ� ουσές υποχρέώ� σέις του που προβλέ�πονται στην παρ. 2
του α� ρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορου� ν υποχρέώ� σέις που απορρέ�ουν απο�  τις διατα� ξέις της
πέριβαλλοντικη� ς,  κοινώνικοασφαλιστικη� ς  και  έργατικη� ς  νομοθέσι�ας,  που  έ�χουν  θέσπισθέι�  μέ  το
δι�καιο της Ένώσης, το έθνικο�  δι�καιο,  συλλογικέ�ς  συμβα� σέις η�  διέθνέι�ς  διατα� ξέις πέριβαλλοντικου� ,
κοινώνικου�  και έργατικου�  δικαι�ου, οι οποι�ές απαριθμου� νται στο Παρα� ρτημα X του Προσαρτη� ματος Α’
του ν. 4412/2016,

(β)  Ο προσφέ�ρών τέλέι�  υπο�  πτώ� χέυση  η�  έ�χέι  υπαχθέι�  σέ  διαδικασι�α  έξυγι�ανσης η�  έιδικη� ς
έκκαθα� ρισης  η�  τέλέι�  υπο�  αναγκαστικη�  διαχέι�ριση  απο�  έκκαθαριστη�  η�  απο�  το  δικαστη� ριο  η�  έ�χέι
υπαχθέι�  σέ  διαδικασι�α  πτώχέυτικου�  συμβιβασμου�  η�  έ�χέι  αναστέι�λέι  τις  έπιχέιρηματικέ�ς  του
δραστηριο� τητές η�  έα� ν βρι�σκέται σέ οποιαδη� ποτέ ανα� λογη κατα� σταση προκυ� πτουσα απο�  παρο� μοια
διαδικασι�α, προβλέπο� μένη σέ έθνικέ�ς διατα� ξέις νο� μου.  Η αναθέ�τουσα αρχη�  μπορέι�  να μην αποκλέι�έι
έ�ναν  οικονομικο�  φορέ�α,  ο  οποι�ος  βρι�σκέται  σέ  μια  έκ  τών  καταστα� σέών  που  αναφέ�ρονται  στην
παραπα� νώ πέρι�πτώση, υπο�  την πρου, πο� θέση ο� τι  η αναθέ�τουσα αρχη�  έ�χέι  αποδέι�ξέι ο� τι  ο έν λο� γώ
φορέ�ας έι�ναι σέ θέ�ση να έκτέλέ�σέι τη συ� μβαση, λαμβα� νοντας υπο� ψη τις ισχυ� ουσές διατα� ξέις και τα
μέ�τρα για τη συνέ�χιση της έπιχέιρηματικη� ς του λέιτουργι�ας (παρ. 5 α� ρθρου 73 του ν. 4412/2016),

(γ)  Υπα� ρχουν έπαρκώ� ς  έυ� λογές ένδέι�ξέις  που οδηγου� ν  στο συμπέ�ρασμα ο� τι  ο  οικονομικο� ς
φορέ�ας  συνη� ψέ  συμφώνι�ές  μέ  α� λλους  οικονομικου� ς  φορέι�ς  μέ  στο� χο  τη  στρέ�βλώση  του
ανταγώνισμου� ,

δ)  Μι�α  κατα� σταση  συ� γκρουσης  συμφέρο� ντών  κατα�  την  έ�ννοια  του  α� ρθρου  24  του  ν.
4412/2016 δέν μπορέι� να θέραπέυθέι� αποτέλέσματικα�  μέ α� λλα, λιγο� τέρο παρέμβατικα� , μέ�σα,

(έ)  Μι�α  κατα� σταση  στρέ�βλώσης  του  ανταγώνισμου�  απο�  την  προ� τέρη  συμμέτοχη�  τών
προσφέρο� ντών κατα�  την προέτοιμασι�α της διαδικασι�ας συ� ναψης συ� μβασης, κατα�  τα οριζο� μένα στο
α� ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δέν μπορέι� να θέραπέυθέι� μέ α� λλα, λιγο� τέρο παρέμβατικα� , μέ�σα,

(στ) Ο προσφέ�ρών έ�χέι έπιδέι�ξέι σοβαρη�  η�  έπαναλαμβανο� μένη πλημμέ�λέια κατα�  την έκτέ�λέση
ουσιώ� δους απαι�τησης στο πλαι�σιο προηγου� μένης δημο� σιας συ� μβασης, προηγου� μένης συ� μβασης μέ
αναθέ�τοντα φορέ�α η�  προηγου� μένης συ� μβασης παραχώ� ρησης που έι�χέ ώς αποτέ�λέσμα την προ� ώρη
καταγγέλι�α της προηγου� μένης συ� μβασης, αποζημιώ� σέις η�  α� λλές παρο� μοιές κυρώ� σέις,

(ζ)  Ο  προσφέ�ρών  έ�χέι  κριθέι�  έ�νοχος  σοβαρώ� ν  ψέυδώ� ν  δηλώ� σέών  κατα�  την  παροχη�  τών
πληροφοριώ� ν  που απαιτου� νται  για την έξακρι�βώση της απουσι�ας  τών λο� γών αποκλέισμου�  η�  την
πλη� ρώση τών κριτηρι�ών έπιλογη� ς,  έ�χέι  αποκρυ� ψέι τις πληροφορι�ές  αυτέ�ς  η�  δέν έι�ναι  σέ θέ�ση να
προσκομι�σέι τα δικαιολογητικα�  που απαιτου� νται κατ’ έφαρμογη�   του α� ρθρου 79 του ν. 4412/2016, 

(η)  Ο  προσφέ�ρών  έπιχέι�ρησέ  να  έπηρέα� σέι  μέ  αθέ�μιτο  τρο� πο  τη  διαδικασι�α  λη� ψης
αποφα� σέών της αναθέ�τουσας αρχη� ς, να αποκτη� σέι έμπιστέυτικέ�ς πληροφορι�ές που ένδέ�χέται να του
αποφέ�ρουν  αθέ�μιτο  πλέονέ�κτημα στη  διαδικασι�α  συ� ναψης  συ� μβασης  η�  να  παρα� σχέι  έξ  αμέλέι�ας
παραπλανητικέ�ς πληροφορι�ές που ένδέ�χέται να έπηρέα� σουν ουσιώδώ� ς τις αποφα� σέις που αφορου� ν
τον αποκλέισμο� , την έπιλογη�  η�  την ανα� θέση,

(θ)  Ο  προσφέ�ρών  έ�χέι  διαπρα� ξέι  σοβαρο�  έπαγγέλματικο�  παρα� πτώμα,  το  οποι�ο  θέ�τέι  έν
αμφιβο� λώ την ακέραιο� τητα�  του.

18.1.6 Η αναθέ�τουσα αρχη�  αποκλέι�έι προσφέ�ροντα, σέ οποιοδη� ποτέ χρονικο�  σημέι�ο κατα�  τη δια� ρκέια
της  διαδικασι�ας  συ� ναψης  συ� μβασης,  ο� ταν  αποδέικνυ� έται  ο� τι  αυτο� ς  βρι�σκέται,  λο� γώ  πρα� ξέών  η�
παραλέι�ψέών του, έι�τέ πριν έι�τέ κατα�  τη διαδικασι�α, σέ μι�α απο�  τις πέριπτώ� σέις τών προηγου� μένών
παραγρα� φών.  
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Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 18.1.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 18.1.5 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 71

18.1.7 Προσφέ�ρών που έμπι�πτέι σέ μια απο�  τις καταστα� σέις που αναφέ�ρονται στις παραγρα� φους
18.1.1, 18.1.2A και 18.1.572 μπορέι�  να προσκομι�ζέι στοιχέι�α προκέιμέ�νου να αποδέι�ξέι ο� τι τα μέ�τρα
που  έ�λαβέ  έπαρκου� ν  για  να  αποδέι�ξουν  την  αξιοπιστι�α  του,  παρο� τι  συντρέ�χέι  ο  σχέτικο� ς  λο� γος
αποκλέισμου� .  Εα� ν  τα  στοιχέι�α  κριθου� ν  έπαρκη� ,  ο  έν  λο� γώ  προσφέ�ρών  δέν  αποκλέι�έται  απο�  τη
διαδικασι�α συ� ναψης συ� μβασης. Τα μέ�τρα που λαμβα� νονται απο�  τους προσφέ�ροντές αξιολογου� νται σέ
συνα� ρτηση  μέ  τη  σοβαρο� τητα  και  τις  ιδιαι�τέρές  πέριστα� σέις  του  ποινικου�  αδικη� ματος  η�  του
παραπτώ� ματος. Αν τα μέ�τρα κριθου� ν ανέπαρκη� , γνώστοποιέι�ται στον προσφέ�ροντα το σκέπτικο�  της
απο� φασης αυτη� ς. Προσφέ�ρών που έ�χέι αποκλέιστέι�,  μέ τέλέσι�δικη απο� φαση, απο�  τη συμμέτοχη�  σέ
διαδικασι�ές συ� ναψης συ� μβασης η�  ανα� θέσης παραχώ� ρησης δέν μπορέι�  να κα� νέι χρη� ση της ανώτέ�ρώ
δυνατο� τητας κατα�  την πέρι�οδο του αποκλέισμου�  που ορι�ζέται στην έν λο� γώ απο� φαση στο κρα� τος -
μέ�λος στο οποι�ο ισχυ� έι η απο� φαση.

18.1.8  Η απο� φαση για την διαπι�στώση της έπα� ρκέιας η�  μη τών έπανορθώτικώ� ν μέ�τρών κατα�  την
προηγου� μένη παρα� γραφο έκδι�δέται συ� μφώνα μέ τα οριζο� μένα στις παρ. 8 και 9 του α� ρθρου 73 του ν.
4412/2016.

18.1.9 Προσφέ�ρών που του έ�χέι έπιβληθέι�, μέ την κοινη�  υπουργικη�  απο� φαση του α� ρθρου 74 του ν.
4412/2016,  η  ποινη�  του  αποκλέισμου�  αποκλέι�έται  αυτοδι�καια  και  απο�  την  παρου� σα  διαδικασι�α
συ� ναψης συ� μβασης.

Άρθρο 19 .  Κριτήρια επιλογής73

19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι προσφέ�ροντές απαιτέι�ται να έι�ναι έγγέγραμμέ�νοι στο σχέτικο�  έπαγγέλματικο�  μητρώ� ο που τηρέι�ται
στο κρα� τος έγκατα� σταση� ς τους. Οι προσφέ�ροντές που έι�ναι έγκατέστημέ�νοι στην Ελλα� δα απαιτέι�ται
να έι�ναι έγγέγραμμέ�νοι  στα Μητρώ� α Μέλέτητώ� ν η�  Γραφέι�ών Μέλέτώ� ν Μέλέτώ� ν στην κατηγορι�α/
κατηγορι�ές μέλέτώ� ν του α� ρθρου 12.1 της παρου� σας74. Οι προσφέ�ροντές που έι�ναι έγκατέστημέ�νοι  σέ
λοιπα�  κρα� τη μέ�λη της Ευρώπαι,κη� ς Ένώσης απαιτέι�ται να έι�ναι έγγέγραμμέ�νοι σέ αντι�στοιχα Μητρώ� α
του Παραρτη� ματος XI του Προσαρτη� ματος Α΄ του ν. 4412/2016.

19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια75

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

19.3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα76

α) Κα� θέ προσφέ�ρών πρέ�πέι να διαθέ�τέι: 

 Για  την κατηγορία  μελέτης  8:  τουλάχιστον  ένα (1)  μελετητή  12ετούς  εμπειρίας  ή  τρεις
μονάδες

 Για  την κατηγορία  μελέτης  9:  τουλάχιστον  ένα (1)  μελετητή 12ετούς  εμπειρίας  ή  τρεις
μονάδες

 Για  την  κατηγορία  μελέτης  21:  τουλάχιστον  ένα  (1)  μελετητή  4ετούς  εμπειρίας  ή  μία
μονάδα
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  Για  την  κατηγορία  μελέτης  20:  τουλάχιστον  ένα  (1)  μελετητή  4ετούς  εμπειρίας  ή  μία
μονάδα

 Για  την  κατηγορία  μελέτης  27:  τουλάχιστον  ένα  (1)  μελετητή  4ετούς  εμπειρίας  ή  μία
μονάδα

Τα Ελληνικα�  μέλέτητικα�  γραφέι�α – μέλέτητέ�ς θα πρέ�πέι να έι�ναι κα� τοχοι πτυχι�ών αντι�στοιχών
κατηγοριώ� ν & τα� ξέών.

 Για την κατηγορία μελέτης 8: πτυχίο Γ’ τάξης
 Για την κατηγορία μελέτης 9: πτυχίο Γ’ τάξης
 Για την κατηγορία μελέτης 21: πτυχίο Α’ τάξης
 Για την κατηγορία μελέτης 20: πτυχίο Α’ τάξης
 Για την κατηγορία μελέτης 27: πτυχίο Α’ τάξης

 Στην πέρι�πτώση αλλοδαπώ� ν  έπιχέιρη� σέών (διαγώνιζο� μένών Εργοληπτικώ� ν Επιχέιρη� σέών η�
Εξέιδικέυμέ�νών  Επιχέιρη� σέών  που  συμμέτέ�χουν  στο  διαγώνιζο� μένο  σχη� μα)  που  διαθέ�τουν
μέλέτητικα�  τμη� ματα,  θα πρέ�πέι  να αποδέικνυ� έται  ο� τι  διαθέ�τουν το απαιτου� μένο μέλέτητικο�
δυναμικο�  και  έι�ναι  έγγέγραμμέ�νο  στα  αντι�στοιχα  μητρώ� α  της  χώ� ρας  έγκατα� στασης  (αν
υπα� ρχουν τέ�τοια) και σέ κα� θέ πέρι�πτώση ο� τι διαθέ�τέι ισοδυ� ναμη έμπέιρι�α. Για την αντιστοιχι�α
της έμπέιρι�ας διέυκρινι�ζέται ο� τι: 

 Μι�α (1) μονα� δα αντιστοιχέι� σέ έμπέιρι�α τουλα� χιστον τέτραέτι�ας            (Α΄ τα� ξη πτυχι�ου)

 Δυ� ο (2) μονα� δές αντιστοιχου� ν σέ έμπέιρι�α τουλα� χιστον οκταέτι�ας        (Β΄ τα� ξη πτυχι�ου)

 Τρέις (3) μονα� δές αντιστοιχου� ν σέ έμπέιρι�α τουλα� χιστον δώδέκαέτι�ας (Γ΄ τα� ξη πτυχι�ου)

β) Επιπλέ�ον  ο/οι  προσφέ�ρών/οντές  για τις  κατηγορι�ές   μέλέ�της 8 και 9 έπι�  ποινη�  αποκλέισμου� ,
πρέ�πέι  να  διαθέ�τέι/τουν  έμπέιρι�α  κατ’  έλα� χιστον  μι�ας  (1)  έγκέκριμέ�νης  μέλέ�της  κλέιστου�
γυμναστηρι�ου (Στατικα�  , Ηλέκτρομηχανολογικα� ) ώς  Ανα� δοχος/οι, την τέλέυται�α πένταέτι�α. 

 Η  έμπέιρι�α  αυτη�  θα  αποδέικνυ� έται  μέ  προσκο� μιση  συ� μβασης,  συνοδέυο� μένη  απο�  βέβαι�ώση
πέραι�ώσης η�  καλη� ς έκτέ�λέσης η�  πρώτο� κολλο παραλαβη� ς κλπ του αναθέ�τοντα φορέ�α.      

        

19.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης77

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς
 

20.1 Η  προσφορα�  τών  διαγώνιζομέ�νών  πέριλαμβα� νέι  τους  ακο� λουθους  ηλέκτρονικου� ς
υποφακέ�λους:
(α)  υποφα� κέλο μέ την έ�νδέιξη «Δικαιολογητικα�  Συμμέτοχη� ς»
(β) υποφα� κέλο μέ την έ�νδέιξη «Τέχνικη�  Προσφορα� »
(γ) υποφα� κέλο μέ την έ�νδέιξη «Οικονομικη�  Προσφορα� »,
συ� μφώνα μέ τα κατώτέ�ρώ:

20.2 Ο ηλέκτρονικο� ς υποφα� κέλος «Δικαιολογητικα�  Συμμέτοχη� ς» πρέ�πέι, έπι�  ποινη�  αποκλέισμου� ,
να πέριέ�χέι78 τα ακο� λουθα:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ΄





 - α) το Τυποποιημέ�νο Έντυπο Υπέυ� θυνης Δη� λώσης (ΤΕΥΔ)

-  β) την έγγυ� ηση συμμέτοχη� ς, του α� ρθρου 15 της παρου� σας.

- γ) Αντι�γραφο του έν ισχυ�  πτυχι�ου κατα� ταξης στις καλου� μένές κατηγορι�ές και τα� ξέις μέλέ�της η�
αντι�γραφο πιστοποιητικου�  έγγραφη� ς στο έπαγγέλματικο�  μητρώ� ο του κρα� τους έγκατα� στασης 

- δ) Τα αποδέικτικα�  του α� ρθρου 19.3 β

20.3 Ο ηλέκτρονικο� ς  υποφα� κέλος  “Τέχνικη�  Προσφορα� ”  πέριλαμβα� νέι79 τα  τέχνικα�  στοιχέι�α  της
προσφορα� ς του οικονομικου�  φορέ�α, βα� σέι τών οποι�ών θα αξιολογηθέι�  η τέχνικη�  προσφορα�  κατα�  τα
οριζο� μένα στο α� ρθρο 21.2 της παρου� σας:

α) Τέχνικη�  Έκθέση για τη συγκέκριμέ�νη μέλέ�τη, στηριζο� μένη στα υπα� ρχοντα στοιχέι�α του Φακέ�λου
Δημο� σιας Συ� μβασης, μέ έπιση� μανση τών προβλημα� τών και έιση� γηση του τρο� που έπι�λυση� ς τους. Στην
Τέχνικη�  Έκθέση δέν πρέ�πέι να πέριλαμβα� νονται προτα� σέις τέχνικώ� ν λυ� σέών.

β) Προ� ταση Μέθοδολογι�ας, που πέριλαμβα� νέι πέριγραφη�  του γένικου�  προγρα� μματος έκπο� νησης της
μέλέ�της, δηλαδη�  τις απαιτου� μένές έπιμέ�ρους δραστηριο� τητές, την αλληλουχι�α τών σταδι�ών η�  φα� σέών
της  κυ� ριας  και  τών  υποστηρικτικώ� ν  μέλέτώ� ν  (ο� ταν  προ� κέιται  για  συ� νθέτη  μέλέ�τη)  την
αλληλοτροφοδο� τηση τών μέλέτώ� ν μέ δέδομέ�να, τον καθορισμο�  σημέι�ών έλέ�γχου και απαιτου� μένών
ένέργέιώ� ν και διαδικασιώ� ν για την παραγώγη�  της μέλέ�της. 

γ)  χρονοδια� γραμμα,  στο  οποι�ο  πέριγρα� φέται  η  χρονικη�  αλληλουχι�α  τών  δραστηριοτη� τών  της
πέρι�πτώσης β΄,  λαμβανομέ�νου υπο� ψη του συνολικου�  χρο� νου, ο� πώς προβλέ�πέται στα έ�γγραφα της
συ� μβασης.

δ) οργανο� γραμμα και έ�κθέση τέκμηρι�ώσης καθηκο� ντών και κατανομη� ς έργασιώ� ν του συντονιστη�  και
της ομα� δας μέλέ�της, ο� που παρουσια� ζέται η κατανομη�  έυθυνώ� ν μέταξυ�  τών μέλώ� ν της και στοιχέι�α για
την αποτέλέσματικο� τητα της δρα� σης κα� θέ μέ�λους της ομα� δας  μέλέ�της σέ αντι�στοιχές  έυθυ� νές μέ
αυτέ�ς που αναλαμβα� νέι στην ομα� δα μέλέ�της και το βαθμο�  έπιτυχι�ας της, λαμβανομέ�νών υπο� ψη τών
διατα� ξέών τών πέριπτώ� σέών β΄ και γ΄,  

έ)  στοιχέι�α  για τη συνοχη�  της ομα� δας  μέλέ�της,  απο�  τα οποι�α  να προκυ� πτέι  η  δυνατο� τητα καλη� ς
συνέργασι�ας για την απρο� σκοπτη και ποιοτικα�  αποδέκτη�  έκπο� νηση της μέλέ�της. 

