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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

«ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ 
Ο.Τ. 1.077 (Γήπεδο Ποδοσφαίρου) Δ.Κ. 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  147/2019

Αρ.Πρωτ.: 28788/30-12-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού
1.Προκηρύσσει  συνοπτικό   διαγωνισμό   με  σφραγισμένες  προσφορές  και  κριτήριο  ανάθεσης  την
πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά    βάσει  τιμής  ,  δηλ.  τη  μεγαλύτερη
προσφερθείσα  έκπτωση,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  86  παρ.  6  του  Ν.  4412/2016,  για  τη  σύναψη
σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ Ο.Τ. 1.077 (Γήπεδο Ποδοσφαίρου)
Δ.Κ.  ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»,  προεκτιμώμενης  αμοιβής  30.385,87€  (συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.
24%). Η μελέτη ανήκει στην κατηγορία 21 με CPV: 71351100-4.

Α/Α ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ
(κατηγορία 21)

ΑΡΘΡΑ ΔΑΠΑΝΗ

1 ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ Ο.Τ. 1.077 
(Γήπεδο Ποδοσφαίρου) Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΓΤΕ.1 , ΓΤΕ.2 ,
ΓΜΕ.1 , ΓΜΕ.2

21.308,46

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%: 3.196,27

ΣΥΝΟΛΟ : 24.504,73

Φ.Π.Α. 24%: 5.881,14

ΣΥΝΟΛΟ: 30.385,87

2.Είδος δημόσιας σύμβασης: «Δημόσια σύμβαση μελέτης» του άρθρου 2 §1 περ. 9α

Τρόπος  διεξαγωγής  διαγωνισμού:  Με τη  χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Τρόπος επιλογής αναδόχου: «Συνοπτική διαδικασία» του άρθρου 117 του Ν. 4412/16.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση την τιμή.

Τρόπος υποβολής οικονομικών προσφορών: Σύμφωνα με το άρθρο 95§3 του Ν.4412/16. Η συνολική
προσφερόμενη  τιμή  τρέπεται  σε  ποσοστό  έκπτωσης  επί  της  προεκτιμώμενης  αμοιβής,  με
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

H ανάθεση και εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τον N.4412/16, ΦΕΚ-147/Α’/8-8-2016 ως
ισχύει. 

3.Προσφέρεται ελεύθερη δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον χώρο
“ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί”  της  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  καθώς  και  στην ιστοσελίδα  της
αναθέτουσας αρχής www.agan.gov.gr. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/01/2020,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:45.

Η  υποβολή των προσφορών θα γίνει  από τους ενδιαφερομένους  μόνο ηλεκτρονικά,  μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

4.Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα (90)



ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του έγγραφου συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος, εντός του
οποίου ολοκληρώνεται το σύνολο του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, εκτιμάται σε
εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. 

5.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις  αυτών που δραστηριοποιούνται
στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 21 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος - μέλος της Ένωσης,

β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων
συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

6.Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής  των  προσφορών.  Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  ΔΕΝ  απαιτείται  η  κατάθεση
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

7.Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης ) και Τεύχη Δημοπράτησης
συντάχθηκαν από το Τμήμα Μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Α.Α.Κ. και εγκρίθηκαν με
την υπ. αρ. 440/2019 (6ΧΧΨΩ62-Τ5Ψ) Απόφαση του Δ.Σ. και την υπ. αρ. 3174/2019 (Ψ958Ω62-
ΚΛ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

8.Η δαπάνη εκπόνησης της μελέτης βαρύνει τον Κ.Α. 30.7411.0004 του Π/Υ του Δήμου και έχει
ληφθεί η υπ’αρ. 983/2019 ΑΑΥΠΔ (ΑΔΑ ΩΠΝΘΩ62-8ΜΚ).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δ.Α.Α.Κ.

Αγιοι Ανάργυροι, 30/12/2019
ο Αντιδήμαρχος 

της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΝΑΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
1ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
 

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ Ο.Τ. 1.077
(Γήπεδο Ποδοσφαίρου) 
Δ.Κ.  ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ2: Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού

CPV: 71351100-4 

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

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

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

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

3 O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ιδ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

  συνοπτική διαδικασία  
για την επιλογηή  αναδοή χου για την εκποή νηση της μελεήτης:

Ε Δ Α Φ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Μ Ε Λ Ε Τ Η  Σ Τ Ο  Ο . Τ .  1 . 0 7 7  ( Γ ή π ε δ ο  Π ο δ ο σ φ α ί ρ ο υ )  Ε Δ Α Φ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Μ Ε Λ Ε Τ Η  Σ Τ Ο  Ο . Τ .  1 . 0 7 7  ( Γ ή π ε δ ο  Π ο δ ο σ φ α ί ρ ο υ )  
Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Εκτιμώμενης αξίας  24.504,73 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

που θα διεξαχθειή συή μφωνα με:
α) τις διαταή ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους οή ρους της παρουή σας



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο Α΄

Άρθρο 1 :  Κυή ριος του Έργου – Αναθεήτουσα αρχηή  – Στοιχειήα επικοινωνιήας
Άρθρο 2 :  Έγγραφα της συή μβασης και τευή χη
Άρθρο 3 :  Ηλεκτρονικηή  υποβοληή  φακεήλου προσφοραή ς 
Άρθρο4  :Διαδικασιήα  ηλεκτρονικηή ς  αποσφραή γισης  και  αξιολοή γησης  των  προσφορωή ν/  εή γκριση