στ) .................................................................80

Η Τέχνικη�  Έκθέση, η Προ� ταση Μέθοδολογι�ας (συμπέριλαμβανομέ�νών τυχο� ν παραρτημα� τών αυτώ� ν),
καθώ� ς και τα στοιχέι�α που τέκμηριώ� νουν τα ανώτέ�ρώ δ) και έ) σημέι�α (συμπέριλαμβανομέ�νών τυχο� ν
παραρτημα� τών  και  έξαιρουμέ�νών  τών  υπέυ� θυνών  δηλώ� σέών  συνέργασι�ας  και  τών  τυχο� ν
πιστοποιητικώ� ν  μέ  τα  οποι�α  αποδέικνυ� έται  προηγου� μένη  συνέργασι�α  μέταξυ�  μέλώ� ν  της
προτέινο� μένης  ομα� δας  μέλέ�της)  δέν  πρέ�πέι  να  υπέρβαι�νουν  έ�να  έυ� λογο  μέ�γέθος  ……. σέλι�δών81

κέιμέ�νου μέγέ�θους Α4 μέ�σης γραμματοσέιρα� ς, έκτο� ς του προαναφέρθέ�ντος οργανογρα� μματος.

Όταν το πέριέχο� μένο τών παραπα� νώ έγγρα� φών και στοιχέι�ών υπέρβαι�νέι το έυ� λογο μέ�γέθος, κατα�
την κρι�ση της Επιτροπη� ς Διαγώνισμου�  (η οποι�α διαμορφώ� νέται μέ βα� ση την αρχη�  του ι�σου μέ�τρου
κρι�σης), το υπέρβα� λλον υλικο�  δέ θα λαμβα� νέται υπο� ψη στην αξιολο� γηση. 
Για τα αναφέρο� μένα στοιχέι�α τών μέλώ� ν της ομα� δας μέλέ�της, η Επιτροπη�  διατηρέι�  το δικαι�ώμα να
ζητη� σέι πέραιτέ�ρώ πληροφορι�ές.

20.4 Ο ηλέκτρονικο� ς υποφα� κέλος «Οικονομικη�  Προσφορα� » πέριέ�χέι το ψηφιακα�  υπογέγραμμέ�νο
αρχέι�ο  pdf,  το  οποι�ο  παρα� γέται  απο�  το  υποσυ� στημα,  αφου�  συμπληρώθου� ν  καταλλη� λώς  οι
σχέτικέ�ς φο� ρμές, συ� μφώνα μέ το α� ρθρο 3.5. γ’ και δ’) της παρου� σας.  
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20.5 Στις παραπα� νώ πέριπτώ� σέις που μέ την τέχνικη�  η�  οικονομικη�  προσφορα�  υποβα� λλονται ιδιώτικα�
έ�γγραφα, αυτα�  γι�νονται αποδέκτα�  έι�τέ κατα�  τα προβλέπο� μένα στις διατα� ξέις του Ν. 4250/2014 (Α’
94)  έι�τέ  και  σέ  απλη�  φώτοτυπι�α,  έφο� σον  συνυποβα� λλέται  υπέυ� θυνη  δη� λώση,  στην  οποι�α
βέβαιώ� νέται η ακρι�βέια�  τους και η οποι�α φέ�ρέι υπογραφη�  μέτα�  την έ�ναρξη της διαδικασι�ας συ� ναψης
συ� μβασης (η� τοι μέτα�  την ημέρομηνι�α δημοσι�έυσης της προκη� ρυξης συ� μβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, κατα�  τα
έιδικο� τέρα οριζο� μένα στο α� ρθρο 120 παρ. 1 του ν. 4412/2016)82.

Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς

21.1  Κριτη� ριο  ανα� θέσης  της  συ� μβασης  έι�ναι  η  «πλέ�ον  συμφέ�ρουσα  απο�  οικονομικη�  α� ποψη
προσφορα� » βα� σέι βέ�λτιστης σχέ�σης ποιο� τητας – τιμη� ς.
Για να προσδιοριστέι� η πλέ�ον συμφέ�ρουσα απο�  οικονομικη�  α� ποψη προσφορα�  βα� σέι βέ�λτιστης σχέ�σης
ποιο� τητας – τιμη� ς, θα αξιολογηθου� ν οι Τέχνικέ�ς και Οικονομικέ�ς προσφορέ�ς τών προσφέρο� ντών μέ
βα� ση τα παρακα� τώ κριτη� ρια και υποκριτη� ρια, καθώ� ς και τη σχέτικη�  στα� θμιση�  τους. 

1ο Κριτήριο Τεχνικής προσφοράς

Αξιολογέι�ται  η  πληρο� τητα  και  αρτιο� τητα  της  έκτι�μησης  του  αντικέιμέ�νου  της  μέλέ�της,  ο� πώς
προκυ� πτέι απο�  την

Τέχνικη�  Έκθέση του α� ρθρου 20 και συγκέκριμέ�να:

Ο βαθμο� ς κατανο� ησης του αντικέιμέ�νου και τών στο� χών της προς έκπο� νηση μέλέ�της, μέ έντοπισμο�
τών θέμα� τών στα οποι�α πρέ�πέι να δοθέι� ιδιαι�τέρη σημασι�α κατα�  την έκπο� νηση της μέλέ�της. 

 Δέν αξιολογου� νται προτα� σέις τέχνικώ� ν λυ� σέών.

Το 1ο κριτη� ριο θα βαθμολογηθέι� μέ βαθμο�  Κ1, που συνι�σταται σέ ακέ�ραιο αριθμο�  απο�  1 έ�ώς 100.

Προσφορέ�ς που θα λα� βουν στο κριτη� ριο αυτο�  βαθμο�  κα� τώ του 60 απορρι�πτονται ώς απαρα� δέκτές.

Η βαρυ� τητα του κριτηρι�ου 1 στο συ� νολο της βαθμολογι�ας του διαγώνιζο� μένου ορι�ζέται σέ   σ1=45%.  

2ο Κριτήριο Τεχνικής προσφοράς

Στο κριτη� ριο αυτο�  αξιολογέι�ται η πληρο� τητα και αξιοπιστι�α της μέθοδολογι�ας έκπο� νησης της μέλέ�της,
βα� σέι τών στοιχέι�ών του α� ρθρου 20, δηλαδη�  συγκέκριμέ�να:

 ο βαθμο� ς  κα� λυψης τών απαιτη� σέών της προς έκπο� νηση μέλέ�της απο�  δραστηριο� τητές που
παρουσια� ζέι ο οικονομικο� ς φορέ�ας,

 ο  βαθμο� ς  έπα� ρκέιας  τών  ένέργέιώ� ν  και  διαδικασιώ� ν  για  την  παραγώγη�  της  μέλέ�της,
πέριλαμβανομέ�νών και τών ένέργέιώ� ν του συντονιστη� , και

 η  τέκμηρι�ώση  της  δυνατο� τητας  υλοποι�ησης  και  η  αξιοπιστι�α  του  προτέινο� μένου
χρονοδιαγρα� μματος, σέ συνδυασμο�  μέ τη στέλέ�χώση της ομα� δας μέλέ�της και τα παρέχο� μένα
στοιχέι�α απο�  τα οποι�α διασφαλι�ζέται ο� τι οι οικονομικοι�  φορέι�ς διαθέ�τουν τους αναγκαι�ους
ανθρώ� πινους πο� ρους, για να έκτέλέ�σουν τη συ� μβαση σέ κατα� λληλο ποιοτικο�  έπι�πέδο.

Το 2ο κριτη� ριο θα βαθμολογηθέι� μέ βαθμο�  Κ2, που συνι�σταται σέ ακέ�ραιο αριθμο�  απο�  1 έ�ώς 100.

Προσφορέ�ς  που  θα  λα� βουν  στο  κριτη� ριο  αυτο�  βαθμο�  κα� τώ  του  60  απορρι�πτονται  ώς
απαρα� δέκτές.

Η  βαρυ� τητα  του  κριτηρι�ου  2  στο  συ� νολο  της  βαθμολογι�ας  του  διαγώνιζο� μένου  ορι�ζέται  σέ
σ2=30%.

3ο Κριτήριο Τεχνικής προσφοράς

Στο κριτη� ριο αυτο�  αξιολογέι�ται η οργα� νώση του οικονομικου�  φορέ�α, βα� σέι τών στοιχέι�ών του α� ρθρου
20 και συγκέκριμέ�να:

 η σαφη� νέια στον καθορισμο�  τών καθηκο� ντών της ομα� δας,
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 η έπα� ρκέια της προτέινο� μένης ομα� δας μέλέ�της σέ σχέ�ση μέ τη δομη�  του οργανογρα� μματος και

 ο βαθμο� ς συνοχη� ς της προτέινο� μένης ομα� δας μέλέ�της.

Το 3ο κριτη� ριο θα βαθμολογηθέι� μέ βαθμο�  Κ3, που συνι�σταται σέ ακέ�ραιο αριθμο�  απο�  1 έ�ώς 100.

Προσφορέ�ς που θα λα� βουν στο κριτη� ριο αυτο�  βαθμο�  κα� τώ του 60 απορρι�πτονται ώς απαρα� δέκτές.

Η βαρυ� τητα του κριτηρι�ου 3 στο συ� νολο της βαθμολογι�ας του διαγώνιζο� μένου ορι�ζέται σέ   σ3=25%  .

21.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

Το α� θροισμα τών σχέτικώ� ν συντέλέστώ� ν βαρυ� τητας τών κριτηρι�ών (και υποκριτηρι�ών) αξιολο� γησης
ανέ�ρχέται  σέ  κα� θέ  πέρι�πτώση  σέ  100.  Η  βαθμολο� γηση  και  κατα� ταξη  τών  προσφορώ� ν  γι�νέται
συ� μφώνα μέ τον τυ� πο:

U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3

Ο προκυ� πτών βαθμο� ς στρογγυλοποιέι�ται στο δέυ� τέρο (2ο) δέκαδικο�  ψηφι�ο.

Όπου «σν» έι�ναι ο συντέλέστη� ς βαρυ� τητας του κριτηρι�ου ανα� θέσης Κν 

και ισχυ� έι σ1+σ2+σ3 = 1  

Ο συντέλέστη� ς βαρυ� τητας της βαθμολογι�ας της Τέχνικη� ς Προσφορα� ς ορι�ζέται σέ UTΠ = 80%.

Η τέχνικη�  προσφορα�  που δέν πληροι� την έλα� χιστη έπιμέ�ρους βαθμολογι�α τών κριτηρι�ών του α� ρθρου
21.1 απορρι�πτέται και ο προσφέ�ρών αποκλέι�έται της πέραιτέ�ρώ διαδικασι�ας83.

21.3. Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς

Oι οικονομικέ�ς προσφορέ�ς βαθμολογου� νται σέ έκατονταβα� θμια κλι�μακα και η βαθμολογι�α ΒΟΠι της
κα� θέ οικονομικη� ς προσφορα� ς ΟΠι ισου� ται μέ το προσφέρο� μένο ποσοστο�  έ�κπτώσης, ώς έξη� ς:

ΒΟΠι = 100 x  (1-ΟΠι/ΠΑ), ο� που ΠΑ έι�ναι η προέκτιμώ� μένη αμοιβη� .

Ο προκυ� πτών βαθμο� ς στρογγυλοποιέι�ται στο δέυ� τέρο (2ο) δέκαδικο�  ψηφι�ο.

Ο συντέλέστη� ς  βαρυ� τητας της βαθμολογι�ας της οικονομικη� ς προσφορα� ς ορι�ζέται σέ  UΟΠ=20% 

Βαθμολογου� νται  μο� νο  οι  οικονομικέ�ς  προσφορέ�ς  τών  προσφέρο� ντών,  τών  οποι�ών  οι  Τέχνικέ�ς
Προσφορέ�ς κρι�θηκαν  αποδέκτέ�ς και βαθμολογη� θηκαν, συ� μφώνα μέ το α� ρθρο 21.2. 

21.4 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής 

H συνολικη�  βαθμολογι�α κα� θέ προσφορα� ς U προκυ� πτέι απο�  το α� θροισμα: 

U =  U ΤΠ * 80% +  U ΟΠ * 20%

Ο προκυ� πτών βαθμο� ς στρογγυλοποιέι�ται στο δέυ� τέρο (2ο) δέκαδικο�  ψηφι�ο.

Προσώρινο� ς  ανα� δοχος  αναδέικνυ� έται  έκέι�νος  του  οποι�ου  η  προσφορα�  έ�χέι  συγκέντρώ� σέι  τον
μέγαλυ� τέρο αριθμο�  στο U 84.

Σέ  πέρι�πτώση  ισοδυ� ναμών  προσφορώ� ν,  η  αναθέ�τουσα  αρχη�  έπιλέ�γέι  τον  προσφέ�ροντα  μέ  τη
μέγαλυ� τέρη βαθμολογι�α  τέχνικη� ς  προσφορα� ς.  Σέ πέρι�πτώση ισοβαθμι�ας  και  ώς προς την τέχνικη�
προσφορα� ,  η  αναθέ�τουσα  αρχη�  έπιλέ�γέι  τον  (προσώρινο� )  ανα� δοχο  μέ  κλη� ρώση  μέταξυ�  τών
οικονομικώ� ν  φορέ�ών  που  υπέ�βαλαν  τις  ισοδυ� ναμές  προσφορέ�ς.  Η  κλη� ρώση  γι�νέται  ένώ� πιον  της
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Επιτροπη� ς  Διαγώνισμου�  και  παρουσι�α  τών  οικονομικώ� ν  φορέ�ών  που  υπέ�βαλαν  τις  ισοδυ� ναμές
προσφορέ�ς, σέ ημέ�ρα και ώ� ρα που θα τους γνώστοποιηθέι�  μέ�σώ της λέιτουργικο� τητας “έπικοινώνι�α”
του υποσυστη� ματος.  

Άρθρο 22:  Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής85

Κατα�  την  υποβολη�  προσφορώ� ν  οι  οικονομικοι�  φορέι�ς  υποβα� λλουν  το  Τυποποιημέ�νο  Έντυπο
Υπέυ� θυνης  Δη� λώσης  (ΤΕΥΔ)  του  α� ρθρου  79   παρ.  4  του  ν.  4412/2016,  το  οποι�ο  αποτέλέι�
ένημέρώμέ�νη  υπέυ� θυνη  δη� λώση,  μέ  τις  συνέ�πέιές  του  ν.  1599/1986 (Α΄75),  ώς  προκαταρκτική
απόδειξη προς  αντικατα� σταση  τών  πιστοποιητικώ� ν  που  έκδι�δουν  δημο� σιές  αρχέ�ς  η�  τρι�τα  μέ�ρη,
έπιβέβαιώ� νοντας ο� τι ο έν λο� γώ οικονομικο� ς φορέ�ας πληροι� τις ακο� λουθές πρου, ποθέ�σέις:

α)  δέν  βρι�σκέται  σέ  μι�α  απο�  τις  καταστα� σέις  του  α� ρθρου  18  της  παρου� σας,
β) πληροι�  τα σχέτικα�  κριτη� ρια έπιλογη� ς τα οποι�α έ�χουν καθοριστέι�,  συ� μφώνα μέ το α� ρθρο 19 της
παρου� σας.

Σέ  οποιοδη� ποτέ  χρονικο�  σημέι�ο  κατα�  τη  δια� ρκέια  της  διαδικασι�ας,  μπορέι�  να  ζητηθέι�  απο�  τους
προσφέ�ροντές να υποβα� λλουν ο� λα η�  ορισμέ�να δικαιολογητικα�  απο�  τα κατώτέ�ρώ αναφέρο� μένα, ο� ταν
αυτο�  απαιτέι�ται για την ορθη�  διέξαγώγη�  της διαδικασι�ας.

Το ΤΕΥΔ μπορέι�  να υπογρα� φέται  έ�ώς δέ�κα (10) ημέ�ρές πριν την καταληκτικη�  ημέρομηνι�α υποβολη� ς
τών προσφορώ� ν86. 

Κατα�  την υποβολη�  του ΤΕΥΔ, έι�ναι δυνατη� , μέ μο� νη την υπογραφη�  του κατα�  πέρι�πτώση έκπροσώ� που
του οικονομικου�  φορέ�α, η προκαταρκτικη�  απο� δέιξη τών λο� γών αποκλέισμου�  που αναφέ�ρονται στο
α� ρθρο 18.1.1 της παρου� σας, για το συ� νολο τών φυσικώ� ν προσώ� πών που έι�ναι μέ�λη του διοικητικου� ,
διέυθυντικου�  η�  έποπτικου�  οργα� νου  του  η�  έ�χουν  έξουσι�α  έκπροσώ� πησης,  λη� ψης  αποφα� σέών  η�
έλέ�γχου σέ αυτο� ν87. 

Ως  έκπρο� σώπος  του  οικονομικου�  φορέ�α,  για  την  έφαρμογη�  του  παρο� ντος,  νοέι�ται  ο  νο� μιμος
έκπρο� σώπος αυτου� , ο� πώς προκυ� πτέι απο�  το ισχυ� ον καταστατικο�  η�  το πρακτικο�  έκπροσώ� πηση� ς του
κατα�  το  χρο� νο  υποβολη� ς  της  προσφορα� ς  η�  το  αρμοδι�ώς  έξουσιοδοτημέ�νο  φυσικο�  προ� σώπο  να
έκπροσώπέι�  τον  οικονομικο�  φορέ�α  για  διαδικασι�ές  συ� ναψης  συμβα� σέών  η�  για  τη  συγκέκριμέ�νη
διαδικασι�α συ� ναψης συ� μβασης88.

Στην  πέρι�πτώση  υποβολη� ς  προσφορα� ς  απο�  έ�νώση  οικονομικώ� ν  φορέ�ών,  το  ΤΕΥΔ  υποβα� λλέται
χώριστα�  απο�  κα� θέ μέ�λος της έ�νώσης.

Στην  πέρι�πτώση  που  προσφέ�ρών  οικονομικο� ς  φορέ�ας  δηλώ� νέι  στο  ΤΕΥΔ  την  προ� θέση�  του  για
ανα� θέση υπέργολαβι�ας, υποβα� λλέι μαζι� μέ το δικο�  του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ του υπέργολα� βου.

Το δικαι�ώμα συμμέτοχη� ς και οι ο� ροι και πρου, ποθέ�σέις συμμέτοχη� ς ο� πώς  ορι�ζονται στην παρου� σα
διακη� ρυξη, κρι�νονται κατα�  την υποβολη�  της προσφορα� ς, κατα�  την υποβολη�  τών δικαιολογητικώ� ν του
παρο� ντος α� ρθρου, συ� μφώνα μέ το α� ρθρο 5 (α και β) της παρου� σας, καθώ� ς και κατα�  τη συ� ναψη της
συ� μβασης συ� μφώνα μέ το α� ρθρο 8.1 της παρου� σας. 

Οι μέμονώμέ�νοι προσφέ�ροντές πρέ�πέι να ικανοποιου� ν ο� λές τις απαιτη� σέις τών α� ρθρών 18 και 19 της
παρου� σας. Στην πέρι�πτώση ένώ� σέών οικονομικώ� ν φορέ�ών, η πλη� ρώση τών απαιτη� σέών του α� ρθρου
18 και της καταλληλο� τητας για την α� σκηση της έπαγγέλματικη� ς δραστηριο� τητας του α� ρθρου 19.1
πρέ�πέι να ικανοποιου� νται απο�  κα� θέ μέ�λος της έ�νώσης για την κατηγορι�α/ κατηγορι�ές του α� ρθρου
12.1 της παρου� σας,  στην/στις οποι�α/  οποι�ές  κα� θέ μέ�λος της έ�νώσης συμμέτέ�χέι.  Η πλη� ρώση τών
απαιτη� σέών της οικονομικη� ς και χρηματοοικονομικη� ς έπα� ρκέιας και της τέχνικη� ς και έπαγγέλματικη� ς
ικανο� τητας του α� ρθρου 19.2 και 19.3, αντι�στοιχα, αρκέι� να ικανοποιέι�ται αθροιστικα�  απο�  τα μέ�λη της
έ�νώσης.

Οι  οικονομικοι�  φορέι�ς  δέν  υποχρέου� νται  να  υποβα� λλουν  δικαιολογητικα�  η�  α� λλα  αποδέικτικα�
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στοιχέι�α, αν και στο μέ�τρο που η αναθέ�τουσα αρχη�  έ�χέι τη δυνατο� τητα να λαμβα� νέι τα πιστοποιητικα�
η�  τις συναφέι�ς πληροφορι�ές απέυθέι�ας μέ�σώ προ� σβασης σέ έθνικη�  βα� ση δέδομέ�νών σέ οποιοδη� ποτέ
κρα� τος - μέ�λος της Ένώσης, η οποι�α διατι�θέται δώρέα� ν, ο� πώς έθνικο�  μητρώ� ο συμβα� σέών, έικονικο�
φα� κέλο  έπιχέι�ρησης,  ηλέκτρονικο�  συ� στημα  αποθη� κέυσης  έγγρα� φών  η�  συ� στημα  προέπιλογη� ς.  Η
δη� λώση για την προ� σβαση σέ έθνικη�  βα� ση δέδομέ�νών έμπέριέ�χέται στο ΤΕΥΔ.

Οι οικονομικοι� φορέι�ς δέν υποχρέου� νται να υποβα� λουν δικαιολογητικα� , ο� ταν η αναθέ�τουσα αρχη�  που
έ�χέι αναθέ�σέι τη συ� μβαση διαθέ�τέι η� δη τα δικαιολογητικα�  αυτα� .

Όλα  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  του  άρθρου  22.1  ως  22.3  της  παρούσας  υποβάλλονται,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.  4250/2014  (Α΄  94).  Ειδικά  τα  αποδεικτικά,  τα  οποία
αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους89.

Αποδεκτές γίνονται:
 οι  ένορκες  βεβαιώσεις  που  αναφέρονται  στην  παρούσα  Διακήρυξη,  εφόσον  έχουν

συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι  υπεύθυνες  δηλώσεις,  εφόσον  έχουν  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών90. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Ο προσώρινο� ς  ανα� δοχος,  κατο� πιν  σχέτικη� ς  ηλέκτρονικη� ς  προ� σκλησης απο�  την αναθέ�τουσα αρχη� ,
υποβα� λλέι,  κατα�  τα  έιδικο� τέρα  οριζο� μένα  στο  α� ρθρο  5  της  παρου� σας, τα  δικαιολογητικα�  που
αναφέ�ρονται κατώτέ�ρώ91:

22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18:

22.1.1   Για  τις  πέριπτώ� σέις  του  α� ρθρου  18.1.1  του  παρο� ντος,  απο� σπασμα  ποινικου�  μητρώ� ου,  η� ,
έλλέι�ψέι αυτου� , ισοδυνα� μου έγγρα� φου που έκδι�δέται απο�  αρμο� δια δικαστικη�  η�  διοικητικη�  αρχη�  του
κρα� τους μέ�λους  η�  της χώ� ρας καταγώγη� ς η�  της χώ� ρας ο� που έι�ναι έγκατέστημέ�νος ο προσφέ�ρών, απο�
το οποι�ο προκυ� πτέι ο� τι πληρου� νται αυτέ�ς οι απαιτη� σέις, που να έ�χέι έκδοθέι� έ�ώς τρέις (3) μη� νές πριν
απο�  την  υποβολη�  του92.  Η  υποχρέ�ώση  προσκο� μισης  του  ώς  α� νώ  αποσπα� σματος  αφορα�  και  στα
προ� σώπα που ορι�ζονται στα τέ�σσέρα τέλέυται�α έδα� φια του α� ρθρου 18.1.1  του παρο� ντος.

 

22.1.2 Για τις πέριπτώ� σέις του α� ρθρου 18.1.2 του παρο� ντος:

β1) Αποδέικτικο�  ασφαλιστικη� ς ένημέρο� τητας απο�  τους αρμο� διους ασφαλιστικου� ς φορέι�ς του
οικέι�ου κρα� τους μέ�λους η�  χώ� ρας93, το οποι�ο πρέ�πέι να έι�ναι έν ισχυ�  κατα�  τον χρο� νο υποβολη� ς του,
α� λλώς, στην πέρι�πτώση που δέν αναφέ�ρέται σέ αυτο�  χρο� νος ισχυ� ος, πρέ�πέι να έ�χέι έκδοθέι� έ�ώς τρέις
(3) μη� νές πριν απο�  την υποβολη�  του94.

Οι Έλληνές μέλέτητέ�ς - φυσικα�  προ� σώπα υποβα� λλουν βέβαι�ώση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ η�  α� λλου
τυχο� ν ασφαλιστικου�  οργανισμου�  ο� που έι�ναι ασφαλισμέ�νοι για την κα� λυψη κυ� ριας και έπικουρικη� ς
ασφα� λιση� ς τους.

Οι  έγκατέστημέ�νές  στην  Ελλα� δα  έταιρέι�ές  /  Γραφέι�α  Μέλέτώ� ν   υποβα� λλουν  αποδέικτικο�
ασφαλιστικη� ς ένημέρο� τητας (κυ� ριας και έπικουρικη� ς ασφα� λισης) για το προσώπικο�  τους μέ σχέ�ση
έξαρτημέ�νης  έργασι�ας  (ΤΣΜΕΔΕ  για  τους  ασφαλισμέ�νους  –  μέ�λη  του  ΤΕΕ,  ΙΚΑ  για  το  λοιπο�
προσώπικο� ).  Δέν  αποτέλου� ν  απο� δέιξη  ένημέρο� τητας  της  προσφέ�ρουσας  έταιρι�ας,  αποδέικτικα�
ασφαλιστικη� ς ένημέρο� τητας  τών φυσικώ� ν προσώ� πών- μέλέτητώ� ν που στέλέχώ� νουν το πτυχι�ο της
έταιρι�ας ώς έται�ροι. Οι αλλοδαποι� προσφέ�ροντές (φυσικα�  και νομικα�  προ� σώπα), που δέν υποβα� λουν
τα α� νώ αποδέικτικα� , υποβα� λλουν υπέυ� θυνη δη� λώση πέρι� του ο� τι δέν απασχολου� ν προσώπικο� , για το
οποι�ο  υπα� ρχέι  υποχρέ�ώση ασφα� λισης σέ ημέδαπου� ς  ασφαλιστικου� ς  οργανισμου� ς.  Αν απασχολου� ν
τέ�τοιο προσώπικο� , πρέ�πέι να υποβα� λλουν σχέτικο�  αποδέικτικο�  ασφαλιστικη� ς ένημέρο� τητας.
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β2)  Αποδέικτικο�  φορολογικη� ς  ένημέρο� τητας   απο�  την  αρμο� δια  αρχη�  του  οικέι�ου  κρα� τους
μέ�λους  η�  χώ� ρας95,  το  οποι�ο  πρέ�πέι  να  έι�ναι  έν  ισχυ�  κατα�  τον  χρο� νο  υποβολη� ς  του,  α� λλώς,  στην
πέρι�πτώση που δέν αναφέ�ρέται σέ αυτο�  χρο� νος ισχυ� ος, πρέ�πέι να έ�χέι έκδοθέι�  έ�ώς τρέις (3) μη� νές
πριν απο�  την υποβολη�  του96. 

Οι  Έλληνές  μέλέτητέ�ς  και  Εταιρέι�ές  /  Γραφέι�α  Μέλέτώ� ν υποβα� λλουν αποδέικτικο�  της
αρμο� διας Δ.Ο.Υ. 

Οι  αλλοδαποι�  προσφέ�ροντές  υποβα� λλουν  υπέυ� θυνη  δη� λώση  πέρι�  του  ο� τι  δέν  έ�χουν
υποχρέ�ώση  καταβολη� ς  φο� ρών  στην  Ελλα� δα.  Σέ  πέρι�πτώση  που  έ�χουν  τέ�τοια  υποχρέ�ώση,
υποβα� λλουν σχέτικο�  αποδέικτικο�  της οικέι�ας Δ.Ο.Υ.

β3)  υπέυ� θυνη  δη� λώση  του  προσφέ�ροντος  ο� τι  δέν  έ�χέι  έκδοθέι�  δικαστικη�  η�  διοικητικη�
απο� φαση μέ τέλέσι�δικη και δέσμέυτικη�  ισχυ�  για την αθέ�τηση τών υποχρέώ� σέώ� ν του ο� σον αφορα�
στην καταβολη�  φο� ρών η�  έισφορώ� ν κοινώνικη� ς ασφα� λισης.

22.1.2Α Για τις  πέριπτώ� σέις  του α� ρθρου 18.1.2Α της παρου� σας,  πιστοποιητικο�  απο�  τη Διέυ� θυνση
Προγραμματισμου�  και Συντονισμου�  της Επιθέώ� ρησης Εργασιακώ� ν Σχέ�σέών, που να έ�χέι έκδοθέι� έ�ώς
τρέις  (3)  μη� νές  πριν  απο�  την  υποβολη�  του97, απο�  το  οποι�ο  να  προκυ� πτουν  οι  πρα� ξέις  έπιβολη� ς
προστι�μου που έ�χουν έκδοθέι�  σέ βα� ρος του οικονομικου�  φορέ�α σέ χρονικο�  δια� στημα δυ� ο (2) έτώ� ν
πριν απο�  την ημέρομηνι�α λη� ξης της προθέσμι�ας υποβολη� ς προσφορα� ς.  

Μέ�χρι  να  καταστέι�  έφικτη�  η  έ�κδοση  του  ανώτέ�ρώ  πιστοποιητικου� ,  αυτο�  αντικαθι�σταται  απο�
υπέυ� θυνη δη� λώση του οικονομικου�  φορέ�α, χώρι�ς να απαιτέι�ται έπι�σημη δη� λώση του ΣΕΠΕ σχέτικα�  μέ
την έ�κδοση του πιστοποιητικου� 98.

22.1.3 Για τις πέριπτώ� σέις του α� ρθρου 18.1.5 του παρο� ντος:

Για την πέρι�πτώση β’99, πιστοποιητικο�  που έκδι�δέται απο�  την αρμο� δια δικαστικη�  η�  διοικητικη�
αρχη�  του οικέι�ου κρα� τους μέ�λους η�  χώ� ρας, το οποι�ο να έ�χέι έκδοθέι� έ�ώς τρέις (3) μη� νές πριν απο�  την
υποβολη�  του100. Ειδικο� τέρα για τους οικονομικου� ς φορέι�ς που έι�ναι έγκατέστημέ�νοι στην Ελλα� δα, τα
πιστοποιητικα�  ο� τι δέν τέλου� ν υπο�  πτώ� χέυση, πτώχέυτικο�  συμβιβασμο�  η�  υπο�  αναγκαστικη�  διαχέι�ριση
η�  ο� τι δέν έ�χουν υπαχθέι� σέ διαδικασι�α έξυγι�ανσης, έκδι�δονται απο�  το αρμο� διο πρώτοδικέι�ο της έ�δρας
του οικονομικου�  φορέ�α. Το πιστοποιητικο�   ο� τι το νομικο�  προ� σώπο δέν έ�χέι τέθέι� υπο�  έκκαθα� ριση μέ
δικαστικη�  απο� φαση έκδι�δέται απο�  το οικέι�ο Πρώτοδικέι�ο της έ�δρας του οικονομικου�  φορέ�α, το δέ
πιστοποιητικο�  ο� τι δέν έ�χέι τέθέι� υπο�  έκκαθα� ριση μέ απο� φαση τών έται�ρών έκδι�δέται απο�  το Γ.Ε.Μ.Η.,
συ� μφώνα μέ  τις  κέι�μένές διατα� ξέις,  ώς κα� θέ  φορα�  ισχυ� ουν.  Οι  μέλέτητέ�ς  -  φυσικα�  προ� σώπα δέν
προσκομι�ζουν  πιστοποιητικο�  πέρι�  μη  θέ�σέώς  σέ  έκκαθα� ριση.  Ειδικα�  η  μη  αναστολη�  τών
έπιχέιρηματικώ� ν δραστηριοτη� τών του οικονομικου�  φορέ�α, για τους έγκατέστημέ�νους στην Ελλα� δα
οικονομικου� ς  φορέι�ς,  αποδέικνυ� έται  μέ�σώ  της  ηλέκτρονικη� ς  πλατφο� ρμας  της  Ανέξα� ρτητης  Αρχη� ς
Δημοσι�ών Εσο� δών101. 

Για τις πέριπτώ� σέις α’, γ’, δ’, έ’, στ’, ζ’ και η’102, υπέυ� θυνη δη� λώση του προσφέ�ροντος,103  ο� τι δέν
συντρέ�χουν στο προ� σώπο�  του οι οριζο� μένοι λο� γοι αποκλέισμου� 104. 

Για  την  πέρι�πτώση  θ’105,  πιστοποιητικο�  αρμο� διας  αρχη� ς.  Για  τους  έγκατέστημέ�νους  στην
Ελλα� δα μέλέτητέ�ς  -  φυσικα�  προ� σώπα,  προσκομι�ζέται πιστοποιητικο�  του Τ.Ε.Ε.,  η�  του αντι�στοιχου
έπιμέλητηρι�ου  (ο� ταν  αυτο�  έ�χέι  πέιθαρχικέ�ς  έξουσι�ές  έπι�  τών  μέλώ� ν  του)  πέρι�  μη  δια� πραξης
παραπτώ� ματος, για το οποι�ο έπιβλη� θηκέ πέιθαρχικη�  ποινη� . Τα Γραφέι�α / Εταιρέι�ές Μέλέτώ� ν, καθώ� ς
και τα φυσικα�  προ� σώπα-μέλέτητέ�ς, ανέξα� ρτητα απο�  την χώ� ρα έγκατα� στασης (Ελλα� δα η�  αλλοδαπη� ),
τα οποι�α δέν υπο� κέινται στους α� νώ πέιθαρχικου� ς φορέι�ς, υποβα� λουν πιστοποιητικο�  του φορέ�α στον
οποι�ο  υπο� κέινται,  έφο� σον αυτο� ς  έ�χέι  πέιθαρχικέ�ς  έξουσι�ές στα μέ�λη του,  διαφορέτικα�  υποβα� λουν
υπέυ� θυνη  δη� λώση  ο� τι:  α)  δέν  υπα� ρχέι  πέιθαρχικο� ς  φορέ�ας  και  β)  δέν  έ�χουν  διαπρα� ξέι  σοβαρο�
έπαγγέλματικο�  παρα� πτώμα. 
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22.1.4 Αν το κρα� τος μέ�λος η�  χώ� ρα δέν έκδι�δέι έ�γγραφα η�  πιστοποιητικα�  που να καλυ� πτουν ο� λές τις
πέριπτώ� σέις  που  αναφέ�ρονται  ώς  α� νώ,  υπο�  22.1.1,  22.1.2  και  22.1.3  πέρ.  β',  το  έ�γγραφο  η�  το
πιστοποιητικο�  μπορέι� να αντικαθι�σταται απο�  έ�νορκη βέβαι�ώση η� , στα κρα� τη μέ�λη η�  στις χώ� ρές ο� που
δέν προβλέ�πέται έ�νορκη βέβαι�ώση, απο�  υπέυ� θυνη δη� λώση του ένδιαφέρομέ�νου ένώ� πιον αρμο� διας
δικαστικη� ς  η�  διοικητικη� ς  αρχη� ς,  συμβολαιογρα� φου  η�  αρμο� διου  έπαγγέλματικου�  η�  έμπορικου�
οργανισμου�  του κρα� τους μέ�λους η�  της χώ� ρας καταγώγη� ς η�  της χώ� ρας ο� που έι�ναι έγκατέστημέ�νος ο
οικονομικο� ς φορέ�ας.

Οι αρμο� διές δημο� σιές αρχέ�ς παρέ�χουν, ο� που κρι�νέται αναγκαι�ο, έπι�σημη δη� λώση στην οποι�α
αναφέ�ρέται ο� τι δέν έκδι�δονται τα έν λο� γώ έ�γγραφα η�  τα πιστοποιητικα�  η�  ο� τι τα έ�γγραφα αυτα�  δέν
καλυ� πτουν ο� λές τις πέριπτώ� σέις που αναφέ�ρονται ανώτέ�ρώ. 

 Οι  έπι�σημές  δηλώ� σέις  καθι�στανται  διαθέ�σιμές  μέ�σώ  του  έπιγραμμικου�  αποθέτηρι�ου
πιστοποιητικώ� ν (e-Certis)106 του α� ρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Αν  διαπιστώθέι�  μέ  οποιονδη� ποτέ  τρο� πο  ο� τι,  στην  έν  λο�γώ  χώ� ρα  έκδι�δονται  τα  υπο� ψη
πιστοποιητικα� , η προσφορα�  του διαγώνιζο� μένου απορρι�πτέται.

22.1.5 Για την πέρι�πτώση του α� ρθρου 18.1.10 της παρου� σας, υπέυ� θυνη δη� λώση του προσφέ�ροντος
ο� τι δέν έ�χέι έκδοθέι� σέ βα� ρος του απο� φαση αποκλέισμου�  συ� μφώνα μέ το α� ρθρο 74 του ν. 4412/2016.

22.2. Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής:

22.2.1 Προς απο� δέιξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :

(α) οι προσφέ�ροντές που έι�ναι έγκατέστημέ�νοι στην Ελλα� δα προσκομι�ζουν Πτυχι�ο Μέλέτητη�
η�  Γραφέι�ών Μέλέτώ� ν107    για τις αντι�στοιχές κατηγορι�ές μέλέτώ� ν, ώς έξη� ς: 

 Για την κατηγορία μελέτης 8, πτυχίο Γ’ τάξης και άνω
 Για την κατηγορία μελέτης 9, πτυχίο Γ’ τάξης και άνω
 Για την κατηγορία μελέτης 21, πτυχίο Α’ τάξης και άνω
 Για την κατηγορία μελέτης 20, πτυχίο Α’ τάξης και άνω
 Για την κατηγορία μελέτης 27, πτυχίο Α’ τάξης και άνω

(β) Οι προσφέ�ροντές που έι�ναι έγκατέστημέ�νοι  σέ λοιπα�  κρα� τη μέ�λη της Ευρώπαι,κη� ς Ένώσης
προσκομι�ζουν  τις  δηλώ� σέις  και  πιστοποιητικα�  που  πέριγρα� φονται  στο  Παρα� ρτημα  XI  του
Προσαρτη� ματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέ�ροντές που έι�ναι έγκατέστημέ�νοι σέ κρα� τος μέ�λος του Ευρώπαι,κου�  Οικονομικου�
Χώ� ρου (Ε.Ο.Χ) η�  σέ τρι�τές χώ� ρές που έ�χουν υπογρα� ψέι και κυρώ� σέι τη ΣΔΣ, στο βαθμο�  που η υπο�
ανα� θέση δημο� σια συ� μβαση καλυ� πτέται απο�  τα Παραρτη� ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γένικέ�ς σημέιώ� σέις
του σχέτικου�  μέ την Ένώση Προσαρτη� ματος I της ώς α� νώ Συμφώνι�ας, η�  σέ τρι�τές χώ� ρές που δέν
έμπι�πτουν στην προηγου� μένη  πέρι�πτώση και έ�χουν συνα� ψέι διμέρέι�ς η�  πολυμέρέι�ς συμφώνι�ές μέ την
Ένώση  σέ  θέ�ματα  διαδικασιώ� ν  ανα� θέσης  δημοσι�ών  συμβα� σέών,   προσκομι�ζουν  πιστοποιητικο�
αντι�στοιχου  έπαγγέλματικου�  η�  έμπορικου�  μητρώ� ου.  Στην  πέρι�πτώση  που  χώ� ρα  δέν  τηρέι�  τέ�τοιο
μητρώ� ο,  το έ�γγραφο η�  το πιστοποιητικο�  μπορέι�  να  αντικαθι�σταται  απο�  έ�νορκη βέβαι�ώση η� ,  στα
κρα� τη  -  μέ�λη  η�  στις  χώ� ρές  ο� που  δέν  προβλέ�πέται  έ�νορκη  βέβαι�ώση,  απο�  υπέυ� θυνη  δη� λώση  του
ένδιαφέρομέ�νου ένώ� πιον αρμο� διας δικαστικη� ς η�  διοικητικη� ς  αρχη� ς,  συμβολαιογρα� φου η�  αρμο� διου
έπαγγέλματικου�  η�  έμπορικου�  οργανισμου�  της  χώ� ρας  καταγώγη� ς  η�  της  χώ� ρας  ο� που  έι�ναι
έγκατέστημέ�νος  ο  οικονομικο� ς  φορέ�ας  ο� τι  δέν  τηρέι�ται  τέ�τοιο  μητρώ� ο  και  ο� τι  ασκέι�  τη
δραστηριο� τητα του α� ρθρου 17.1 της παρου� σας.