πρακτικουή
Άρθρο 5: Προή σκληση υποβοληή ς δικαιολογητικωή ν προσωρινουή  αναδοή χου / Κατακυή ρωση / Προή σκληση

για υπογραφηή   συή μβασης
Άρθρο 6 :  Προδικαστικεής Προσφυγεής/ Προσωρινηή  δικαστικηή  προστασιήα
Άρθρο 7:   Συμπληή ρωση – αποσαφηή νιση πληροφοριωή ν και δικαιολογητικωή ν
Άρθρο 8:   Συή ναψη συή μβασης
Άρθρο 9: Έγγραφα της συή μβασης καταή  το σταή διο της εκτεήλεσης/ / Σειραή  ισχυή ος 
Άρθρο 10: Γλωή σσα Διαδικασιήας 
Άρθρο 11 : Εφαρμοστεήα νομοθεσιήα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 12:  Εκτιμωή μενη αξιήα – Χρηματοδοή τηση – Προθεσμιήες της συή μβασης
Άρθρο 13: Διαδικασιήα συή ναψης συή μβασης - Όροι υποβοληή ς προσφορωή ν 
Άρθρο 14 : Ημερομηνιήα και ωή ρα ληή ξης της προθεσμιήας  υποβοληή ς προσφορωή ν - αποσφραή γισης
Άρθρο 15 : Εγγυηή σεις 
Άρθρο 16: Δημοσιοή τητα – Δαπαή νες δημοσιήευσης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Άρθρο 17: Δικαιουή μενοι συμμετοχηή ς στη διαδικασιήα συή ναψης συή μβασης 
Άρθρο 18: Λοή γοι αποκλεισμουή
Άρθρο 19: Κριτηή ρια επιλογηή ς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20: Περιεχοή μενο  φακεήλων προσφοραή ς
Άρθρο 21 :Κριτηή ριο αναή θεσης 
Άρθρο 22: Αποδεικτικαή  μεήσα κριτηριήων ποιοτικηή ς επιλογηή ς
Άρθρο 23: Υπεργολαβιήα
Άρθρο 24: Διαή φορα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
1. 1                  Αναθεήτουσα αρχηή          :   ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

Οδοή ς : Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61 
Ταχ.Κωδ. : 13561
Τηλ. : 2132023618 , 625 , 617
Telefax : 2132023626
E-mail           : meletes@agankam.gov.gr
Πληροφοριήες : ............................................

1.2 Κυή ριος του Έργου :        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1.3 Εργοδοή της:                                    ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1.4 Προιϊσταή μενη Αρχηή  :                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.5 Διευθυή νουσα Υπηρεσιήα :         ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Α.Α.Κ.
1.6 Αρμοή διο Τεχνικοή  Συμβουή λιο : Τ.Σ.Δ.Ε. Περιφεήρειας Αττικηή ς
1.7 Εφοή σον οι ανωτεήρω υπηρεσιήες μεταστεγασθουή ν  καταή  τη διαή ρκεια της διαδικασιήας συή ναψης ηή
εκτεήλεσης της μελεήτης, υποχρεουή νται να δηλωή σουν αή μεσα τα νεήα τους στοιχειήα στους προσφεήροντες
ηή  στον αναή δοχο.

Εφοή σον  οι  ανωτεήρω  υπηρεσιήες  ηή /και  τα  αποφαινοή μενα  οή ργανα  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς
καταργηθουή ν,  συγχωνευτουή ν  ηή  με  οποιονδηή ποτε  τροή πο  μεταβληθουή ν  καταή  τη  διαή ρκεια  της
διαδικασιήας  συή ναψης  ηή  εκτεήλεσης  της  μελεήτης,  υποχρεουή νται  να  δηλωή σουν  αή μεσα  στους
προσφεήροντες4 ηή  στον αναή δοχο τα στοιχειήα των υπηρεσιωή ν ηή  αποφαινοή μενων οργαή νων, τα οποιήα
καταή  τον  νοή μο  αποτελουή ν  καθολικοή  διαή δοχο  των  εν  λοή γω  οργαή νων  που  υπεισεήρχονται  στα
δικαιωή ματα και υποχρεωή σεις τους.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1 Τα εήγγραφα  της  συή μβασης,  καταή  την  εήννοια  της  περιπτ.  14  της  παρ.  1  του αή ρθρου  2 του  ν.
4412/2016, για τον παροή ντα ηλεκτρονικοή  διαγωνισμοή , ειήναι τα ακοή λουθα: 

α) η παρουή σα διακηή ρυξη συή μβασης5,
β) το Τυποποιημεήνο Έντυπο Υπευή θυνης Δηή λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)6, 
γ) το εήντυπο οικονομικηή ς  προσφοραή ς,  οή πως παραή γεται αποή  την ειδικηή  ηλεκτρονικηή  φοή ρμα

του υποσυστηή ματος,
δ) το Τευή χος Τεχνικωή ν Δεδομεήνων του εήργου με τα τυχοή ν Παραρτηή ματαή  του, το προή γραμμα