Τα ώς α� νώ δικαιολογητικα�  υπο�  α), β) και γ) γι�νονται αποδέκτα� , έφο� σον έ�χουν έκδοθέι�  έ�ώς τρια� ντα
(30) έργα� σιμές ημέ�ρές πριν απο�  την υποβολη�  τους, έκτο� ς αν συ� μφώνα μέ τις έιδικο� τέρές διατα� ξέις
αυτώ� ν φέ�ρουν συγκέκριμέ�νο χρο� νο ισχυ� ος108.
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22.2.2  Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδέικνυ� έται ώς ακολου� θώς 109: 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδέικνυ� έται ώς ακολου� θώς  110:

οι μέν προσφέ�ροντές που έι�ναι έγκατέστημέ�νοι στην Ελλα� δα, μέ το Πτυχι�ο Μέλέτητη�  η�  Γραφέι�ών
Μέλέτώ� ν,
 οι δέ αλλοδαποι� προσφέ�ροντές μέ τα ακο� λουθα:
(α) κατα� λογο τών κυριο� τέρών υπηρέσιώ� ν που πραγματοποιη� θηκαν την τέλέυται�α δέκαπένταέτι�α μέ
αναφορα�  του αντι�στοιχου ποσου� , της ημέρομηνι�ας και του δημο� σιου η�  ιδιώτικου�  παραλη� πτη,
(β) αναφορα�  του τέχνικου�  προσώπικου�  η�  τών τέχνικώ� ν υπηρέσιώ� ν, έι�τέ ανη� κουν απ’ έυθέι�ας στην

4  Μέ�σώ της λέιτουργικο� τητας “Επικοινώνι�α” του υποσυστη� ματος. 
5  Πρβ.  α� ρθρο  122 του  ν.  4412/2016.  Η  προκη� ρυξη  συ� μβασης  πέριλαμβα� νέι  κατ'  έλα� χιστον  τις

πληροφορι�ές που προβλέ�πονται στο Μέ�ρος Γ΄ του Παραρτη� ματος V του Προσαρτη� ματος Α΄ του ν.
4412/2016. Επισημαι�νέται ο� τι, μέ�χρι την έ�κδοση τυποποιημέ�νου έντυ� που προκη� ρυξης συ� μβασης
για συμβα� σέις κα� τώ τών ορι�ών, οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς, μπορου� ν να χρησιμοποιου� ν το αντι�στοιχο
τυποποιημέ�νο  έ�ντυπο  “Προκη� ρυξη  Συ� μβασης”,  αντλώ� ντας  το  απο�  τη  διαδρομη�
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και  διαμορφώ� νοντα� ς  το
αναλο� γώς.

6   Το  ΤΕΥΔ  έγκρι�θηκέ  μέ  την  υπ'  αριθμ.  158/2016  Απο� φαση  της  Ενιαι�ας  Ανέξα� ρτητης  Αρχη� ς
Δημοσι�ών  Συμβα� σέών  μέ  θέ�μα  «Έγκριση  του  "Τυποποιημέ�νου  Εντυ� που  Υπέυ� θυνης  Δη� λώσης"
(ΤΕΥΔ) του  α� ρθρου 79 παρ.  4 του Ν.  4412/2016 (Α΄ 147),  για διαδικασι�ές  συ� ναψης δημο� σιας
συ� μβασης  κα� τώ  τών ορι�ών  τών  οδηγιώ� ν  (Β'  3698/2016).  Aπο�  τις  2-5-2019,  παρέ�χέται  η  νέ�α
ηλέκτρονικη�  υπηρέσι�α Promitheus  ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)  που
προσφέ�ρέι τη δυνατο� τητα ηλέκτρονικη� ς συ� νταξης και διαχέι�ρισης του Τυποποιημέ�νου Εντυ� που
Υπέυ� θυνης  Δη� λώσης  (ΤΕΥΔ).  Μπορέι�τέ  να  δέι�τέ  τη  σχέτικη�  ανακοι�νώση  στη  Διαδικτυακη�
Πυ� λη του ΕΣΗΔΗΣ www  .  promitheus  .  gov  .  gr  . Επισημαι�νέται ο� τι η χρη� ση της ώς α� νώ υπηρέσι�ας για
τη συ� νταξη του ΤΕΥΔ έι�ναι προαιρέτικη�  για τις αναθέ�τουσές αρχέ�ς και τους οικονομικου� ς φορέι�ς,
καθώ� ς  έξακολουθου� ν  να  έ�χουν  τη  δυνατο� τητα  να  διαμορφώ� σουν  το  .doc αρχέι�ο  που  έι�ναι
διαθέ�σιμο στην ιστοσέλι�δα της Αρχη� ς στη διαδρομη�  http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-
articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-
diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

7  Πρβλ και α� ρθρο 4 1.της μέ αριθ. ΔΝΣβ/92783π.έ./ΦΝ 466/10-09-2018 Απο� φασης του Υπουργου�
Υποδομώ� ν και Μέταφορώ� ν «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών
ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης
που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και
κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (Β’ 4203).

8  Η πέριπτ.  (ζ)  συμπληρώ� νέται  και  πέριλαμβα� νέται  στη διακη� ρυξη έφο� σον  η  αναθέ�τουσα αρχη�
πέριλα� βέι υποδέι�γματα έγγρα� φών προς υποβολη�  απο�  τους οικονομικου� ς φορέι�ς π.χ. έγγυητικώ� ν
έπιστολώ� ν.

9  Συμπληρώ� νονται τυχο� ν α� λλα έ�γγραφα συ� μβασης η�  τέυ� χη που η αναθέ�τουσα αρχη�  κρι�νέι αναγκαι�α
μέ σκοπο�  να πέριγρα� ψέι η�  να προσδιορι�σέι στοιχέι�α της συ� μβασης η�  της διαδικασι�ας συ� ναψης.

10  Πρβλ. α� ρθρο 67 παρ. 3 του ν. 4412/2016, ο� πώς τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 107 πέρ. 3 του ν.
4497/2017 (Α 171)  

11  Συμπληρώ� νέται η ημέρομηνι�α δημοσι�έυσης της διακη� ρυξης στην ιστοσέλι�δα, η οποι�α πρέ�πέι να
ταυτι�ζέται  μέ τη δημοσι�έυση αυτη� ς  στο ΚΗΜΔΗΣ (α� ρθρο 120 ν.  4412/2016).  Στην πέρι�πτώση
αυτη� ,  δέν  υπα� ρχέι  προ� βλέψη  για  δαπα� νη  αναπαραγώγη� ς  τών  τέυχώ� ν  του  διαγώνισμου�  και
διαγρα� φονται τα λοιπα�  έδα� φια (πλην του πρώ� του έδαφι�ου) της παρ. 2.2 της διακη� ρυξης.

12  Όταν  έι�ναι  αδυ� νατο  να  παρασχέθέι�  έλέυ� θέρη,  πλη� ρης,  α� μέση  και  δώρέα� ν  ηλέκτρονικη�
προ� σβαση σέ ορισμέ�να έ�γγραφα της συ� μβασης, μπορέι�  να πέριληφθέι�,  στο παρο� ν α� ρθρο της
διακη� ρυξης,  προ� βλέψη  ο� τι  τα  σχέτικα�  έ�γγραφα  της  συ� μβασης  θα  διατέθου� ν  μέ  μέ�σα  α� λλα
πλην  τών  ηλέκτρονικώ� ν,  ο� πώς  το  ταχυδρομέι�ο  η�  α� λλο  κατα� λληλο  μέ�σο  η�  συνδυασμο� ς
ταχυδρομικώ� ν η�  α� λλών καταλλη� λών μέ�σών και ηλέκτρονικώ� ν μέ�σών (τρι�το έδα� φιο παρ. 1 του
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έπιχέι�ρηση του οικονομικου�  φορέ�α έι�τέ ο�χι, ιδι�ώς τών υπέυθυ� νών για τον έ�λέγχο της ποιο� τητα,
(γ) αναφορα�  τι�τλών σπουδώ� ν και έπαγγέλματικώ� ν προσο� ντών του οικονομικου�  φορέ�α η�  τών
διέυθυντικώ� ν στέλέχώ� ν της έπιχέι�ρησης,
(δ) δη� λώση στην οποι�α αναφέ�ρονται το μέ�σο έτη� σιο έργατου, παλληλικο�  δυναμικο�  του οικονομικου�
φορέ�α και ο αριθμο� ς τών στέλέχώ� ν της έπιχέι�ρηση� ς του κατα�  τα τέλέυται�α τρι�α χρο� νια.

Οι   οικονομικοι�  φορέι�ς  που  έι�ναι  έγγέγραμμέ�νοι  σέ  επίσημους  καταλόγους  η�  διαθέ�τουν
πιστοποιητικο�  απο�  οργανισμου� ς  πιστοποι�ησης  που  συμμορφώ� νονται  μέ  τα  έυρώπαι,κα�  προ� τυπα
πιστοποι�ησης,  κατα�  την έ�ννοια  του Παραρτη� ματος  VII του Προσαρτη� ματος Α΄  του ν.  4412/2016,
μπορου� ν  να  προσκομι�ζουν  στις  αναθέ�τουσές  αρχέ�ς  πιστοποιητικο�  έγγραφη� ς  έκδιδο� μένο  απο�  την
αρμο� δια αρχη�  η�  το πιστοποιητικο�  που έκδι�δέται απο�  τον αρμο� διο οργανισμο�  πιστοποι�ησης, κατα�  τα
οριζο� μένα στο α� ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παρα� γραφο 22.2.5 του παρο� ντος α� ρθρου.

α� ρθρου 67 του ν.  4412/2016).  Στην πέρι�πτώση αυτη�   προτέι�νέται  η ακο� λουθη διατυ� πώση:
«Τα  ακόλουθα  έγγραφα  της  σύμβασης  ...........................  διατίθενται  από  ………………………….,  οδός
…………………,  πληροφορίες  ………………….  τηλ.:……………...  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  ακόμα,  να
λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……………, στα γραφεία της αναθέτουσας
αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες».

13  Όταν δέν μπορέι� να προσφέρθέι�  έλέυ� θέρη, πλη� ρης, α� μέση και δώρέα� ν ηλέκτρονικη�  προ� σβαση σέ
ορισμέ�να έ�γγραφα της συ� μβασης, διο� τι η αναθέ�τουσα αρχη�  προτι�θέται να έφαρμο� σέι την παρ. 2
του  α� ρθρου  21  του  ν.  4412/2016,  αναφέ�ρονται,  στο  παρο� ν  α� ρθρο  της  διακη� ρυξης,  τα  μέ�τρα
προστασι�ας  του  έμπιστέυτικου�  χαρακτη� ρα  τών  πληροφοριώ� ν,  τα  οποι�α  απαιτου� νται,  και  τον
τρο� πο μέ τον οποι�ο έι�ναι δυνατη�  η προ� σβαση στα σχέτικα�  έ�γγραφα. Ενδέικτικα� , λ.χ., η αναθέ�τουσα
αρχη�  θα μπορου� σέ να αναφέ�ρέι ο� τι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει
εμπιστευτικά και  να μη γνωστοποιήσει  σε  τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του
ελληνικού και  διεθνούς  Τύπου),  χωρίς  την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας
Αρχής,  τα  ανωτέρω  έγγραφα  ή  πληροφορίες  που  προκύπτουν  από  αυτά.  Οι  οικονομικοί  φορείς
διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους
και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την σύναψη ή εκτέλεση της σύμβασης. Για
τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.

14  Συμπληρώ� νέται   απο�  την  αναθέ�τουσα  αρχη�  μέ   σαφη� νέια  συγκέκριμέ�νη  ημέρομηνι�α,  προς
αποφυγη�  οιασδη� ποτέ συ� γχυσης και αμφιβολι�ας. 

15 Συμπληρώ� νέται η τέ�ταρτη ημέ�ρα πριν απο�  τη λη� ξη της προθέσμι�ας του α� ρθρου 14 της παρου� σας.
Σέ πέρι�πτώση που η ημέ�ρα αυτη�  έι�ναι αργι�α, τι�θέται η προηγου� μένη αυτη� ς έργα� σιμη ημέ�ρα. Πρβλ
και α� ρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β').

16   Πρβλ. α� ρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
17  Πρβ. α� ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, ο� πώς προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν.

4605/2019 και τροποποιη� θηκέ απο�  το α� ρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.
18  Άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, ο� πώς προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 8 πέρ. β’ του ν.

4605/2019 και το α� ρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). Σημέιώ� νέται ο� τι η προθέσμι�α τών 10
ημέρώ� ν που αναγρα� φέται στο παρο� ν σημέι�ο αφορα�  μο� νο τον χρο� νο υπογραφη� ς της ΥΔ και σέ
καμι�α  πέρι�πτώση δέν συνδέ�έται  μέ  τη συνολικη�  προθέσμι�α  υποβολη� ς  τών προσφορώ� ν  μέ  την
έ�ννοια  ο� τι  οι  οικονομικοι�  φορέι�ς  έ�χουν  τη  δυνατο� τητα  να  υποβα� λλουν  την  προσφορα�  τους
οποτέδη� ποτέ κατα�  την ώς α� νώ προθέσμι�α.

19  Επισημαι�νέται ο� τι, ώς προς τις προθέσμι�ές  για την ολοκλη� ρώση τών ένέργέιώ� ν της Επιτροπη� ς
Διένέ�ργέιας  Διαγώνισμου�  ισχυ� ουν  τα  οριζο� μένα  στο  α� ρθρο  221Α  του  ν.  4412/2016,  το  οποι�ο
προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/2019 και τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 56 παρ. 7 ν.
4609/2019 (Α 67). 

20 Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 1 έδ. α του ν. 4412/2016, ο� πώς τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 12 πέρ.
α του ν. 4605/2019.

21  Πρβλ.  α� ρθρο 103 παρ.  1 ν.  4412/2016,  ο� πώς τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 107 πέρ.  19 του ν.
4497/2017 (Α 171). 

22  Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ο� πώς αντικαταστα� θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 12 πέρ. β
του ν. 4605/19.

- 35 -





   Επιπλέ�ον η έμπέιρι�α του α� ρθρου 19.3 β  θα αποδέικνυ� έται έπι�  ποινη�  αποκλέισμου�   μέ προσκο� μιση  
συ� μβασης,  συνοδέυο� μένη  απο�  βέβαι�ώση  πέραι�ώσης  η�  καλη� ς  έκτέ�λέσης  η�  πρώτο� κολλο
παραλαβη� ς κλπ του αναθέ�τοντα φορέ�α.      

22.2.4  Δικαιολογητικά  για  πρότυπα διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης111

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

22.2.5 Οι  οικονομικοι�  φορέι�ς  που  έι�ναι  έγγέγραμμέ�νοι  σέ  έπι�σημους  καταλο�γους  η�  διαθέ�τουν
πιστοποιητικο�  απο�  οργανισμου� ς  πιστοποι�ησης  που  συμμορφώ� νονται  μέ  τα  έυρώπαι,κα�  προ� τυπα

23  Μέ την έπιφυ� λαξη τών παρ. 7 και 8 του α� ρθρου 78 του ν.  4412/2016 (λη� ψη έπανορθώτικώ� ν
μέ�σών).

24  Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, ο� πώς τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 12 πέρ. γ
του ν. 4605/19.

25  Πρβλ. α� ρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ο� πώς τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 13 πέρ. β
του ν. 4605/19.

26  Πρβλ. παρ. 7 του α� ρθρου 379 του ν. 4412/2016, ο� πώς τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 4 του ν.
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και α� ρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017. 

27     Πρβλ. α� ρθρο 361 του ν. 4412/2016.
28  Πρβ. α� ρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ο� πώς τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 41 του ν.

4605/2019.
29   Πρβλ. α� ρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
30  Πρβ. α� ρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ο� πώς τροποποιη� θηκέ απο�  το α� ρθρο 43 παρ. 42 του ν.

4605/2019.
31   Πρβλ. α� ρθρο 372 παρ. 1 έ�ώς 3 του ν. 4412/2016.
32  Πρβ. α� ρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, ο� πώς τροποποιη� θηκέ απο�  το α� ρθρο 43 παρ. 45 του ν.

4605/2019.
33   Ή/και η Επιτροπη�  Διαγώνισμου� , κατα�  πέρι�πτώση (πρβλ. α� ρθρο 13 παρ. 3 πέρ. γ’ & ‘δ της μέ. αρ.

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).
34  Πρβλ. ομοι�ώς προηγου� μένη υποσημέι�ώση
35  Η φρα� ση  “μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον

απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013” προστι�θέται στη διακη� ρυξη μο� νο
στις πέριπτώ� σέις έκέι�νές, στις οποι�ές προβλέ�πέται υποχρέ�ώση προσυμβατικου�  έλέ�γχου, συ� μφώνα
μέ τα α� ρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, α� λλώς διαγρα� φέται.

36  Επισημαι�νέται ο� τι η έν λο� γώ υπέυ� θυνη δη� λώση υποβα� λλέται απο�  τον προσώρινο�  ανα� δοχο, έ�πέιτα
απο�  σχέτικη�  προ� σκληση  της  αναθέ�τουσας  αρχη� ς,  μόνο στην  πέρι�πτώση  του  προσυμβατικου�
έλέ�γχου η�  της α� σκησης προδικαστικη� ς προσφυγη� ς κατα�  της απο� φασης κατακυ� ρώσης (πρβ. α� ρθρο
105 παρ. 3 πέρ. γ' του ν. 4412/2016, ο� πώς τροποποιη� θηκέ απο�  την πέρ. 26 του α� ρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171) και το α� ρθρο 43 παρ. 13 πέρ. γ’ του ν. 4605/2019. 

37  Πρβλ. α� ρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, ο� πώς τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 13 πέρ. γ
του ν. 4605/19.

38  ?  Η απο� φαση κατακυ� ρώσης κοινοποιέι�ται στον προσώρινο�  ανα� δοχο: α) στην πέρι�πτώση που
απαιτέι�ται  υποβολη�  υπέυ� θυνης  δη� λώσης  του  α� ρθρου  8.1,  μέτα�  τον  έ�λέγχο  αυτη� ς  και  τη
διαπι�στώση της ορθο� τητα� ς της απο�  την Επιτροπη�  διαγώνισμου� , και β) στην πέρι�πτώση που δέν
απαιτέι�ται η υποβολη�  της ανώτέ�ρώ υπέυ� θυνης δη� λώσης (πρβλ. προηγου� μένη υποσημέι�ώση), μέτα�
την ολοκλη� ρώση του έλέ�γχου τών δικαιολογητικώ� ν του προσώρινου�  αναδο� χου κατα�  το α� ρθρο 5
της παρου� σας και την α� πρακτη πα� ροδο της προθέσμι�ας α� σκησης προδικαστικη� ς προσφυγη� ς.

39  Πρβλ. α� ρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, ο� πώς τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 13 πέρ. δ 
του ν. 4605/19.

40  Πρβλ.  α� ρθρο 80 παρ.  10 ν.  4412/2016,  ο� πώς τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 107 πέρ.  14 του ν.
4497/2017 (Α 171) και το α� ρθρο 43 παρ. 7 πέρ. α’ υποπέρ. αβ’ του ν. 4605/2019. 
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πιστοποι�ησης,  κατα�  την έ�ννοια  του  Παραρτη� ματος  VII  του  Προσαρτη� ματος  Α'  του  ν.  4412/2016,
μπορου� ν,  για  την  έκα� στοτέ  συ� μβαση,  να  υποβα� λλουν  στις  αναθέ�τουσές  αρχέ�ς  πιστοποιητικο�
έγγραφη� ς  έκδιδο� μένο απο�  την αρμο� δια  αρχη�  η�  το πιστοποιητικο�  που έκδι�δέται  απο�  τον αρμο� διο
οργανισμο�  πιστοποι�ησης.
Στα πιστοποιητικα�  αυτα�  αναφέ�ρονται τα δικαιολογητικα�  βα� σέι τών οποι�ών έ�γινέ η έγγραφη�  τών έν
λο�γώ οικονομικώ� ν φορέ�ών στον έπι�σημο κατα� λογο η�  η πιστοποι�ηση και η κατα� ταξη στον έν λο�γώ
κατα� λογο. 
Η πιστοποιου� μένη έγγραφη�  στους έπι�σημους καταλο� γους απο�  τους αρμο� διους οργανισμου� ς η�  το
πιστοποιητικο� ,  που  έκδι�δέται  απο�  τον  οργανισμο�  πιστοποι�ησης,  συνιστα�  τέκμη� ριο
καταλληλο� τητας ο� σον αφορα�  τις απαιτη� σέις ποιοτικη� ς έπιλογη� ς, τις οποι�ές καλυ� πτέι ο έπι�σημος
κατα� λογος η�  το πιστοποιητικο� .
Οι  οικονομικοι�  φορέι�ς  που έι�ναι  έγγέγραμμέ�νοι  σέ έπι�σημους καταλο� γους απαλλα� σσονται απο�
την υποχρέ�ώση υποβολη� ς τών δικαιολογητικώ� ν που αναφέ�ρονται στο πιστοποιητικο�  έγγραφη� ς
τους.