των απαιτουή μενων μελετωή ν και η τεκμηριήωση της σκοπιμοή τητας του εήργου.
ε) το τευή χος της Συγγραφηή ς Υποχρεωή σεων (Σ.Υ.) 7 με τα τυχοή ν Παραρτηή ματαή  του,
στ) το τευή χος προεκτιμωή μενων αμοιβωή ν,
ζ)  τυχοή ν  συμπληρωματικεής  πληροφοριήες  και  διευκρινιήσεις  που  θα  παρασχεθουή ν  αποή  την

αναθεήτουσα αρχηή   επιή οή λων των ανωτεήρω,
2.2  Προσφεήρεται  ελευή θερη,  πληή ρης,  αή μεση και  δωρεαή ν  ηλεκτρονικηή  προή σβαση 8 στα εήγγραφα της
συή μβασης μεταή  τις 30-12-20199 στον ειδικοή , δημοή σια προσβαή σιμο, χωή ρο “ηλεκτρονικοιή  διαγωνισμοιή”
της  πυή λης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  καθωή ς  και  στην  ιστοσελιήδα  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς
(www.agan.gov.gr).
........................................................................................ 10 11 
2.3 Εφοή σον εήχουν ζητηθειή  εγκαιήρως, ηή τοι  εήως και την  Τριήτη 14 Ιανουαριήου 2020 (14-01-2020)12, η
αναθεήτουσα αρχηή  παρεήχει σε οή λους τους προσφεήροντες που συμμετεήχουν στη διαδικασιήα συή ναψης
συή μβασης συμπληρωματικεής πληροφοριήες σχετικαή  με τα εήγγραφα της συή μβασης, το αργοή τερο εήως
την Παρασκευηή  17 Ιανουαριήου 2020 (17-01-2020)13. 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
Οι  προσφορεής  υποβαή λλονται  αποή  τους  ενδιαφερομεήνους  ηλεκτρονικαή ,  μεήσω  της  διαδικτυακηή ς
πυή λης  www.promitheus.gov.gr   του  ΕΣΗΔΗΣ,  μεήχρι  την  καταληκτικηή  ημερομηνιήα  και  ωή ρα  που
οριήζεται στο αή ρθρο 14 της παρουή σας διακηή ρυξης, σε ηλεκτρονικοή  φαή κελο του υποσυστηή ματος.
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Για  τη  συμμετοχηή  στην παρουή σα διαδικασιήα  οι  ενδιαφεροή μενοι  οικονομικοιή  φορειής  απαιτειήται  να
διαθεήτουν  ψηφιακηή  υπογραφηή ,  χορηγουή μενη  αποή  πιστοποιημεήνη  αρχηή  παροχηή ς  ψηφιακηή ς
υπογραφηή ς  και  να  εγγραφουή ν  στο  ηλεκτρονικοή  συή στημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακηή  πυή λη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθωή ντας τη διαδικασιήα εγγραφηή ς του αή ρθρου 5 παρ. 1.2 εήως 1.4 της
Κοινηή ς Υπουργικηή ς Αποή φασης με αρ.  117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων,  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η εήνωση οικονομικωή ν φορεήων υποβαή λλει κοινηή  προσφοραή ,  η οποιήα υποχρεωτικαή  υπογραή φεται
ψηφιακαή ,  ειήτε  αποή  οή λους  τους  οικονομικουή ς  φορειής  που  αποτελουή ν  την  εήνωση,  ειήτε  αποή
εκπροή σωποή  τους,  νομιήμως  εξουσιοδοτημεήνο.  Στην  προσφοραή ,  επιή  ποινηή  αποή ρριψης  της
προσφοραή ς, προσδιοριήζεται η εήκταση και το ειήδος της συμμετοχηή ς του καή θε μεήλους της εήνωσης,
συμπεριλαμβανομεήνης  της  κατανομηή ς  αμοιβηή ς  μεταξυή  τους,  καθωή ς  και  ο  εκπροή σωπος/
συντονιστηή ς αυτηή ς.
3.2 Στον ηλεκτρονικοή  φαή κελο προσφοραή ς περιεήχονται:
 (α) εήνας (υπο)φαή κελος με την εήνδειξη «Δικαιολογητικαή  Συμμετοχηή ς».
 (β) εήνας (υπο)φαή κελος με την εήνδειξη «Οικονομικηή  Προσφοραή ».
3.3 Αποή  τον προσφεήροντα σημαιήνονται, με χρηή ση του σχετικουή  πεδιήου του υποσυστηή ματος, καταή  την
συή νταξη της προσφοραή ς,  τα στοιχειήα  εκειήνα που εήχουν εμπιστευτικοή  χαρακτηή ρα,  συή μφωνα με τα
οριζοή μενα στο αή ρθρο 21  του ν. 4412/2016. 
Στην περιήπτωση αυτηή , ο προσφεήρων υποβαή λλει στον οικειήο  (υπο)φαή κελο σχετικηή  αιτιολοή γηση με τη
μορφηή  ψηφιακαή  υπογεγραμμεήνου αρχειήου pdf, αναφεήροντας ρηταή  οή λες τις σχετικεής διαταή ξεις νοή μου ηή
διοικητικεής  πραή ξεις  που  επιβαή λλουν  την  εμπιστευτικοή τητα  της  συγκεκριμεήνης  πληροφοριήας,  ως
συνημμεήνο της ηλεκτρονικηή ς  του προσφοραή ς.  Δεν χαρακτηριήζονται ως εμπιστευτικεής πληροφοριήες
σχετικαή  με τις τιμεής μοναή δος, τις προσφεροή μενες ποσοή τητες και την οικονομικηή  προσφοραή .  
3.4  Στην  περιήπτωση  της  υποβοληή ς  στοιχειήων  με  χρηή ση  μορφοή τυπου  φακεήλου  συμπιεσμεήνων
ηλεκτρονικωή ν  αρχειήων  (π.χ.  ηλεκτρονικοή  αρχειήο  με  μορφηή  ZIP),  εκειήνα  τα  οποιήα  επιθυμειή  ο
προσφεήρων να χαρακτηριήσει ως εμπιστευτικαή , συή μφωνα με τα ανωτεήρω αναφεροή μενα, θα πρεήπει να
τα υποβαή λλει  ως χωρισταή  ηλεκτρονικαή  αρχειήα  με  μορφηή  Portable  Document  Format  (PDF)  ηή  ως
χωριστοή  ηλεκτρονικοή  αρχειήο  μορφοή τυπου  φακεήλου  συμπιεσμεήνων ηλεκτρονικωή ν  αρχειήων  που  να
περιλαμβαή νει αυταή .
3.5  Ο  χρηή στης  –  οικονομικοή ς  φορεήας  υποβαή λλει  τους  ανωτεήρω  (υπο)φακεήλους  μεήσω  του
υποσυστηή ματος, οή πως περιγραή φεται κατωτεήρω:
α)  Τα  στοιχειήα  και  δικαιολογητικαή  που  περιλαμβαή νονται  στον  (υπο)φαή κελο  με  την  εήνδειξη
«Δικαιολογητικαή  Συμμετοχηή ς» ειήναι τα οριζοή μενα στο αή ρθρο 20.2 της παρουή σας και υποβαή λλονται
αποή  τον οικονομικοή  φορεήα  ηλεκτρονικαή  σε  μορφηή  αρχειήου  Portable Document Format (PDF)  και
εφοή σον  εήχουν  συνταχθειή/παραχθειή  αποή  τον  ιήδιο,  φεήρουν  εγκεκριμεήνη  προηγμεήνη  ηλεκτρονικηή
υπογραφηή  ηή  προηγμεήνη ηλεκτρονικηή  υπογραφηή  με χρηή ση εγκεκριμεήνων πιστοποιητικωή ν συή μφωνα με
την παρ. 3 του αή ρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
β)  Εντοή ς  τριωή ν  (3) εργασιήμων ημερωή ν  αποή  την ηλεκτρονικηή  υποβοληή  των ως αή νω στοιχειήων και
δικαιολογητικωή ν προσκομιήζεται υποχρεωτικαή  αποή  τον οικονομικοή  φορεήα στην αναθεήτουσα αρχηή , σε
εήντυπη μορφηή  και σε σφραγισμεήνο φαή κελο, η πρωτοή τυπη εγγυητικηή  επιστοληή  συμμετοχηή ς (εφοή σον
απαιτειήται).14

Επισημαιήνεται  οή τι  η εν λοή γω υποχρεήωση δεν ισχυή ει  για τις εγγυηή σεις  ηλεκτρονικηή ς  εήκδοσης (π.χ.
εγγυηή σεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
γ) Οι προσφεήροντες συνταή σσουν την οικονομικηή  τους προσφοραή  συμπληρωή νοντας την αντιήστοιχη
ειδικηή  ηλεκτρονικηή  φοή ρμα  του  υποσυστηή ματος  και  επισυναή πτοντας,  στον  ηλεκτρονικοή  χωή ρο
«Συνημμεήνα Ηλεκτρονικηή ς Προσφοραή ς» και στον καταή  περιήπτωση (υπο)φαή κελο, οή λα τα στοιχειήα της
προσφοραή ς τους σε μορφηή  αρχειήου Portable Document Format (PDF).
δ)  Στην  οικονομικηή  προσφοραή  αναγραή φεται  η  προσφεροή μενη  τιμηή  αναή  κατηγοριήα  μελεήτης  και  η
συνολικηή  τιμηή  για  την  εκτεήλεση  της  συή μβασης.  Η οικονομικηή  προσφοραή  συντιήθεται  για  καή θε  επιή
μεήρους κατηγοριήα μελεήτης, συή μφωνα με τις διαταή ξεις της περιήπτωσης δ' της παρ. 8 του αή ρθρου 53
του ν. 4412/2016. Περιλαμβαή νει, εκτοή ς αποή  τις αμοιβεής για την εκποή νηση των μελετωή ν, τις αμοιβεής
για τον προγραμματισμοή , την επιήβλεψη και την αξιολοή γηση των αναγκαιήων ερευνητικωή ν εργασιωή ν
παή σης  φυή σεως,  καθωή ς  επιήσης  και  των  εργασιωή ν/μελετωή ν,  συή μφωνα  με  τα  αναφεροή μενα  στην
περιήπτωση δ' της παρ. 8 του αή ρθρου 53 του ν. 4412/2016, καταή  τα ειδικοή τερα οριζοή μενα στο αή ρθρο
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95 παρ. 3 του νοή μου αυτουή .  Η συνολικηή  προσφεροή μενη τιμηή  τρεήπεται σε ποσοστοή  εήκπτωσης επιή  της
προεκτιμωή μενης αμοιβηή ς, με στρογγυλοποιήηση στο δευή τερο δεκαδικοή  ψηφιήο.
ε)  Στη  συνεήχεια,  οι  προσφεήροντες  παραή γουν  αποή  το  υποσυή στημα  τα  ηλεκτρονικαή  αρχειήα
[«εκτυπωή σεις» των Δικαιολογητικωή ν Συμμετοχηή ς  και της Οικονομικηή ς  Προσφοραή ς  τους σε μορφηή
αρχειήου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχειήα αυταή  υπογραή φονται αποή  τους προσφεήροντες
με εγκεκριμεήνη προηγμεήνη ηλεκτρονικηή  υπογραφηή  ηή  προηγμεήνη ηλεκτρονικηή  υπογραφηή  με χρηή ση
εγκεκριμεήνων πιστοποιητικωή ν συή μφωνα με την παρ. 3 του αή ρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. και επισυναή πτονται στους αντιήστοιχους (υπο)φακεήλους της προσφοραή ς. Καταή  την συστημικηή
υποβοληή  της  προσφοραή ς  το  υποσυή στημα  πραγματοποιειή  αυτοματοποιημεήνους  ελεήγχους
επιβεβαιήωσης  της  ηλεκτρονικηή ς  προσφοραή ς  σε  σχεήση  με  τα  παραχθεήντα  ηλεκτρονικαή  αρχειήα
(Δικαιολογητικαή  Συμμετοχηή ς  και  Οικονομικηή  Προσφοραή )  και  εφοή σον  οι  εήλεγχοι  αυτοιή   αποβουή ν
επιτυχειής η προσφοραή  υποβαή λλεται  στο υποσυή στημα. Διαφορετικαή , η προσφοραή  δεν υποβαή λλεται
και το υποσυή στημα ενημερωή νει τους προσφεήροντες με σχετικοή  μηή νυμα σφαή λματος στη διεπαφηή  του
χρηή στη  των  προσφεροή ντων,  προκειμεήνου  οι  τελευταιήοι  να  προβουή ν  στις  σχετικεής  ενεήργειες
διοή ρθωσης.
στ) Εφοή σον τα δικαιολογητικαή  συμμετοχηή ς και οι οικονομικοιή οή ροι δεν εήχουν αποτυπωθειή στο συή νολοή