22.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου:

41  Επισημαι�νέται ο� τι μέ το  α� ρθρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλέ�πέται ο� τι: "25. Mε την
έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 20 καταργούνται [...] και τα άρθρα 39 και 40
του ν. 3316/2005, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περίπτωση 40 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν.
4412/2016".

42  Απο�  1-1-2017 τέ�θηκέ σέ ισχυ�  το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), μέ το α� ρθρο 13 του οποι�ου καταργη� θηκέ
το π.δ 113/2010.

43  Τι�θέται  μο� νο  έφο� σον  προ� κέιται  για συγχρηματοδοτου� μένο έ�ργο απο�  πο� ρους  της Ευρώπαι,κη� ς
Ένώσης.

44  Τι�θέται μο� νο έφο� σον έπιλέγέι� η διένέ�ργέια κλη� ρώσης για τη συγκρο� τηση συλλογικώ� ν οργα� νών.
45  Σέ  πέρι�πτώση  που  πέριλαμβα� νονται  τυχο� ν  δικαιώ� ματα  προαι�ρέσης,  διαμορφώ� νέται
αναλο� γώς η έκτιμώ� μένη αξι�α της συ� μβασης και το παρο� ν α� ρθρο (πρβ. α� ρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1
πέρ. α' του ν. 4412/2016).
46  Πρβλ. α� ρθρο 53 πέρ. 8α' του ν. 4412/2016.
47  Εφο� σον  προ� κέιται  για  συ� μβαση  συγχρηματοδοτου� μένη  (απο�   κονδυ� λια  της  Ε.Ε.)  πρέ�πέι  να

αναφέ�ρέται και το Μέ�τρο απο�  το οποι�ο χρηματοδοτέι�ται.  Πρέ�πέι να αναφέ�ρέται η έξασφα� λιση
χρηματοδο� τησης της συ� μβασης (αρ 45 παρ 8 σημέι�ο Α5 του ν. 4412/2016).

48   Πρβλ. α� ρθρο 4 παρ. 3 έ�βδομο έδα� φιο του ν. 4013/2011, ο� πώς αντικαταστα� θηκέ απο�  το α� ρθρο
44 του ν. 4605/2019.

49  Η αναθέ�τουσα αρχη�  διαμορφώ� νέι το παρο� ν σημέι�ο της διακη� ρυξης, ανα� λογα μέ το αν αποφασι�σέι
να υποδιαιρέ�σέι  τη συ� μβαση  σέ  πέρισσο� τέρα τμη� ματα/μέλέ�τές  η�  ο� χι,  η� τοι  να  τις  αναθέ�σέι  ώς
ένιαι�ο συ� νολο. Στην πέρι�πτώση που έπιλέ�ξέι να μην υποδιαιρέ�σέι σέ τμη� ματα, αναφέ�ρέι, στο παρο� ν
σημέι�ο της διακη� ρυξης, τους βασικου� ς λο� γους της απο� φαση� ς  της αυτη� ς (πρβλ. α� ρθρο 59 του ν.
4412/2016).

50  Να  αναφέρθέι�  έα� ν  γι�νονται  δέκτέ�ς  έναλλακτικέ�ς  προσφορέ�ς  και  να  συμπληρώθου� ν  τα
αναφέρο� μένα στο α� ρθρο 57  παρ  2 του  ν.  4412/2016.  Άλλώς,  να  συμπληρώθέι�   «δέν γι�νονται
δέκτέ�ς».

51  Πρβ. α� ρθρο 91 παρ. 1 πέρ. (έ) του ν. 4412/2016. Αν, ώστο� σο, στην παρα� γραφο 13.3 της παρου� σας
η  αναθέ�τουσα  αρχη�  έ�χέι  συμπληρώ� σέι  ο� τι  γι�νονται  δέκτέ�ς  έναλλακτικέ�ς  προσφορέ�ς,  η
παρα� γραφος 13.4 διαγρα� φέται . 

52  Ορι�ζέται ο χρο� νος απο�  την αναθέ�τουσα αρχη� , κατ΄έκτι�μηση τών ιδιαιτέροτη� τών της διαδικασι�ας.
Για τον καθορισμο�  του χρο� νου ισχυ� ος της προσφορα� ς, πρβ. α� ρθρο 97 παρ 3 του ν. 4412/2016.   

53  Η έλα� χιστη προθέσμι�α παραλαβη� ς τών προσφορώ� ν καθορι�ζέται συ� μφώνα μέ το α� ρθρο 121 του ν.
4412/2016, ο� πώς  αυτο�  τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 19 του ν. 4605/2019.

54   Προτέι�νέται οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς να ορι�ζουν την ημέρομηνι�α ηλέκτρονικη� ς αποσφρα� γισης τών
προσφορώ� ν  μέτα�  την  παρέ�λέυση  τριώ� ν  έργασι�μών  ημέρώ� ν  απο�  την  καταληκτικη�  ημέρομηνι�α
υποβολη� ς  τών  προσφορώ� ν,  προκέιμέ�νου  να  έ�χέι  προσκομιστέι�  απο�  τους  συμμέτέ�χοντές  και  η
πρώτο� τυπη  έγγυ� ηση  συμμέτοχη� ς,  συ� μφώνα  μέ  τα  προβλέπο� μένα  στο  α� ρθρο  3.5.  πέρ.  β  της
παρου� σας.
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Σέ  πέρι�πτώση  νομικου�  προσώ� που,  υποβα� λλονται  ηλέκτρονικα� ,  στον  φα� κέλο  “Δικαιολογητικα�
Προσώρινου�  Αναδο�χου”, τα νομιμοποιητικα�  έ�γγραφα απο�  τα οποι�α προκυ� πτέι η έξουσι�α υπογραφη� ς
του νομι�μου έκπροσώ� που και τα οποι�α πρέ�πέι να έ�χουν έκδοθέι�  έ�ώς τρια� ντα (30) έργα� σιμές ημέ�ρές
πριν  απο�  την  υποβολη�  τους112, έκτο� ς  αν  συ� μφώνα  μέ  τις  έιδικο� τέρές  διατα� ξέις  αυτώ� ν  φέ�ρουν
συγκέκριμέ�νο χρο� νο ισχυ� ος.

Εα� ν ο προσφέ�ρών έι�ναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συ� στασης,
2.  Αντι�γραφο του ισχυ� οντος καταστατικου�  μέ το ΦΕΚ στο οποι�ο έ�χουν δημοσιέυτέι�  ο� λές οι  μέ�χρι
ση� μέρα τροποποιη� σέις αυτου�  η�  έπικυρώμέ�νο αντι�γραφο κώδικοποιημέ�νου καταστατικου�  (έφο� σον
υπα� ρχέι)
3. ΦΕΚ στο οποι�ο έ�χέι δημοσιέυτέι� το πρακτικο�  ΔΣ έκπροσώ� πησης του νομικου�  προσώ� που,
4.  Πρακτικο�  Δ.Σ  πέρι�  έ�γκρισης  συμμέτοχη� ς  στο  διαγώνισμο� ,  στο  οποι�ο  μπορέι�  να  πέριέ�χέται  και

56  Πρβ. α� ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ο� πώς τροποποιη� θηκέ  μέ την πέρ. 4 του α� ρθρου 107 του
ν. 4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 πέρ. β, γ και δ του α� ρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

57  Δέν απαιτέι�ται έγγυ� ηση καλη� ς έκτέ�λέσης για συμβα� σέις αξι�ας ι�σης η�  κατώ� τέρης απο�  το ποσο�  τών
20.000 έυρώ� , έκτο� ς αν α� λλώς ορι�ζέται στα έ�γγραφα της συ� μβασης (αρθ.72 παρ. 1 πέρ. β) έδ. τρι�το
του ν. 4412/2016).

58    Πρβ. α� ρθρο 198 του ν. 4412/2016, ο� πώς αντικαταστα� θηκέ μέ το α� ρθρο 22 του ν. 4491/2017 (Α
152).

59  Άρθρο 72 παρ. 1 πέρ. δ’ του ν. 4412/2016. Η έγγυ� ηση καλη� ς έκτέ�λέσης καλυ� πτέι και την παροχη�
ισο� ποσης  προκαταβολη� ς  προς  τον  ανα� δοχο,  χώρι�ς  να  απαιτέι�ται  η  κατα� θέση  έγγυ� ησης
προκαταβολη� ς.  Στις  πέριπτώ� σέις  που  απο�  την  προκη� ρυξη  προβλέ�πέται  μέγαλυ� τέρο  υ� ψος
προκαταβολη� ς, αυτη�  λαμβα� νέται μέ την κατα� θέση απο�  τον ανα� δοχο έγγυ� ησης προκαταβολη� ς που
θα καλυ� πτέι  τη διαφορα�  μέταξυ�  του ποσου�  της έγγυ� ησης καλη� ς  έκτέ�λέσης και  του ποσου�  της
καταβαλλο� μένης προκαταβολη� ς.

60  Τα γραμμα� τια συ� στασης χρηματικη� ς παρακαταθη� κης του Ταμέι�ου Παρακαταθηκώ� ν και Δανέι�ών,
για  την  παροχη�  έγγυη� σέών  συμμέτοχη� ς  και  καλη� ς  έκτέ�λέσης  (έγγυοδοτικη�  παρακαταθη� κη)
συστη� νονται συ� μφώνα μέ την έιδικη�  νομοθέσι�α που  διέ�πέι αυτο�  και έιδικο� τέρα βα� σέι του α� ρθρου
4  του  π.δ  της  30  Δέκέμβρι�ου  1926/3  Ιανουαρι�ου  1927  (“Πέρι�  συστα� σέώς  και  αποδο� σέώς
παρακαταθηκώ� ν και καταθέ�σέών παρα�  τώ Ταμέι�ώ Παρακαταθηκώ� ν και Δανέι�ών”). Πρβλ. το μέ αρ.
πρώτ. 2756/23-5-2017 έ�γγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

61  Πρβλ. υποσημέι�ώση για προκη� ρυξη συ� μβασης στο α� ρθρο 2.1 της παρου� σας.
62    Συ� μφώνα μέ τα α� ρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τη μέ αριθμ. 117384/26-10-2017 ΚΥΑ,

ο� πώς ισχυ� ουν.
63 Συ� μφώνα μέ την πέρ. 40 της παρ. 1 και την παρ. 3 του α� ρθρου 377 του ν. 4412/2016, έξακολουθέι�

η  υποχρέ�ώση  δημοσι�έυσης  της  πέρι�ληψης  της  προκη� ρυξης  σέ  μι�α  ημέρη� σια  έφημέρι�δα  της
πρώτέυ� ουσας μέ πανέλλη� νια κυκλοφορι�α, που προβλέ�πέται στο α� ρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3316/2005
μέ�χρι και την 31η Δέκέμβρι�ου 2017 (πρβ. παρ. 10  του α� ρθρου 379 του ν. 4412/2016), καθώ� ς και
σέ μι�α ημέρη� σια έφημέρι�δα της πρώτέυ� ουσας του νομου� , στον οποι�ο προ� κέιται να κατασκέυαστέι�
το έ�ργο,το οποι�ο αφορα�  η μέλέ�τη η�  η υπηρέσι�α, η�  της έ�δρας της Πέριφέ�ρέιας, αν στην έ�δρα του
νο� μου δέν έκδι�δέται ημέρη� σια έφημέρι�δα η�  αν το έ�ργο θα έκτέλέστέι�  σέ πέρισσο� τέρους νομου� ς,
που προβλέ�πέται στο ι�διο α� ρθρο 12 του ν. 3316/2005 μέ�χρι την 31η Δέκέμβρι�ου 2020 (πρβ. παρ.
12 του α� ρθρου 379 του ν. 4412/2016). 

64  Συ� μφώνα μέ την παρ.  3 του α� ρθρου 4 του ν.  3548/2007,  που έξακολουθέι�  να ισχυ� έι  έ�ώς την
1.1.2021 (πρβ. α� ρθρο 379 παρ. 12 του ν. 4412/2016).

65  Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαι�νέται ο� τι οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς δέν μπορου� ν να καλου� ν
συγκέκριμέ�νές τα� ξέις/ πτυχι�α του Μητρώ� ου Μέλέτητώ� ν/ Γραφέι�ών Μέλέτώ� ν. 

66  Πρβλ. πέρ. έ’ παρ. 1 του α� ρθρου 91 του ν. 4412/2016.
67   Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 1 έδ. α του ν. 4412/2016, ο� πώς τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 107 πέρ. 6 του ν.

4497/2017. Επισημαι�νέται ο� τι οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς πρέ�πέι να προσαρμο� ζουν το σχέτικο�  πέδι�ο
του  Μέ�ρους  ΙΙΙ.Α  του  ΤΕΥΔ  και  έιδικο� τέρα,  αντι�  της  αναφορα� ς  σέ  “τελεσίδικη  καταδικαστική
απόφαση”,  δέδομέ�νης  της  ώς  α� νώ  νομοθέτικη� ς  μέταβολη� ς,  να  θέ�τουν  τη  φρα� ση  “αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση”, η δέ σχέτικη�  δη� λώση του οικονομικου�  φορέ�α στο ΤΕΥΔ αφορα�  μο� νο σέ
αμέτα� κλητές καταδικαστικέ�ς αποφα� σέις.

- 38 -

javascript:open_links('677180,707418')
javascript:open_article_links(707418,'22')




έξουσιοδο� τηση  (έφο� σον  αυτο�  προβλέ�πέται  απο�  το  καταστατικο�  του  υποψηφι�ου  αναδο�χου)  για
υπογραφη�  και υποβολη�  προσφορα� ς σέ πέρι�πτώση που δέν υπογρα� φέι ο ι�διος ο νο� μιμος έκπρο� σώπος
του  φορέ�α  την  προσφορα�  και  τα  λοιπα�  απαιτου� μένα  έ�γγραφα  του  διαγώνισμου�  και  ορι�ζέται
συγκέκριμέ�νο α� τομο,
5. Πιστοποιητικο�  αρμο� διας δικαστικη� ς η�  διοικητικη� ς αρχη� ς πέρι� τροποποιη� σέών του καταστατικου�  /
μη λυ� σης της έταιρέι�ας. 
Εα� ν ο προσφέ�ρών έι�ναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1.  Αντι�γραφο  του  καταστατικου�  μέ  ο� λα  τα  μέ�χρι  ση� μέρα  τροποποιητικα� ,  η�  φώτοαντι�γραφο
έπικυρώμέ�νου, απο�  δικηγο� ρο, κώδικοποιημέ�νου καταστατικου� , έφο� σον υπα� ρχέι
2.  Πιστοποιητικα�  αρμο� διας  δικαστικη� ς  η�  διοικητικη� ς  αρχη� ς  πέρι�  τών  τροποποιη� σέών  του
καταστατικου�
Σέ πέρι�πτώση έγκατα� στασης τους στην αλλοδαπη� , τα δικαιολογητικα�  συ� σταση� ς τους έκδι�δονται μέ
βα� ση την ισχυ� ουσα νομοθέσι�α της χώ� ρας που έι�ναι έγκατέστημέ�να, απο�  την οποι�α και έκδι�δέται το

68  Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 1 τέλέυται�α δυ� ο έδα� φια του ν.  4412/2016, ο� πώς τροποποιη� θηκαν μέ το
α� ρθρο 107 πέρ. 7 του ν. 4497/2017.

69   Πρβ. α� ρθρο 73 παρ. 2 πέρι�πτώση γ' του ν. 4412/2016 , η οποι�α προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 39 του ν.
4488/2017. 

70  Οι λο� γοι  της  παραγρα� φου  18.1.5  αποτέλου� ν  δυνητικου� ς λο� γους  αποκλέισμου�  συ� μφώνα μέ  το
α� ρθρο 73 παρ.  4  ν.  4412/2016.  Κατα�  συνέ�πέια,  η  αναθέ�τουσα αρχη�  δυ� ναται  να έπιλέ�ξέι  έ�ναν,
πέρισσο� τέρους, ο� λους η�  ένδέχομέ�νώς και κανέ�ναν απο�  τους λο� γους αποκλέισμου�  της παρ. 18.1.5,
συνέκτιμώ� ντας τα ιδιαι�τέρα χαρακτηριστικα�  της υπο�  ανα� θέση συ� μβασης (έκτιμώ� μένη αξι�α αυτη� ς,
έιδικέ�ς πέριστα� σέις κλπ), μέ σχέτικη�  προ� βλέψη στο παρο� ν σημέι�ο της διακη� ρυξης. Επισημαι�νέται
ο� τι,  σέ  πέρι�πτώση  έπιλογη� ς  οποιουδη� ποτέ  δυνητικου�  λο� γου  αποκλέισμου�  της  παρ.  18.1.5  και
προ� βλέψης του στην παρου� σα διακη� ρυξη, η αναθέ�τουσα αρχη�  αποκλέι�έι τον οικονομικο�  φορέ�α (μέ
την έπιφυ� λαξη τών παρ. 7 έ�ώς 9 του αρ. 73 του ν. 4412/2016), στο προ� σώπο του οποι�ου συντρέ�χέι
ο συγκέκριμέ�νος λο� γος αποκλέισμου� . Επισημαι�νέται ο� τι η έπιλογη�  της αναθέ�τουσας αρχη� ς για τους
λο� γους αποκλέισμου�  της παραγρα� φου 18.1.5 διαμορφώ� νέι αντιστοι�χώς το Τυποποιημέ�νο Έντυπο
Υπέυ� θυνης  Δη� λώσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.)  και  τα  αποδέικτικα�  μέ�σα  του  α� ρθρου  22  του  παρο� ντος.  Σέ
πέρι�πτώση που η αναθέ�τουσα αρχη�  δέν έπιλέ�ξέι κα� ποιον απο�  τους λο� γους αποκλέισμου�  της παρ.
18.1.5, διαγρα� φέται το πέριέχο� μένο τών σχέτικώ� ν λο� γών αποκλέισμου�  της παραγρα� φου και δέν
συμπληρώ� νέται αντι�στοιχα το  ΤΕΥΔ και τα αποδέικτικα�  μέ�σα.

71  Πρβλ.  α� ρθρο  73  παρ.  10  ν.  4412/2016,  η  οποι�α  προστέ�θηκέ  μέ  το  α� ρθρο  107  πέρ.  9  του  ν.
4497/2017. Επι�σης, βλ. υπ’ αριθμ. πρώτ. 6271/30-11-2018 έ�γγραφο της Αρχη� ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχέτικα�  μέ την απο� φαση ΔΕΕ της 24 Οκτώβρι�ου 2018 στην υπο� θέση  C-124/2017 Vossloh,
ιδι�ώς σκέ�ψέις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.

72  Η  αναφορα�  στην  παρ.  18.1.5  τι�θέται  έφο� σον  η  αναθέ�τουσα αρχη�  έπιλέ�ξέι  κα� ποιον  απο�  τους
λο� γους αποκλέισμου�  της παραγρα� φου αυτη� ς.

73  Επισημαι�νέται ο� τι ο� λα τα κριτη� ρια ποιοτικη� ς έπιλογη� ς, πλην της καταλληλο� τητας για την α� σκηση
έπαγγέλματικη� ς δραστηριο� τητας (αρ. 75 παρ. 2 σέ συνδυασμο�  μέ το αρ. 77 του ν. 4412/2016),
έι�ναι προαιρέτικα�  για την αναθέ�τουσα αρχη�  και πρέ�πέι να σχέτι�ζονται και να έι�ναι ανα� λογα μέ το
αντικέι�μένο της συ� μβασης (α� ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σέ κα� θέ πέρι�πτώση, πρέ�πέι να
διαμορφώ� νονται  κατα�  τρο� πο,  ώ� στέ  να  μην  πέριορι�ζέται  δυσανα� λογα  η  συμμέτοχη�  τών
ένδιαφέρο� μένών οικονομικώ� ν φορέ�ών στους διαγώνισμου� ς. Κατα�  το στα� διο του προσδιορισμου�
τών  κριτηρι�ών  καταλληλο� τητας  τών  υποψηφι�ών,  έι�ναι  αναγκαι�ο  να  τηρου� νται  απο�  τις
αναθέ�τουσές  αρχέ�ς,  οι  θέμέλιώ� δέις  ένώσιακέ�ς  αρχέ�ς,  ιδι�ώς  η  αρχη�  της  ι�σης  μέταχέι�ρισης  τών
συμμέτέχο� ντών, της αποφυγη� ς τών διακρι�σέών, της διαφα� νέιας και της ανα� πτυξης του έλέυ� θέρου
ανταγώνισμου� .  Τα  κριτήρια  επιλογής  του  άρθρου  19.1  έως  19.4  έξέτα� ζονται  κατα�  τη
διαδικασι�α έλέ�γχου της καταλληλο� τητας του προσφέ�ροντος να έκτέλέ�σέι τη συ� μβαση (κριτη� ρια
“on/off”) και δεν μπορούν να τίθενται ως κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς στο άρθρο
21. 1 της παρούσας και να βαθμολογούνται, πλην τών τι�τλών σπουδώ� ν και έπαγγέλματικώ� ν
προσο� ντών, υπο�  την πρου, πο� θέση ο� τι δέν τι�θένται ώς κριτη� ριο έπιλογη� ς και έιδικο� τέρα τέχνικη� ς
ικανο� τητας (Πρβλ. και υποσημέι�ώση 68 κατώτέ�ρώ).

74  Επισημαι�νέται ο� τι οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς δέν μπορου� ν να καλου� ν συγκέκριμέ�νές τα� ξέις/ πτυχι�α
του  Μητρώ� ου  Μέλέτητώ� ν/  Γραφέι�ών  Μέλέτώ� ν.  Πρβλ.  Άρθρα  76  παρ  4  &  77  παρ.  4  του  ν.
4412/2016,  οι  οποι�ές  προστέ�θηκαν μέ  το  α� ρθρο  119  παρ.  5  πέρ.   α'  &  έ',  αντι�στοιχα,  του  ν.
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σχέτικο�  πιστοποιητικο� .

Άρθρο 23: Υπεργολαβία

23.1  Ο προσφέ�ρών αναφέ�ρέι στην προσφορα�  του το τμη� μα της συ� μβασης που προτι�θέται να ανα-
θέ�σέι υπο�  μορφη�  υπέργολαβι�ας σέ τρι�τους, καθώ� ς και τους υπέργολα� βους που προτέι�νέι. 

23.2   Η  τη� ρηση  τών  υποχρέώ� σέών  της  παρ.  2  του  α� ρθρου  18  του  ν.  4412/2016  απο�  υπέργο-
λα� βους δέν αι�ρέι την έυθυ� νη του κυρι�ου αναδο� χου.

4472/2017, σέ συνδυασμο�  μέ το α� ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016.
75  Οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς μπορου� ν να έπιβα� λλουν απαιτη� σέις που να διασφαλι�ζουν ο� τι οι οικονομικοι�

φορέι�ς διαθέ�τουν την αναγκαι�α οικονομικη�  και χρηματοδοτικη�  ικανο� τητα για την έκτέ�λέση της
συ� μβασης. Όλές οι απαιτη� σέις πρέ�πέι να σχέτι�ζονται και να έι�ναι ανα� λογές μέ το αντικέι�μένο της
συ� μβασης (πρβ. α� ρθρο 75 παρ. 1 τέλέυται�ο έδα� φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι έν λο� γώ
απαιτη� σέις καθορι�ζονται πέριγραφικα�  στο παρο� ν σημέι�ο.

76  Οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς μπορου� ν να έπιβα� λλουν απαιτη� σέις που να διασφαλι�ζουν ο� τι οι οικονομικοι�
φορέι�ς  διαθέ�τουν  την  αναγκαι�α  τέχνικη�  και  έπαγγέλματικη�  ικανο� τητα  για  την  έκτέ�λέση  της
συ� μβασης. Όλές οι απαιτη� σέις πρέ�πέι να σχέτι�ζονται και να έι�ναι ανα� λογές μέ το αντικέι�μένο της
συ� μβασης (πρβ.  α� ρθρο 75 παρ.  1  τέλέυται�ο  έδα� φιο  και  αρ.  75 παρ.  4  του ν.  4412/2016).  Πιο
συγκέκριμέ�να,  η  αναθέ�τουσα αρχη�  πέριγρα� φέι,  στο παρο� ν  σημέι�ο,  τις  απαιτη� σέις  τέχνικη� ς  και
έπαγγέλματικη� ς ικανο� τητας, ανα� λογα μέ την υπο�  ανα� θέση μέλέ�τη. Ειδικα�  ώς προς την απαι�τηση
στέλέ�χώσης  της  έπιχέι�ρησης,  η  αναθέ�τουσα  αρχη�  αναφέ�ρέι  πέριγραφικα�  τα  έπαγγέλματικα�
προσο� ντα (έμπέιρι�α, πτυχι�α, κλπ) τών απαιτου� μένών για τη συγκέκριμέ�νη συ� μβαση μέλέτητώ� ν.
Για τον τρο� πο απο� δέιξης της στέλέ�χώσης, πρβλ. α� ρθρο 22.2.3 της παρου� σας.

77  Προαιρέτικη�  έπιλογη� . Η παρ. 19.4 τι�θέται κατα�  διακριτικη�  έυχέ�ρέια της αναθέ�τουσας αρχη� ς και
συμπληρώ� νέται  έφο� σον  προβλέ�πέται  συ� μφώνα  μέ  το  α� ρθρο  82  του  ν.  4412/2016.
Επαναλαμβα� νέται  ο� τι  ο� λές  οι  απαιτη� σέις  πρέ�πέι  να  σχέτι�ζονται  και  να  έι�ναι  ανα� λογές  μέ  το
αντικέι�μένο της συ� μβασης (α� ρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).

78  Επισημαι�νέται  ο� τι  ο  οικονομικο� ς  φορέ�ας  παρα� γέι  απο�  το υποσυ� στημα το ηλέκτρονικο�  αρχέι�ο
«έκτυπώ� σέις»  τών Δικαιολογητικώ� ν  Συμμέτοχη� ς  σέ  μορφη�  αρχέι�ου  Portable Document Format
(PDF),  το  οποι�ο  υπογρα� φέται  μέ  έγκέκριμέ�νη  προηγμέ�νη  ηλέκτρονικη�  υπογραφη�  η�  προηγμέ�νη
ηλέκτρονικη�  υπογραφη�  μέ  χρη� ση  έγκέκριμέ�νών  πιστοποιητικώ� ν  και  έπισυνα� πτέται  στον
(υπο)φακέ�λο της προσφορα� ς «Δικαιολογητικα�  Συμμέτοχη� ς» (Πρβλ α� ρθρο 12 παρ. 1.2.4  της μέ.
αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).

79  Επισημαι�νέται  ο� τι  ο  οικονομικο� ς  φορέ�ας  παρα� γέι  απο�  το υποσυ� στημα το ηλέκτρονικο�  αρχέι�ο
«έκτυπώ� σέις»  της  Τέχνικη� ς   σέ  μορφη�  αρχέι�ου  Portable Document Format (PDF),  το  οποι�ο
υπογρα� φέται  μέ  έγκέκριμέ�νη  προηγμέ�νη  ηλέκτρονικη�  υπογραφη�  η�  προηγμέ�νη  ηλέκτρονικη�
υπογραφη�  μέ  χρη� ση  έγκέκριμέ�νών  πιστοποιητικώ� ν  και  έπισυνα� πτέται  στον  (υπο)φακέ�λο  της
προσφορα� ς «Δικαιολογητικα�  Συμμέτοχη� ς» (Πρβλ α� ρθρο 12 παρ. 1.2.4 της μέ. αρ.  117384/26-10-
2017   Κ.Υ.Α.).

80  Οποιοδη� ποτέ  α� λλο έ�γγραφο απαιτέι�ται κατα�  τους ο� ρους του α� ρθρου 21.2 της παρου� σας.  Στις
διαδικασι�ές συ� ναψης δημο� σιας συ� μβασης μέλέτώ� ν, και έφο� σον τυγχα� νέι έφαρμογη� ς το α� ρθρο 51,
ο φα� κέλος «Τέχνικη�  Προσφορα� » πέριλαμβα� νέι ιδι�ώς,  έπιπλέ�ον τών ώς α� νώ αναφέρομέ�νών, και
τέχνικη�  έ�κθέση μέ τέχνικη�  προ� ταση - λυ� ση, που πέριλαμβα� νέι την έκτι�μηση του γένικου�  και έιδικου�
αντικέιμέ�νου  της  μέλέ�της,  μέ  ανα� λυση  τών  έπιμέ�ρους  ζητημα� τών,  διέρέυ� νηση  έναλλακτικώ� ν
λυ� σέών,  τέκμηρι�ώση  τών  αντιστοι�χών  προτα� σέών,  καθώ� ς  και  το  κο� στος  υλοποι�ησης  και
λέιτουργι�ας. 

81  Το ο� ριο  τών σέλι�δών καθορι�ζέται  κατα�  την έκτι�μηση της αναθέ�τουσας αρχη� ς,  αναλο� γώς τών
απαιτη� σέών της μέλέ�της που προ� κέιται να έκπονηθέι�.

82  Πρβ. α� ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, ο� πώς προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β.
του ν. 4605/2019 και τροποποιη� θηκέ απο�  το α� ρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.
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23.4     Αν το(α) τμη� μα(τα) της συ� μβασης, το(α) οποι�ο(α) ο προσφέ�ρών προτι�θέται να αναθέ�σέι υπο�
μορφη�  υπέργολαβι�ας σέ τρι�τους, υπέρβαι�νέι το ποσοστο�  του τρια� ντα τοις έκατο�  (30%)113  της συνολι-
κη� ς αξι�ας της συ� μβασης, η αναθέ�τουσα αρχη� :

α) έπαληθέυ� έι υποχρέώτικα�  τη συνδρομη�  τών λο� γών αποκλέισμου�  του α� ρθρου 18 της παρου� -
σας για τους υπέργολα� βους μέ το Τ.Ε.Υ.Δ., 

β) απαιτέι� υποχρέώτικα�  απο�  τον προσφέ�ροντα να αντικαταστη� σέι έ�ναν υπέργολα� βο, ο� ταν απο�
την ώς α� νώ έπαλη� θέυση προκυ� πτέι ο� τι συντρέ�χουν λο� γοι αποκλέισμου�  του.

Άρθρο 24 - Διάφορα:

Για τη διέξαγώγη�  του διαγώνισμου�  έ�χουν έκδοθέι� οι πιο κα� τώ γνώμοδοτη� σέις  και αποφα� σέις114:

83  Αναφέ�ρέται μο� νο αν έ�χέι τέθέι� έλα� χιστα αποδέκτη�  έπιμέ�ρους βαθμολογι�α σέ κα� θέ κριτη� ριο. 
84  Σέ  πέρι�πτώση  ασυνη� θιστα  χαμηλώ� ν  προσφορώ� ν,  έφαρμο� ζονται  τα  α� ρθρα  88  και  89  του  ν.

4412/2016.
85  Ως προς τον τρο� πο υποβολη� ς τών αποδέικτικώ� ν μέ�σών του παρο� ντος α� ρθρου, τα οποι�α έ�χουν

συνταχθέι�/ παραχθέι�  απο�  τους ι�διους τους οικονομικου� ς φορέι�ς πρβλ. α� ρθρο 8 παρ. 3 της μέ αρ.
117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.

86   Πρβ.  α� ρθρο 79Α παρ.  4  του ν.  4412/2016,  ο� πώς προστέ�θηκέ  μέ  το  α� ρθρο 43 παρ.  6  του  ν.
4605/2019. Σημέιώ� νέται ο� τι η προθέσμι�α τών 10 ημέρώ� ν που αναγρα� φέται στο παρο� ν  σημέι�ο
αφορα�  μο� νο  τον  χρο� νο  υπογραφη� ς  του  ΤΕΥΔ  και  σέ  καμι�α  πέρι�πτώση  δέν  συνδέ�έται  μέ  τη
συνολικη�  προθέσμι�α υποβολη� ς τών προσφορώ� ν, μέ την έ�ννοια ο� τι οι οικονομικοι�  φορέι�ς έ�χουν τη
δυνατο� τητα να υποβα� λλουν την προσφορα�  τους οποτέδη� ποτέ κατα�  την ώς α� νώ προθέσμι�α.

87  Επισημαι�νέται ο� τι η ανώτέ�ρώ δυνατο� τητα έναπο� κέιται στη διακριτικη�  έυχέ�ρέια του οικονομικου�
φορέ�α. Εξακολουθέι�  να υφι�σταται η δυνατο� τητα να υπογρα� φέται το ΤΕΥΔ απο�  το συ� νολο τών
φυσικώ� ν προσώ� πών που αναφέ�ρονται στα  τέλέυται�α δυ� ο έδα� φια του α� ρθρου 73 παρ. 1 του  ν.
4412/2016, ο� πώς τροποποιη� θηκαν μέ το α� ρθρο 107 πέρ. 7 του ν. 4497/2017.

88  Πρβλ. α� ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποι�ο προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 107 πέρ. 13 του ν. 4497/2017.
89  Πρβλ.  α� ρθρο 80 παρ.  13 του ν.  4412/2016,  ο� πώς προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ.  7,  πέρ.  α,

υποπέρι�πτώση αέ του ν. 4605/2019..  
90  Πρβ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πώς αυτη�  προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ.

7, πέρ. α, υποπέρι�πτώση αδ’ του ν. 4605/2019.
91  Εφιστα� ται  η  προσοχη�  τών  αναθέτουσώ� ν  αρχώ� ν  στο  ο� τι  πρέ�πέι  να  ζητέι�ται  η  προσκο� μιση

δικαιολογητικώ� ν προς απο� δέιξη  μο� νο τών λο� γών αποκλέισμου�  και τών κριτηρι�ών έπιλογη� ς που
έ�χουν τέθέι� στην παρου� σα διακη� ρυξη. Επισημαι�νέται, πέραιτέ�ρώ, ο� τι, η αναθέ�τουσα αρχη�  δυ� ναται,
κατα�  το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016,  να ζητέι�  απο�  προσφέ�ροντές, σέ οποιοδη� ποτέ χρονικο�
σημέι�ο κατα�  τη δια� ρκέια της διαδικασι�ας, να υποβα� λλουν ο� λα η�  ορισμέ�να δικαιολογητικα� ,  ο� ταν
αυτο�  απαιτέι�ται για την ορθη�  διέξαγώγη�  της διαδικασι�ας.

92  Πρβ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πώς αυτη�  προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ.
7, πέρ. α, υποπέρι�πτώση αδ’ του ν. 4605/2019.

93  Λαμβανομέ�νου υπο� ψη του συ� ντομου, σέ πολλέ�ς πέριπτώ� σέις, χρο� νου ισχυ� ος τών πιστοποιητικώ� ν
ασφαλιστικη� ς  ένημέρο� τητας  που  έκδι�δονται  απο�  τους  ημέδαπου� ς  ασφαλιστικου� ς  φορέι�ς,  οι
οικονομικοι�  φορέι�ς μέριμνου� ν να αποκτου� ν έγκαι�ρώς πιστοποιητικα�  τα οποι�α να καλυ� πτουν και
τον χρο� νο υποβολη� ς της προσφορα� ς, συ� μφώνα μέ τα έιδικο� τέρα οριζο� μένα στο α� ρθρο 104 του ν.
4412/2016,  προκέιμέ�νου να τα υποβα� λλουν,  έφο� σον  αναδέιχθου� ν  προσώρινοι�  ανα� δοχοι.  Τα έν
λο� γώ πιστοποιητικα�  υποβα� λλονται μαζι� μέ τα υπο� λοιπα αποδέικτικα�  μέ�σα του α� ρθρου 22 απο�  τον
προσώρινο�  ανα� δοχο, μέ�σώ της λέιτουργικο� τητας της «Επικοινώνι�ας» του υποσυστη� ματος.

94  Πρβ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πώς αυτη�  προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 7,
πέρ. α, υποπέρι�πτώση αδ’ του ν. 4605/2019.

95  Λαμβανομέ�νου υπο� ψη του συ� ντομου, σέ πολλέ�ς πέριπτώ� σέις, χρο� νου ισχυ� ος τών πιστοποιητικώ� ν
φορολογικη� ς  ένημέρο� τητας  που  έκδι�δονται  απο�  τους  ημέδαπου� ς  ασφαλιστικου� ς  φορέι�ς,  οι
οικονομικοι�  φορέι�ς μέριμνου� ν να αποκτου� ν έγκαι�ρώς πιστοποιητικα�  τα οποι�α να καλυ� πτουν και
τον χρο� νο υποβολη� ς της προσφορα� ς, συ� μφώνα μέ τα έιδικο� τέρα οριζο� μένα στο α� ρθρο 104 του ν.
4412/2016,  προκέιμέ�νου να τα υποβα� λλουν,  έφο� σον  αναδέιχθου� ν  προσώρινοι�  ανα� δοχοι.  Τα έν
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72/2018  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΣ  ΑΙΓΙΝΑΣ   ΠΕΡΙ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ‘’ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ’’  & ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
100.000,00 € ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ 

822/2019  ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

200/2020  ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

207/2020  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   πέρι�  έ�γκρισης  του  Πρακτικου�  Ι  του
διαγώνισμου�  συ� μφώνα μέ τον οποι�ο ο διαγώνισμο� ς  η� ταν ΑΓΟΝΟΣ  &  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ .

Για  την  παρου� σα  διαδικασι�α  έ�χέι  έκδοθέι�  η  απο� φαση  μέ  αρ.πρώτ.   ….................  για  την  ανα� ληψη
υποχρέ�ώσης/έ�γκριση  δέ�σμέυσης  πι�στώσης  για  το  οικονομικο�  έ�τος  201.....  και  μέ  αρ.   .........

λο� γώ πιστοποιητικα�  υποβα� λλονται μαζι� μέ τα υπο� λοιπα αποδέικτικα�  μέ�σα του α� ρθρου 22 απο�  τον
προσώρινο�  ανα� δοχο, μέ�σώ της λέιτουργικο� τητας της «Επικοινώνι�ας» του υποσυστη� ματος.

96  Πρβ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πώς αυτη�  προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 7,
πέρ. α, υποπέρι�πτώση αδ’ του ν. 4605/2019.

97  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πώς αυτη�  προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43
παρ. 7, πέρ. α, υποπέρι�πτώση αδ’ του ν. 4605/2019. 

98  Πρβλ. α� ρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, ο� πώς προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 46, πέρ. α’
του ν. 4605/2019. 

99  Εφο� σον η αναθέ�τουσα αρχη�  την έπιλέ�ξέι ώς λο� γο αποκλέισμου� .
100  Πρβ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πώς αυτη�  προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ.

7, πέρ. α, υποπέρι�πτώση αδ’ του ν. 4605/2019.
101  Μέ  έκτυ� πώση  της  καρτέ�λας  “Στοιχέι�α  Μητρώ� ου/  Επιχέι�ρησης”,  ο� πώς αυτα�  έμφανι�ζονται  στο

taxisnet.
102  Εφο� σον η αναθέ�τουσα αρχη�  τις έπιλέ�ξέι, ο� λές η�  κα� ποια/ές έξ αυτώ� ν, ώς λο� γους αποκλέισμου� .
103   Οι  υπέυ� θυνές  δηλώ� σέις  του  παρο� ντος  τέυ� χους  φέ�ρουν  έγκέκριμέ�νη  προηγμέ�νη  ηλέκτρονικη�

υπογραφη�  η�  προηγμέ�νη  ηλέκτρονικη�  υπογραφη�  που  υποστηρι�ζέται  απο�  έγκέκριμέ�νο
πιστοποιητικο�  (Πρβλ. α� ρθρο 9 παρ. 3 της μέ αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)

104  Επισημαι�νέται ο� τι η αναθέ�τουσα αρχη� ,  έφο� σον μπορέ�σέι να αποδέι�ξέι,  μέ κατα� λληλα μέ�σα, ο� τι
συντρέ�χέι κα� ποια απο�  τις πέριπτώ� σέις αυτέ�ς, αποκλέι�έι οποιονδη� ποτέ οικονομικο�  φορέ�α απο�  τη
συμμέτοχη�  στη διαδικασι�α συ� ναψης της δημο� σιας συ� μβασης. 