τους στις ειδικεής ηλεκτρονικεής φοή ρμες του υποσυστηή ματος, οι προσφεήροντες επισυναή πτουν ψηφιακαή
υπογεγραμμεήνα τα σχετικαή  ηλεκτρονικαή  αρχειήα, συή μφωνα με τους οή ρους της παρουή σας διακηή ρυξης.
Στις περιπτωή σεις που με την προσφοραή  υποβαή λλονται ιδιωτικαή  εήγγραφα, αυταή  γιήνονται αποδεκταή
ειήτε καταή  τα προβλεποή μενα στις διαταή ξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) ειήτε και σε απληή  φωτοτυπιήα,
εφοή σον συνυποβαή λλεται υπευή θυνη δηή λωση,  στην οποιήα  βεβαιωή νεται η ακριήβειαή  τους και η οποιήα
φεήρει  υπογραφηή  μεταή  την εήναρξη της διαδικασιήας συή ναψης συή μβασης (ηή τοι  μεταή  την  ημερομηνιήα
δημοσιήευσης της προκηή ρυξης της συή μβασης [περιήληψης διακηή ρυξης] στο ΚΗΜΔΗΣ) 15.
ζ) Αποή  το υποσυή στημα εκδιήδεται ηλεκτρονικηή  αποή δειξη υποβοληή ς προσφοραή ς, η οποιήα αποστεήλλεται
στον οικονομικοή  φορεήα με μηή νυμα ηλεκτρονικουή  ταχυδρομειήου.
3.6  Αποή συρση προσφοραή ς
Οι  προσφεήροντες  δυή νανται  να  ζητηή σουν  την  αποή συρση  υποβληθειήσας  προσφοραή ς,  πριν  την
καταληκτικηή  ημερομηνιήα υποβοληή ς των προσφορωή ν, με εήγγραφο αιήτημα τους προς την αναθεήτουσα
αρχηή ,  σε  μορφηή  ηλεκτρονικουή  αρχειήου  Portable Document Format (PDF)  που  φεήρει  εγκεκριμεήνη
προηγμεήνη  ηλεκτρονικηή  υπογραφηή  ηή  προηγμεήνη  ηλεκτρονικηή  υπογραφηή  με  χρηή ση  εγκεκριμεήνων
πιστοποιητικωή ν συή μφωνα με την παρ. 3 του αή ρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μεήσω
της λειτουργικοή τητας «Επικοινωνιήα» του υποσυστηή ματος. Πιστοποιημεήνος χρηή στης της αναθεήτουσας
αρχηή ς, μεταή  αποή  σχετικηή  αποή φαση της αναθεήτουσας αρχηή ς, η οποιήα αποδεήχεται το σχετικοή  αιήτημα
του προσφεήροντα, προβαιήνει στην αποή ρριψη της σχετικηή ς ηλεκτρονικηή ς προσφοραή ς στο υποσυή στημα
πριν την καταληκτικηή  ημερομηνιήα υποβοληή ς της προσφοραή ς. Κατοή πιν, ο οικονομικοή ς φορεήας δυή ναται
να  υποβαή λει  εκ  νεήου  προσφοραή  μεήσω  του  υποσυστηή ματος  εήως  την  καταληκτικηή  ημερομηνιήα
υποβοληή ς των προσφορωή ν.
3.7 Οι αλλοδαποιή  οικονομικοιή  φορειής δεν εήχουν την υποχρεήωση να υπογραή φουν τα δικαιολογητικαή
της προσφοραή ς τους με χρηή ση προηγμεήνης ηλεκτρονικηή ς υπογραφηή ς, αλλαή  μπορειή  να τα αυθεντικο-
ποιουή ν με οποιονδηή ποτε αή λλον προή σφορο τροή πο, εφοή σον στη χωή ρα προεήλευσηή ς τους δεν ειήναι υπο-
χρεωτικηή  η χρηή ση προηγμεήνης ψηφιακηή ς υπογραφηή ς σε διαδικασιήες συή ναψης δημοσιήων συμβαή σεων.
Στις περιπτωή σεις αυτεής η προσφοραή  συνοδευή εται με υπευή θυνη δηή λωση στην οποιήα δηλωή νεται οή τι
στην χωή ρα προεήλευσης δεν προβλεήπεται η χρηή ση προηγμεήνης ψηφιακηή ς υπογραφηή ς ηή  οή τι στην χωή ρα
προεήλευσης δεν ειήναι υποχρεωτικηή  η χρηή ση προηγμεήνης ψηφιακηή ς υπογραφηή ς για την συμμετοχηή  σε
διαδικασιήες συή ναψης δημοσιήων συμβαή σεων. Η υπευή θυνη δηή λωση του προηγουή μενου εδαφιήου φεήρει
υπογραφηή  εήως και δεήκα (10) ημεήρες πριν την καταληκτικηή  ημερομηνιήα υποβοληή ς των προσφορωή ν16. 