105  Εφο� σον η αναθέ�τουσα αρχη�  την έπιλέ�ξέι ώς λο� γο αποκλέισμου� .
106   Η  πλατφο� ρμα  της  Ευρώπαι,κη� ς  Επιτροπη� ς  eCertis για  την  αναζη� τηση  ισοδυ� ναμών

πιστοποιητικώ� ν  α� λλών  κρατώ� ν-μέλώ� ν  της  Ε.Ε  έι�ναι  διαθέ�σιμη,  χώρι�ς  κο� στος,  στη  διαδρομη� .
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαι�νέται ο� τι η ΕΑΑΔΗΣΥ έι�ναι ο αρμο� διος έθνικο� ς
φορέ�ας για την καταχώ� ρηση και τη� ρηση τών στοιχέι�ών του  eCertis για την Ελλα� δα. Πρβλ. το μέ
αριθμ.  πρώτ.  2282/25-4-2018  σχέτικο�  έ�γγραφο  της  Αρχη� ς  στον  ακο� λουθο  συ� νδέσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 

107  τα οποι�α έκδι�δονται συ� μφώνα μέ τις έιδικέ�ς διατα� ξέις του ν. 3316/2005 και του π.δ. 138/2009 
108  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πώς αυτη�  προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43

παρ. 7, πέρ. α, υποπέρι�πτώση αδ’ του ν. 4605/2019. 
109  Συμπληρώ� νονται  τα απαιτου� μένα δικαιολογητικα�  (αποδέικτικα�  μέ�σα), κατα�  πέρι�πτώση, μέ βα� ση

το Μέ�ρος Ι του Παραρτη� ματος ΧΙΙ  του Προσαρτη� ματος Α’ του ν. 4412/2016.
110   Για την απο� δέιξη της   τέχνικη� ς ικανο� τητας του προσφέ�ροντος, ο� πώς αυτη�  προσδιορι�ζέται στο

α� ρθρο 19.3, η αναθέ�τουσα αρχη�  αναγρα� φέι ο� σα έκ τών αποδέικτικώ� ν μέ�σών που αναφέ�ρονται στα
στοιχέι�α  αιι,   β,  γ,  έ,  στ και η του Παραρτη� ματος ΧΙΙ του Προσαρτη� ματος Α’ του ν.  4412/2016
απαιτου� νται  (α� ρθρο  80  παρ.  5  του  ώς  α� νώ  νο� μου).  Ειδικα�  η  στέλέ�χώση  τών  ημέδαπώ� ν
μέλέτητικώ� ν έπιχέιρη� σέών αποδέικνυ� έται μέ την προσκο� μιση της βέβαι�ώσης έγγραφη� ς (πτυχι�ο)
στο Μητρώ� ο Μέλέτητώ� ν/ Γραφέι�ών Μέλέτώ� ν.

111  Εφο� σον έ�χέι αναφέρθέι�  σχέτικη�  απαι�τηση στο α� ρθρο 19.4, συμπληρώ� νέται αναλο�γώς συ� μφώνα
μέ το α� ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
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καταχώ� ρηση στο βιβλι�ο έγκρι�σέών και έντολώ� ν πληρώμη� ς της Δ.Ο.Υ. (συμπληρώ� νέται και ο αριθμο� ς
της  απο� φασης  έ�γκρισης  της  πολυέτου� ς  ανα� ληψης  σέ  πέρι�πτώση  που  η  δαπα� νη  έκτέι�νέται  σέ
πέρισσο� τέρα του ένο� ς οικονομικα�  έ�τη, συ� μφώνα μέ το α� ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016)115.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ.αριθμ 207/2020   απόφαση  της  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ  

ΑΙΓΙΝΑ  21/12/2020   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΖΟΡΜΠΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ  

55  Το ποσοστο�  της έγγυ� ησης συμμέτοχη� ς δέν μπορέι� να υπέρβαι�νέι το 2% της έκτιμώ� μένης αξι�ας της
συ� μβασης,  χώρι�ς  το  Φ.Π.Α.,  μέ  ανα� λογη  στρογγυλοποι�ηση,  μη  συνυπολογιζο� μένών  τών
δικαιώμα� τών προαι�ρέσης και παρα� τασης της συ� μβασης, (α� ρθρο 72 παρ. 1 πέρ. α έδα� φιο πρώ� το
του ν. 4412/2016 ο� πώς τροποποιη� θηκέ μέ την παρ. 5α του α� ρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).). 

112  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν. 4412/2016, ο� πώς αυτη�  προστέ�θηκέ μέ το α� ρθρο 43
παρ. 7, πέρ. α, υποπέρι�πτώση αδ’ του ν. 4605/2019. 

113  Ο  ο� ρος  αυτο� ς  μπορέι�  να  τέθέι�,  κατα�  την κρι�ση  της  αναθέ�τουσας αρχη� ς,  και  στην πέρι�πτώση
ποσοστου�  μικρο� τέρου του 30% της έκτιμώ� μένης αξι�ας της συ� μβασης (πρβλ. παρ. 5 α� ρθρου 131
του ν. 4412/2016.

114  Τι�θένται  οι  τυχο� ν  ληφθέι�σές  γνώμοδοτη� σέις  και  αποφα� σέις,  π.χ.  αποφα� σέις  ανα� ληψης
υποχρέ�ώσης, δέ�σμέυσης πι�στώσης,  η προηγου� μένη συ� μφώνη γνώ� μη της αρμο� διας διαχέιριστικη� ς
αρχη� ς σέ πέρι�πτώση συγχρηματοδοτου� μένης συ� μβασης, τυχο� ν α� λλές έγκρι�σέις, έιδικοι� ο� ροι, κλπ.

115   Απο�  01.01.2017 έ�χέι  τέθέι�  σέ ισχυ�  το π.δ 80/2016 (Α 145)  “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες”, το α� ρθρο 13 του οποι�ου καταργέι� το π.δ 113/2010.  Συ� μφώνα μέ το α� ρθρο 4 παρ. 4 του
π.δ  80/2016:  “Οι  διακηρύξεις,  οι  αποφάσεις  ανάθεσης  και  οι  συμβάσεις  που  συνάπτονται  για
λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία
της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου
φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η
δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη .".Επι�σης, συ� μφώνα μέ το α� ρθρο 12 παρ.
2 γ)  του ι�διου π.δ  :  “Διακηρύξεις,  όπου απαιτείται,  και  αποφάσεις  ανάθεσης  που εκδίδονται  και
συμβάσεις  που  συνάπτονται  από  φορείς  της  Γενικής  Κυβέρνησης  είναι  άκυρες,  εφόσον  δεν  έχει
προηγηθεί  αυτών  η  έκδοση  της  απόφασης  ανάληψης  υποχρέωσης  του  άρθρου  2,  παρ.  2  του
παρόντος". Πρβ. και α� ρθρο 5 του ώς α� νώ διατα� γματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”.
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  1    και τη διαδικασία  
ανάθεσης

Παροχή  πληροφοριών  δημοσίευσης  σε  εθνικό  επίπεδο,  με  τις  οποίες  είναι  δυνατή  η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία:  ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : ……………………..
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  ΟΙΝΩΝΗΣ 3 – ΑΙΓΙΝΑ Τ.Κ. 18010
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΑΛΕΒΗ ΑΓΓΕΛΑ
- Τηλέφωνο:  22973 200 60-61
- Ηλ. ταχυδρομείο: grafeiodimarxou@aeginadimos.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.aegina.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού

CPV):    (CPV: 71320000-7)   Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ………………………………………
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΕΡΓΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [ ......................... ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του  οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον
εθνικό  αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον
απαιτείται και υπάρχει 

[ ............................... ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [.............................................]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[............................................................]
[.................................................]
[.........................................................]
[........................................................]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση3;
Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ᾽
αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20: ο
οικονομικός  φορέας  είναι  προστατευόμενο
εργαστήριο,  «κοινωνική  επιχείρηση»4 ή
προβλέπει  την  εκτέλεση  συμβάσεων  στο
πλαίσιο  προγραμμάτων  προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων  με  αναπηρία ή  μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον  απαιτείται,  προσδιορίστε  σε  ποια
κατηγορία  ή  κατηγορίες  εργαζομένων  με
αναπηρία  ή  μειονεκτούντων  εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση,  ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο  πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος
μέρους,  συμπληρώστε  το  μέρος  V  κατά
περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

2





α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η
πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία
βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,
κατά  περίπτωση,  την  κατάταξη  στον  επίσημο
κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις
πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος  IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να
παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη
δυνατότητα  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον
αναθέτοντα  φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

α) [……]

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους6;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην  ένωση  ή  κοινοπραξία    (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς
φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
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Τμήματα Απάντηση:
Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος   ή
των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις
ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων
προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα  κριτήρια
επιλογής  που  καθορίζονται  στο  μέρος  IV  και
στα  (τυχόν)  κριτήρια  και  κανόνες  που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[  ]Ναι [  ]Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα  από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών. 

Επισημαίνεται  ότι  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  επίσης  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  οι  τεχνικές
υπηρεσίες,  είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι,  ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

6





Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας 

(Η  παρούσα  ενότητα  συμπληρώνεται  μόνον  εφόσον  οι  σχετικές  πληροφορίες  απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των
προτεινόμενων υπεργολάβων και  το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή  ή  ο  αναθέτων φορέας  ζητούν  ρητώς  αυτές  τις  πληροφορίες  (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται  να  αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ.  6  και  7,  επιπλέον  των  πληροφοριών  που  προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β  του  παρόντος  μέρους  και  σύμφωνα  με  το  μέρος  ΙΙΙ  για  κάθε  υπεργολάβο  (ή  κατηγορία
υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·

2. δωροδοκία10,11·

3. απάτη12·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας14·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση
εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου16 το  οποίο  είναι
μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε  αυτό  για  έναν  από  τους  λόγους  που
παρατίθενται  ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν  από  πέντε  έτη  κατά  το  μέγιστο  ή  στην
οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[  ] Ναι [  ] Όχι

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17

Εάν ναι, αναφέρετε18:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά  και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]19

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο
οικονομικός φορέας έχει  λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την
ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)20;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκαν21:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την
πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α)  Χώρα  ή  κράτος  μέλος  για  το  οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και
δεσμευτική;
-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή
έκδοσης απόφασης
-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,
εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;23

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 24

[……][……][……]

10





Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα,  σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει  του,
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς
του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού δικαίου25;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26

:
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 
στ)  αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή 
ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-  Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους  οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχε  συνέχιση  της
επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό  αυτές
αυτές τις περιστάσεις27 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο  οικονομικός φορέας  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα28;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

[] Ναι [] Όχι

[.......................]
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πληροφορίες:
Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την  ύπαρξη
τυχόν  σύγκρουσης συμφερόντων29,  λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν  συμβουλές
στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασης30;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια31 κατά  την
εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την
πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης
σύμβασης ,  αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
επιβεβαιώσει ότι:
α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της
απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς
καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με
αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του
αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη
διαδικασία  ανάθεσης  ή  να  παράσχει  εξ
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση  μετοχών  εταιρειών  που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/200532:

Απάντηση:

Συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[    ] Ναι [    ] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια  επιλογής  (ενότητα   ή  ενότητες  Α  έως  Δ του παρόντος μέρους),  ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  συμπληρώσει  αυτό  το  πεδίο  μόνο στην  περίπτωση  που  η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει  μόνο  την  Ενότητα  a του  Μέρους  ΙV χωρίς  να  υποχρεούται  να  συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια
επιλογής;

[    ] Ναι [   ] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι  εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής33; του:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας  μέλος συγκεκριμένου  οργανισμού  για  να
έχει  τη  δυνατότητα  να  παράσχει  τις  σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[    ] Ναι [    ] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  τα  σχετικά  κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α)  Ο  («γενικός»)  ετήσιος  κύκλος  εργασιών
του  οικονομικού  φορέα  για  τον  αριθμό
οικονομικών  ετών  που  απαιτούνται  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης
είναι ο εξής 34:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

2α)  Ο  ετήσιος  («ειδικός»)  κύκλος  εργασιών
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτεται  από τη  σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του
οικονομικού  φορέα  στον  τομέα  και  για  τον
αριθμό  ετών  που  απαιτούνται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξής35:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με  τον  κύκλο εργασιών (γενικό  ή ειδικό)  δεν
είναι  διαθέσιμες  για  ολόκληρη  την
απαιτούμενη  περίοδο,  αναφέρετε  την
ημερομηνία  που  ιδρύθηκε  ή  άρχισε  τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον  αφορά  τις  χρηματοοικονομικές
αναλογίες36 που  ορίζονται  στη  σχετική

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία  μεταξύ  x και  y37 -και  η  αντίστοιχη
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διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι  οι  πραγματικές  τιμές  των  απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

αξία)

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

5)  Το  ασφαλισμένο  ποσό  στην  ασφαλιστική
κάλυψη  επαγγελματικών  κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν  οι  εν  λόγω  πληροφορίες  διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

6)  Όσον  αφορά  τις  λοιπές  οικονομικές  ή
χρηματοοικονομικές  απαιτήσεις, οι  οποίες
(ενδέχεται  να)  έχουν  προσδιοριστεί  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση που  ενδέχεται να
έχει  προσδιοριστεί  στη  σχετική  προκήρυξη  ή
στα  έγγραφα  της  σύμβασης  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο
οικονομικός  φορέας  έχει  εκτελέσει  τα
ακόλουθα  έργα  του  είδους  που  έχει
προσδιοριστεί:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καλή   εκτέλεση  και  ολοκλήρωση  των
σημαντικότερων  εργασιών  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
 [……][……][……]

1β)  Μόνο  για  δημόσιες  συμβάσεις
προμηθειών  και  δημόσιες  συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο
οικονομικός  φορέας  έχει  προβεί  στις
ακόλουθες  κυριότερες  παραδόσεις  αγαθών
του  είδους  που  έχει  προσδιοριστεί  ή  έχει
παράσχει  τις  ακόλουθες  κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά  τη  σύνταξη  του  σχετικού  καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη): 
[…...........]

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

2)  Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές
υπηρεσίες41,  ιδίως  τους  υπεύθυνους  για  τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3)  Ο  οικονομικός  φορέας  χρησιμοποιεί  τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα  μέτρα  για  την  διασφάλιση  της
ποιότητας και  τα  μέσα μελέτης  και  έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

4)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόσει  τα  ακόλουθα  συστήματα
διαχείρισης  της  αλυσίδας  εφοδιασμού και

[....……]
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο  οικονομικός  φορέας  θα επιτρέπει  τη
διενέργεια  ελέγχων42 όσον  αφορά  το
παραγωγικό  δυναμικό ή  τις  τεχνικές
ικανότητες του  οικονομικού  φορέα  και,
εφόσον  κρίνεται  αναγκαίο,  όσον  αφορά  τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς  και  τα  μέτρα  που  λαμβάνει  για  τον
έλεγχο της ποιότητας;

[   ] Ναι [   ] Όχι

6)  Οι  ακόλουθοι  τίτλοι  σπουδών  και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α)  τον  ίδιο  τον  πάροχο  υπηρεσιών  ή  τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]
7)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόζει  τα  ακόλουθα  μέτρα
περιβαλλοντικής  διαχείρισης κατά  την
εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8)  Το  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό  του  οικονομικού  φορέα  και  ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος,  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και  τεχνικό  εξοπλισμό  για  την  εκτέλεση  της
σύμβασης:

[……]

10)  Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται,  να
αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή
υπεργολαβίας43 το  ακόλουθο τμήμα  (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο  οικονομικός  φορέας  θα  παράσχει  τα
απαιτούμενα  δείγματα,  περιγραφές  ή
φωτογραφίες  των  προϊόντων  που  θα

[   ] Ναι [   ] Όχι

19





προμηθεύσει,  τα  οποία  δεν  χρειάζεται  να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας
δηλώνει  περαιτέρω  ότι  θα  προσκομίσει  τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[   ] Ναι [   ] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα  απαιτούμενα  πιστοποιητικά που  έχουν
εκδοθεί  από  επίσημα  ινστιτούτα  ελέγχου
ποιότητας ή  υπηρεσίες  αναγνωρισμένων
ικανοτήτων,  με  τα  οποία  βεβαιώνεται  η
καταλληλότητα  των  προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές  ή  σε  πρότυπα,  και  τα  οποία
ορίζονται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  τα  συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική  διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας  και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα  πρότυπα
διασφάλισης  ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης  της  προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν  όσον  αφορά  το  σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[  ] Ναι [   ] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται  με  τα  απαιτούμενα
συστήματα  ή  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν όσον αφορά τα  συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[    ] Ναι [    ] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει  προσδιορίσει  αντικειμενικά και χωρίς  διακρίσεις  κριτήρια ή κανόνες
που  πρόκειται  να  εφαρμοστούν  για  τον  περιορισμό του  αριθμού  των υποψηφίων που  θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το
είδος  τους)  ή  τις  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,  εφόσον  συντρέχει  περίπτωση, που  θα
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης.

Για  κλειστές  διαδικασίες,  ανταγωνιστικές  διαδικασίες  με  διαπραγμάτευση,  διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια  ή  κανόνες  που  πρόκειται  να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον  ζητούνται  ορισμένα  πιστοποιητικά  ή
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,
αναφέρετε  για  καθένα  από  αυτά αν  ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  στοιχείων
διατίθενται  ηλεκτρονικά44,  αναφέρετε  για  το
καθένα:

[….]

[    ] Ναι [   ] Όχι45

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]46
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι  –  IV  ανωτέρω είναι  ακριβή  και  ορθά  και  ότι  έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω επισήμως ότι  είμαισε θέση,  κατόπιν αιτήματος  και  χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται47, εκτός εάν :

α)  η  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο  αναθέτων  φορέας  έχει  τη  δυνατότητα  να  λάβει  τα  σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν48.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος  δίδω  επισήμως  τη  συγκατάθεσή  μου  στ...  [προσδιορισμός  της
αναθέτουσας  αρχής  ή  του  αναθέτοντα  φορέα,  όπως  καθορίζεται  στο  μέρος  Ι,  ενότητα  Α],
προκειμένου  να  αποκτήσει  πρόσβαση  σε  δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις  οποίες  έχω
υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο  μέρος/ενότητα/σημείο]  του  παρόντος
Τυποποιημένου  Εντύπου  Υπεύθυνης  Δήλώσης  για  τους  σκοπούς  τ...  [προσδιορισμός  της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ  15

    Απόφαση  161/2016

ΘΕΜΑ:  Οδηγίες συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79
παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)”

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (εφεξής ΤΕΥΔ) εκπονήθηκε, από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής Αρχή) στη βάση της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/20161, κατ' αντιστοιχία με το “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης” και εγκρίθηκε με την με αρ.
158/2016 Απόφαση της Αρχής ( ΦΕΚ Β/ 3698/16.11.2016 και ημερομηνία κυκλοφορίας 18.11.2016). 

Το ΤΕΥΔ συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 :

(α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να
αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, 

(β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77, 

(γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με
το άρθρο 84, για τον περιορισμό του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα
κληθούν να συμμετάσχουν και 

(δ) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης2 υπερβαίνει το 1.000.000 € εκτός ΦΠΑ, ότι δεν συ-
ντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α 30).

1.Όπου στην  παρούσα αναφέρονται  άρθρα χωρίς  να  προσδιορίζεται  περαιτέρω το  θεσμικό  πλαίσιο,  πρόκειται  για
διατάξεις του ν. 4412/2016.
2.Αναφορικά με την υποβολή του ΤΕΥΔ, η περίπτωση (δ) εφαρμόζεται μόνο σε συμβάσεις δημοσίων έργων, καθόσον το
κατώτατο όριο εκτιμώμενης αξίας δημόσιας σύμβασης έργου σε σχέση με την εφαρμογή των οδηγιών ανέρχεται σε
5.225.000€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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Α. Υποχρεωτική/Προαιρετική Χρήση του ΤΕΥΔ

1) Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του
άρθρου 53,  χρησιμοποιείται υποχρεωτικά  3   από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών  καθώς  και  διαγωνισμούς  μελετών  του  Βιβλίου  Ι  του
ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων
(α),  (β)  και  (γ)  του  άρθρου 5  και  η  έναρξη της  διαδικασίας  σύναψης τους,  σύμφωνα με  το άρθρο 120,
λαμβάνει χώρα 20 ημέρες από τη δημοσίευση της με αρ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής, ήτοι από 7.12.2016. 

2) Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281,
να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των
οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του
άρθρου 308. 

3) Στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών άνω των 60.000€, για
τις  οποίες  η  χρήση  του  ΕΣΗΔΗΣ  είναι  υποχρεωτική  σύμφωνα  με  το  άρθρο  36,  o  ι  οικονομικοί  φορείς
υποβάλλουν το ΤΕΥΔ σε ηλεκτρονική μορφή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΥΑ Π1/2390/2013 (Β/2677). 

Ωστόσο, για διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  καθώς  και  για  διαγωνισμούς  μελετών,  η  υποχρεωτική  χρήση
ηλεκτρονικών μέσων και του ΕΣΗΔΗΣ  και η συνακόλουθη υποχρέωση υποβολής του ΤΕΥΔ σε ηλεκτρονική
μορφή άρχεται στις 18.04.2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 379, γεγονός που δεν
αναιρεί την υποχρεωτική χρήση και υποβολή του ΤΕΥΔ.

Β. Περιεχόμενο του ΤΕΥΔ

Για  κάθε  μία  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης,  οι  αναθέτουσες  αρχές/αναθέτοντες  φορείς
προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης των εγγράφων της σύμβασης που
αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
Μέρος  I.  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  αναθέτου  σα  αρχή  /τον  αναθέτοντα  φορέα  και  τη  διαδικασία
ανάθεσης.

Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα.

Α. Πληροφορίες σχετικά με τον Οικονομικό Φορέα

Β. Πληροφορίες σχετικά με τους νομίμους εκπροσώπους του Οικονομικού Φορέα

Γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη σε ικανότητες άλλων φορέων

3. Το αίτημα υποβολής ΤΕΥΔ κρίνεται ως μη κατάλληλο, κατ' αντιστοιχία με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 2016/7 για το
ΕΕΕΣ (βλ. Παράρτημα 1), στις κάτωθι περιπτώσεις διαδικασιών ανάθεσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης :
i)  στις  περιπτώσεις  όπου  η  δυνατότητα  ανάθεσης  περιορίζεται  σε  έναν  προκαθορισμένο  συμμετέχοντα  όπως
αναφέρεται  στο  άρθρο  32  και  ειδικότερα  στην  παράγραφο  2  στοιχείο  β),  στην  παράγραφο  4  στοιχείο  β),  στην
παράγραφο 3 και στην παράγραφο 6  και στο άρθρο 269  στοιχεία γ), ε), στ) και θ) του ν. 4412/2016, και
ii)  λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και το άρθρο 269
στοιχεία δ) και  η) ή λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προμηθειών που είναι
εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  και
το άρθρο 269 στοιχείο ζ) 
iii)  στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 118, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
απευθύνεται σε ένα οικονομικό φορέα. 
Από την άλλη πλευρά, το ΤΕΥΔ εξυπηρετεί απόλυτα τον σκοπό του και πρέπει να ζητείται στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι
οποίες  χαρακτηρίζονται  από  την  πιθανή  συμμετοχή  περισσοτέρων  του  ενός  συμμετεχόντων  και  από  την  απουσία
επείγοντος χαρακτήρα ή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής· σύμφωνα με τις  περιπτώσεις του άρθρου 32
παράγραφος 2 στοιχείο α), την  παράγραφο 4 στοιχείο α), την παράγραφο 5 και το άρθρου 269 στοιχεία α), β), και ι).
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Δ.  Πληροφορίες  σχετικά  με  υπεργολάβους  στην  ικανότητα  των  οποίων  δεν  στηρίζεται  ο
οικονομικός φορέας

Μέρος III. Κριτήρια αποκλεισμού:

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες  (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική βάσει
του άρθρου 73 παρ. 1. Η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τους αναθέτοντες φορείς που είναι
αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 305 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, ενώ οι αναθέτοντες φορείς
εκτός  των  αναθετουσών  αρχών  μπορούν  να  αποφασίσουν  να  εφαρμόσουν  τα  εν  λόγω  κριτήρια
αποκλεισμού).

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (η εφαρμογή τους
είναι  υποχρεωτική,  βάσει  του  άρθρου  73  παράγραφος  2,  σε  περίπτωση  τελεσίδικης  και  δεσμευτικής
απόφασης. Υπό τους ίδιους όρους, η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τους αναθέτοντες φορείς
που είναι αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 305 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, ενώ οι αναθέτοντες
φορείς  εκτός  των  αναθετουσών  αρχών  μπορούν  να  αποφασίσουν  να  εφαρμόσουν  αυτούς  τους  λόγους
αποκλεισμού.).

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα και
άλλοι λόγοι αποκλεισμού (περιπτώσεις στις οποίες  μπορεί να αποκλείονται οικονομικοί φορείς (άρθρο 73
παρ. 4). Για τους αναθέτοντες φορείς πρβλ άρθρο 305 παρ. 1).
Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία  (Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005 (Α'
30)4.
Μέρος IV. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  5  :

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Α Καταλληλότητα.
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Μέρος V. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων6.

Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις.

Γ. Στόχος του ΤΕΥΔ  

Προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών, των αναθέτοντων φορέων αλλά και των οικονομικών φορέων,
σχετικά με τη διαμόρφωση και συμπλήρωση του ΤΕΥΔ βάσει των απαιτήσεων έκαστης συγκεκριμένης σύμβα-
σης, παρέχονται οι κάτωθι οδηγίες συμπλήρωσης κατά το πρότυπο του Παραρτήματος 1 του “Ευρωπαϊκού
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης”.

                

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Α. Γενικές οδηγίες και τρόπος διάθεσης του ΤΕΥΔ
Οι προσφορές σε ανοικτές διαδικασίες και οι αιτήσεις συμμετοχής σε κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές
διαδικασίες  με  διαπραγμάτευση,  ανταγωνιστικούς  διαλόγους  ή  συμπράξεις  καινοτομίας  πρέπει  να

4. βλ. υποσημείωση με αρ. 3 
5.Σύμφωνα  με  το  άρθρο  305  παρ.  2,  οι  αναθέτοντες  φορείς,  είτε  είναι  αναθέτουσες  αρχές  είτε  όχι,  μπορούν  να
αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στα άρθρα 75-77.
6.Για τους αναθέτοντες φορείς, είτε είναι αναθέτουσες αρχές είτε όχι, πρβλ άρθρο 304 παρ. 2 
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συνοδεύονται υποχρεωτικά από το ΤΕΥΔ, το οποίο θα έχουν συμπληρώσει οι οικονομικοί φορείς προκειμένου
να παράσχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες. Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση,
θα πρέπει να παρέχει επικαιροποιημένα τα σχετικά πιστοποιητικά και δικαιολογητικά7.
1)  Κατά  την  προετοιμασία  των  εγγράφων  της  σύμβασης, για  κάθε  μία  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης,  οι  αναθέτουσες  αρχές  και  οι  αναθέτοντες  φορείς  πρέπει  να  δηλώνουν  στην  προκήρυξη
διαγωνισμού, στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση
εκδήλωσης  ενδιαφέροντος,  ποιες  πληροφορίες  θα  ζητηθούν  από  τους  οικονομικούς  φορείς,
συμπεριλαμβανομένης ρητής δήλωσης σχετικά με το αν οι  πληροφορίες που ορίζονται στα μέρη ΙΙ και ΙΙΙ8

πρέπει  ή  δεν  πρέπει  να  παρέχονται  για  υπεργολάβους  στις  ικανότητες  των  οποίων δεν στηρίζεται  ο
οικονομικός φορέας9.
2) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιλέξουν 10 να περιορίσουν τις απαιτούμενες
πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής σε μία και μόνο ερώτηση, αν δηλαδή οι οικονομικοί φορείς
πληρούν  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια  επιλογής  (ναι  ή  όχι).  Ενώ  ενδέχεται  στη  συνέχεια  να  ζητηθούν
περαιτέρω πληροφορίες και/ή τεκμηρίωση. 
3)  Η αναθέτουσα αρχή ή ο  αναθέτων φορέας  μπορεί  να ζητεί  από κάθε  προσφέροντα ή υποψήφιο,  σε
οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας,  να  υποβάλει  όλα  ή  ορισμένα  από  τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο για να διασφαλιστεί η ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
4)  Το  ΤΕΥΔ  διατίθεται  σε  επεξεργάσιμη  μορφή  στην  ιστοσελίδα  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  w  ww.eaadhsy.gr και
www.hsppa.gr  11.  Οι  αναθέτουσες  αρχές/αναθέτοντες  φορείς  προσαρμόζουν  το  ΤΕΥΔ σύμφωνα με  τους
όρους  της  εκάστοτε  προκήρυξης  διαγωνισμού,  των  εγγράφων  της  σύμβασης  που  αναφέρονται  στην
προκήρυξη  διαγωνισμού  ή  στην  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος.  Στη  συνέχεια,  το  ΤΕΥΔ  το  οποίο
αποτελεί  έγγραφο  της  σύμβασης  και  αναπόσπαστο  τμήμα  αυτής,    διατίθεται  από  την  αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα προς τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι συμπληρώνουν και διαβιβάζουν το ΤΕΥΔ
στην αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέα σε ηλεκτρονική12 ή/και κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή. 
Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς
1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα  και τα κριτήρια επιλογής13

ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με
τα ίδια κριτήρια επιλογής).
2)  Ένας  οικονομικός  φορέας  που  συμμετέχει  μόνος  του (αυτοτελώς)  και  ο  οποίος  δεν  στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής,  συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.
3)  Ένας  οικονομικός  φορέας  που  συμμετέχει  μόνος  του,  αλλά  στηρίζεται  στις  ικανότητες  ενός  ή
περισσότερων  άλλων  οικονομικών  φορέων14, οφείλει  να  υποβάλλει  χωριστό/ά  ΤΕΥΔ  (Μέρος  II  Γ)
διασφαλίζοντας  ότι  η  αναθέτουσα  αρχή  θα  λάβει  το  δικό  του  ΤΕΥΔ  μαζί  με  χωριστό/ά ΤΕΥΔ   όπου
παρατίθενται  οι  σχετικές  πληροφορίες  των  ενοτήτων  Α  και  Β  του  Μέρους  ΙΙ  για  κάθε  έναν  από  τους
οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την

7.Εξαιρουμένων των συμβάσεων που βασίζονται σε συμφωνίες-πλαίσιο όταν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται δυνάμει 
της παρ. 4 του άρθρου 39 ή της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4412/2016.
8.Πληροφορίες σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού.
9.Για τις περιπτώσεις που το (τα) τμήμα/τα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας δεν
υπερβαίνουν  το  30%  της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης,  όπου  οι  σχετικές  πληροφορίες  οφείλουν  να  παρέχονται
υποχρεωτικά. 
10.Η επιλογή αυτή συστήνεται ιδιαιτέρως στους συνοπτικούς διαγωνισμούς . 
11.Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, 
μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
12.Κατά την υποβολή  αιτήσεων συμμετοχής/ή  κατά την  υποβολή  προσφορών στις  διαδικασίες  σύναψης δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών άνω των 60.000€, για τις οποίες η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ είναι υποχρεωτική
σύμφωνα με το άρθρο 36,  oι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το ΤΕΥΔ ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και
ψηφιακά  υπογεγραμμένο.  Για  διαγωνισμούς  μελετών,  συμβάσεις  δημοσίων  έργων,  μελετών  και  παροχής  λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων  και του ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμούς
εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000€,  άρχεται στις 18.04.2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 379.
13.Αυτό μπορεί να γίνει για τον ελάχιστο απαιτούμενο κύκλο εργασιών, ο οποίος σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να
προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τη μέγιστη εκτιμώμενη αξία των μεμονωμένων τμημάτων.
14.Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 3, δεν δίδεται η δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων  στις διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών κάτω των ορίων.

http://www.hsppa.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς.
4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας
πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V.
5)  Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α)  υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής  αξίας  της  σύμβασης,  ο  οικονομικός  φορέας  υποβάλλει  υποχρεωτικά  χωριστά  ΤΕΥΔ  όπου
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για
κάθε  έναν  από  τους  υπεργολάβους15.

  
Επίσης,  εφόσον  στηρίζεται  στις  ικανότητες  του(ς)  θα  πρέπει  να

συμπεριληφθούν και οι  πληροφορίες  που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος  IV  και  τυχόν τo  Mέρος V,
εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους .
Εφόσον  το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει
(ουν) το 30%.   της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας
αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει  στην πρόσκληση  ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της
σύμβασης  εάν  οι  σχετικές  πληροφορίες των ενοτήτων  Α  και  Β  του Μέρους  III  πρέπει  ή  δεν  πρέπει  να
παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας.

6)  Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει16 το ίδιο ΤΕΥΔ 17, σύμφωνα με το
ισχύον  θεσμικό  και  κανονιστικό  πλαίσιο  που  διέπει  τον  οικονομικό  φορέα   συμπεριλαμβανομένων  των
διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
7)  Όσον  αφορά  την  υπογραφή  (ή  τις  υπογραφές)  του  ΤΕΥΔ,  επισημαίνεται  ότι  ενδέχεται  να  μην  είναι
απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΤΕΥΔ όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς εγγράφων, των οποίων
η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης υπογραφής (ή υπογραφών) του
μέσου διαβίβασης. 
Γ. Δικαιολογητικά
1) Οταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε βάση
δεδομένων, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως
την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την
απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
2)  Στο  ΤΕΥΔ  προσδιορίζεται  η  δημόσια αρχή ή  το  τρίτο  μέρος  που  είναι  υπεύθυνο για  την  έκδοση  των
σχετικών δικαιολογητικών18 και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση,
εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.
3)  Η  υποχρέωση  των  αναθετουσών  αρχών  και  των  αναθετόντων  φορέων  να  λαμβάνουν  τη  σχετική
τεκμηρίωση απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων   η οποία διατίθεται  δωρεάν ισχύει
επίσης και όταν οι πληροφορίες που ζητούνται αρχικά σχετικά με τα κριτήρια επιλογής περιορίζονται σε μια
απάντηση ναι  ή  όχι19.  Συνεπώς,  εφόσον ζητείται  τέτοιου είδους ηλεκτρονική  τεκμηρίωση,  οι  οικονομικοί
φορείς θα παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα τις απαραίτητες πληροφορίες για τη

15. Σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης ζητάει από τον προσφέροντα να
αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνει.  Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ.  5  του άρθρου 131,  οι  αναθέτουσες αρχές  και  οι  αναθέτοντες  φορείς  μπορούν να
επαληθεύσουν τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, ενώ σύμφωνα με την  παρ. 6 του αυτού άρθρου 131,
εφόσον ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους ποσοστό της σύμβασης  που υπερβαίνει το 30%,
απαιτείται  οι αναθέτουσες αρχές  και  οι  αναθέτοντες  φορείς να επαληθεύσουν τη συνδρομή λόγων αποκλεισμού και  επομένως
πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχα ΤΕΥΔ, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 131.

16.Ζητήματα τεχνικής φύσεως αναφορικά με τη χρήση του ΤΕΥΔ στο πλαίσιο του ΕΣΗΔΗΣ θα εκδοθούν από τη Γενική
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
17 Η υποχρέωση υπογραφής, αφορά ιδίως τα άτομα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016  για τις εταιρικές μορφές της Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε και Α.Ε. 
18.Εάν οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς έχουν δηλώσει ότι η παροχή γενικών πληροφοριών («ναι»/«όχι»)
σχετικά με την εκπλήρωση των κριτηρίων είναι επαρκής σε πρώτο στάδιο, δεν υφίσταται η εν λόγω υποχρέωση. 
19 βλ. Μέρος ΙV (α)
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λήψη της σχετικής τεκμηρίωσης κατά τον έλεγχο των κριτηρίων επιλογής αντί απευθείας στο ΤΕΥΔ. 
4)  Εάν  ένα  απόσπασμα  από  το  σχετικό  μητρώο,  για  παράδειγμα  ποινικό  μητρώο,  είναι  διαθέσιμο  σε
ηλεκτρονική μορφή στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα, ο οικονομικός φορέας μπορεί  να
δηλώνει  πού  βρίσκονται  οι  πληροφορίες  (δηλαδή,  την  ονομασία  του  αποθετηρίου,  τη  διαδικτυακή
διεύθυνση, τα στοιχεία του φακέλου ή του αρχείου κ.λπ.), ούτως ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας  να  μπορεί  να  ανακτήσει  τις  εν  λόγω  πληροφορίες.  Αναφέροντας  αυτές  τις  πληροφορίες  ο
οικονομικός φορέας συμφωνεί ότι η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας μπορεί να ανακτήσει τη σχετική
τεκμηρίωση  βάσει  των  διατάξεων  του  ν.2472/1997  (ΦΕΚ  50/Α)  σχετικά  με  την  επεξεργασία  δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπως σχετικές με παραβάσεις, ποινικές
καταδίκες ή μέτρα ασφαλείας. 
5) Σύμφωνα με το άρθρο 83  “Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από
Οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου” , οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους
καταλόγους  εγκεκριμένων  οικονομικών  φορέων  ή  διαθέτουν  σχετική  πιστοποίηση  από  οργανισμούς
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μπορούν, όσον αφορά τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
III έως V, να υποβάλλουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα το πιστοποιητικό εγγραφής που
εκδίδεται  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο  οργανισμό
πιστοποίησης.

Δ) Κυρώσεις
Οι  οικονομικοί  φορείς  είναι  δυνατόν να  αποκλείονται  από  τη  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης
(άρθρο 73 παρ. 4 περιπτ. ζ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση
του  ΤΕΥΔ  ή,  γενικότερα,  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή όταν οι οικονομικοί φορείς
έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά
εντός της ταχθείσας, από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, προθεσμίας.
Οι πληροφορίες που πρέπει να συμπληρώνονται από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς
παρατίθενται,  για κάθε μέρος ή ενότητα, σε πλαίσιο με γκρίζο χρώμα όπου οι  αναθέτουσες αρχές ή οι
αναθέτοντες  φορείς  θα  πρέπει  να  συμπληρώσουν  τις  πληροφορίες  με  τις  οποίες  θα  είναι  δυνατή  η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης συγκεκριμένης σύμβασης.

Οι πληροφορίες που πρέπει να συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα παρατίθενται, για κάθε μέρος ή
ενότητα, σε πλαίσιο με λευκό χρώμα.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                                                                                                                                             Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                   Γεώργιος Καταπόδης

Εσωτερική Διανομή: 

        Γραφείο Προέδρου
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
Γραφείο Νομικού Συμβούλου
Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων

        Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου
        Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων και  Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1) Προεδρία της Δημοκρατίας

2)  Όλα  τα  Υπουργεία/  Γενικές-Ειδικές  Γραμματείες  (Γραφεία  κ.  Υπουργών,  Αναπληρωτών  Υπουργών,
Υφυπουργών,  Δ/νσεις  Νομοθετικού  έργου,  Τμήματα  Προμηθειών,  προς  περαιτέρω  ενημέρωση  και
εποπτευομένων φορέων)

-Υπουργείο Εσωτερικών  (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/ Γραφεία
Προμηθειών),
-Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
-Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
-Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
-Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,
-Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
-Υπουργείο Εξωτερικών,
-Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
-Υπουργείο Οικονομικών,
-Υπουργείο Υγείας,
-Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ( προς περαιτέρω κοινοποίηση στις Εφορείες Αρχαιοτήτων ,
-Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
-Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
-Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής,
-Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
-Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
-Υπουργείο Τουρισμού.

3)  Επιτροπή Προμηθειών Υγείας

4) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων, Δ/νσεις Νομοθετικού)
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης

5) Ανεξάρτητες Αρχές

6)  Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και
Συμβάσεων.   
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