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

α)  Μεταή  την  καταληκτικηή  ημερομηνιήα  υποβοληή ς  προσφορωή ν,  οή πως  οριήζεται  στο  αή ρθρο  14  της
παρουή σας,  και  πριν  την  ηλεκτρονικηή  αποσφραή γιση,  η  αναθεήτουσα  αρχηή  κοινοποιειή  στους
προσφεήροντες τον σχετικοή  καταή λογο συμμετεχοή ντων, οή πως αυτοή ς παραή γεται αποή  το υποσυή στημα. 

β) Στη συνεήχεια, τα μεήλη της Επιτροπηή ς Διαγωνισμουή 17, καταή  την ημερομηνιήα και ωή ρα που οριήζεται
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στο  αή ρθρο  14  της  παρουή σας,  προβαιήνουν  σε  ηλεκτρονικηή  αποσφραή γιση  του  υποφακεήλου
«Δικαιολογητικαή  Συμμετοχηή ς» και του υποφακεήλου “Οικονομικηή  Προσφοραή ”. 

γ) Στον ηλεκτρονικοή  χωή ρο «Συνημμεήνα Ηλεκτρονικουή  Διαγωνισμουή », αναρταή ται αποή  την Επιτροπηή
Διαγωνισμουή  ο σχετικοή ς καταή λογος μειοδοσιήας, προκειμεήνου να λαή βουν γνωή ση οι προσφεήροντες.

δ)  Ακολουή θως,  η Επιτροπηή  Διαγωνισμουή  προβαιήνει,  καταή  σειραή  μειοδοσιήας,  σε  εήλεγχο  της
προσφεροή μενης τιμηή ς 18.
Η υποβληθειήσα οικονομικηή  προσφοραή , καταή  κατηγοριήα μελεήτης, απορριήπτεται εφοή σον οι ποσοή τητες
του  φυσικουή  αντικειμεήνου  της  προσφοραή ς  δεν  αντιστοιχουή ν  στο  αντικειήμενο  της  μελεήτης,  οή πως
προκυή πτει αποή  τα στοιχειήα της περιήπτωσης κε' της παρ. 2 του αή ρθρου 53 του ν. 4412/2016.

ε) Όλες οι οικονομικεής προσφορεής, μεταή  τις τυχοή ν αναγκαιήες διορθωή σεις, καταχωριήζονται, καταή  τη
σειραή  μειοδοσιήας, στο πρακτικοή  της επιτροπηή ς, το οποιήο και υπογραή φεται αποή  τα μεήλη της.

στ) Στη συνεήχεια, η Επιτροπηή  Διαγωνισμουή , την ιήδια ημεήρα, ελεήγχει τα δικαιολογητικαή  συμμετοχηή ς
του αή ρθρου 20.2 της παρουή σας, καταή  τη σειραή  της μειοδοσιήας, αρχιήζοντας αποή  τον πρωή το μειοδοή τη.
Αν η ολοκληή ρωση του ελεήγχου αυτουή  δεν ειήναι δυνατηή  την ιήδια μεήρα, λοήγω του μεγαή λου αριθμουή  των
προσφορωή ν, ελεήγχονται τουλαή χιστον οι δεήκα (10) πρωή τες καταή  σειραή  μειοδοσιήας. Στην περιήπτωση
αυτηή  η διαδικασιήα συνεχιήζεται τις εποή μενες εργαή σιμες ημεήρες19.

ζ) Η Επιτροπηή  Διαγωνισμουή , πριν την ολοκληή ρωση της συή νταξης  του πρακτικουή  της, επικοινωνειή με
τους  εκδοή τες  που  αναγραή φονται  στις  υποβληθειήσες  εγγυητικεής  επιστολεής,  προκειμεήνου  να
διαπιστωή σει την εγκυροή τηταή  τους. Αν διαπιστωθειή  πλαστοή τητα εγγυητικηή ς επιστοληή ς, ο υποψηή φιος
αποκλειήεται  αποή  τον διαγωνισμοή  και  υποβαή λλεται  μηνυτηή ρια αναφοραή  στον αρμοή διο εισαγγελεήα.
(Δεν  απαιτείται  εγγύηση  συμμετοχής  για  τη  συμμετοχή  σε  συνοπτικό  διαγωνισμό,  εκτός  αν  άλλως
ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.)

η)  Η  περιγραφοή μενη  διαδικασιήα  καταχωρειήται  στο  πρακτικοή  της  Επιτροπηή ς  Διαγωνισμουή  ηή  σε
παραή ρτημαή  του, που υπογραή φεται αποή  τον Προή εδρο και τα μεήλη της.
Η Επιτροπηή  Διαγωνισμουή  ολοκληρωή νει τη συή νταξη του σχετικουή  πρακτικουή  με το αποτεήλεσμα της
διαδικασιήας, με το οποιήο εισηγειήται την αναή θεση της συή μβασης στον μειοδοή τη (ηή  τη ματαιήωση της
διαδικασιήας), και υποβαή λλει στην αναθεήτουσα αρχηή  το σχετικοή  ηλεκτρονικοή  αρχειήο, ως “εσωτερικοή ”,
μεήσω της λειτουργιήας “επικοινωνιήα” του υποσυστηή ματος, προς εήγκριση20.

θ) Στη συνεήχεια, η αναθεήτουσα αρχηή  κοινοποιειή την αποή φαση εήγκρισης του πρακτικουή  σε οή λους τους
προσφεήροντες και παρεήχει προή σβαση στα υποβληθεήντα στοιχειήα των λοιπωή ν συμμετεχοή ντων. Καταή
της αποή φασης αυτηή ς χωρειή εήνσταση, καταή  τα οριζοή μενα στο αή ρθρο 6 της παρουή σης.

ι)  Επισημαιήνεται  οή τι,  σε  περιήπτωση που οι  προσφορεής  εήχουν την ιήδια ακριβωή ς  τιμηή  (ισοή τιμες),  η
αναθεήτουσα αρχηή  επιλεήγει τον (προσωρινοή ) αναή δοχο με κληή ρωση μεταξυή  των οικονομικωή ν φορεήων
που  υπεήβαλαν ισοή τιμες  προσφορεής.  Η  κληή ρωση  γιήνεται  ενωή πιον  της  Επιτροπηή ς  Διαγωνισμουή  και
παρουσιήα των οικονομικωή ν φορεήων που υπεήβαλαν τις ισοή τιμες προσφορεής, σε ημεήρα και ωή ρα που θα
τους γνωστοποιηθειή  μεήσω της λειτουργικοή τητας “επικοινωνιήα” του υποσυστηή ματος.

ια) Καταή  των αποφαή σεων της αναθεήτουσας αρχηή ς  του παροή ντος αή ρθρου  χωρειή  εήνσταση, καταή  τα
οριζοή μενα στο αή ρθρο 6.

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

α) Μεταή  την αξιολοήγηση των προσφορωή ν, η αναθεήτουσα αρχηή  προσκαλειή, στο πλαιήσιο της σχετικηή ς
ηλεκτρονικηή ς διαδικασιήας συή ναψης συή μβασης, και μεήσω της λειτουργικοή τητας της «Επικοινωνιήας»,
τον  προσωρινοή  αναή δοχο  να  υποβαή λει  εντοή ς  προθεσμιήας  10  ημερωή ν21 αποή  την  κοινοποιήηση  της
σχετικηή ς εήγγραφης ειδοποιήησης σε αυτοή ν,  τα προβλεποή μενα στις κειήμενες διαταή ξεις δικαιολογητικαή
προσωρινουή  αναδοήχου και τα αποδεικτικαή  εήγγραφα νομιμοποιήησης.22
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β)  Τα  δικαιολογητικαή  του  προσωρινουή  αναδοήχου  υποβαή λλονται  αποή  τον  οικονομικοή  φορεήα
ηλεκτρονικαή , μεήσω της λειτουργικοή τητας της «Επικοινωνιήας» στην αναθεήτουσα αρχηή .
γ) Αν δεν υποβληθουή ν τα παραπαή νω δικαιολογητικαή  ηή  υπαή ρχουν ελλειήψεις σε αυταή  που υποβληή θηκαν
και ο προσωρινοή ς αναή δοχος υποβαή λλει εντοή ς της προθεσμιήας της παραγραή φου α’ του παροή ντος αή ρ -
θρου, αιήτημα προς την Επιτροπηή  Διαγωνισμουή  για την παραή ταση της προθεσμιήας υποβοληή ς, το οποιήο
συνοδευή εται με αποδεικτικαή  εήγγραφα, αποή  τα οποιήα να αποδεικνυή εται οή τι εήχει αιτηθειή  τη χορηή γηση
των δικαιολογητικωή ν, η αναθεήτουσα αρχηή  παρατειήνει την προθεσμιήα υποβοληή ς των δικαιολογητικωή ν
για οή σο χροή νο απαιτηθειή για τη χορηή γηση των δικαιολογητικωή ν αποή  τις αρμοή διες αρχεής. 

Το παροή ν εφαρμοή ζεται και στις περιπτωή σεις που η αναθεήτουσα αρχηή  ζητηή σει την προσκοή μιση των δι-
καιολογητικωή ν καταή  τη διαδικασιήα αξιολοή γησης των προσφορωή ν και πριν το σταή διο κατακυή ρωσης,
κατ΄ εφαρμογηή  της διαή ταξης του αή ρθρου 79 παραή γραφος 5 εδαή φιο α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμεήνων
των αρχωή ν της ιήσης μεταχειήρισης και της διαφαή νειας23.

Εντοή ς τριωή ν (3) εργασιήμων ημερωή ν αποή  την ηλεκτρονικηή  υποβοληή  των ως αή νω στοιχειήων και δικαιο -
λογητικωή ν, συή μφωνα με τα ανωτεήρω υποή  β) και γ) αναφεροή μενα, προσκομιήζονται υποχρεωτικαή  αποή
τον οικονομικοή  φορεήα στην αναθεήτουσα αρχηή , σε εήντυπη μορφηή  και σε σφραγισμεήνο φαή κελο, τα εήγ-
γραφα που απαιτειήται να προσκομισθουή ν σε πρωτοή τυπη μορφηή , συή μφωνα με τις διαταή ξεις του αή ρ-
θρου 11 παρ.2 του ν.2690/1999 ''Κωή δικας Διοικητικηή ς Διαδικασιήας'', οή πως τροποποιηή θηκε με τις δια-
ταή ξεις του αή ρθρου 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

δ) Αν, καταή  τον εήλεγχο των παραπαή νω δικαιολογητικωή ν, διαπιστωθειή οή τι:
i) τα στοιχειήα που δηλωή θηκαν με το Τυποποιημεήνο Έντυπο Υπευή θυνης Δηή λωσης (ΤΕΥΔ) ειήναι ψευδηή  ηή
ανακριβηή  ηή
ii)  αν  δεν  υποβληθουή ν  στο  προκαθορισμεήνο  χρονικοή  διαή στημα  τα  απαιτουή μενα  πρωτοή τυπα  ηή
αντιήγραφα, των παραπαή νω δικαιολογητικωή ν, ηή
iii) αν αποή  τα δικαιολογητικαή  που υποβληή θηκαν νομιήμως και εμπροθεήσμως, δεν αποδεικνυή ονται οι
οή ροι και οι προυϊ ποθεήσεις συμμετοχηή ς συή μφωνα με τα αή ρθρα 17, 18, 19 και 22 της παρουή σας24,

απορριήπτεται η προσφοραή  του προσωρινουή  αναδοήχου, καταπιήπτει υπεήρ της αναθεήτουσας αρχηή ς η
εγγυή ηση συμμετοχηή ς του και η κατακυή ρωση γιήνεται στον προσφεήροντα που υπεήβαλε την αμεήσως
εποή μενη  πλεήον  συμφεήρουσα  αποή  οικονομικηή  αή ποψη  προσφοραή  βαή σει  της  τιμηή ς,  τηρουμεήνης  της
ανωτεήρω διαδικασιήας.
Σε περιήπτωση εήγκαιρης και προσηή κουσας ενημεήρωσης της αναθεήτουσας αρχηή ς για μεταβολεής στις
προυϊ ποθεήσεις  τις  οποιήες  ο  προσωρινοή ς  αναή δοχος  ειήχε  δηλωή σει  με  το  Τυποποιημεήνο  Έντυπο
Υπευή θυνης  Δηή λωσης  (ΤΕΥΔ)  οή τι  πληροιή  και  οι  οποιήες  επηή λθαν  ηή  για  τις  οποιήες  εήλαβε  γνωή ση  ο
προσωρινοή ς αναή δοχος μεταή  την δηή λωση και μεήχρι την ημεήρα της ειδοποιήησης/προή σκλησης για την
προσκοή μιση  των δικαιολογητικωή ν  κατακυή ρωσης (οψιγενειής  μεταβολεής),  δεν  καταπιήπτει  υπεήρ  της
αναθεήτουσας αρχηή ς η εγγυή ηση συμμετοχηή ς του, που ειήχε προσκομισθειή, συή μφωνα με το αή ρθρο 15.1
της παρουή σας.
Αν κανεήνας αποή  τους προσφεήροντες δεν υπεήβαλε αληθηή  ηή  ακριβηή  δηή λωση, ηή  αν κανεήνας αποή  τους
προσφεήροντες δεν υποβαή λλει εήνα ηή  περισσοή τερα αποή  τα απαιτουή μενα δικαιολογητικαή , ηή  αν κανεήνας
αποή  τους προσφεήροντες δεν αποδειήξει οή τι στο προή σωποή  του δεν συντρεήχουν οι λοήγοι αποκλεισμουή
του  αή ρθρου  18  και  οή τι  πληροιή  τα  κριτηή ρια  επιλογηή ς  του  αή ρθρου  19,  η  διαδικασιήα  συή ναψης  της
συή μβασης ματαιωή νεται.

Η διαδικασιήα ελεήγχου των ως αή νω δικαιολογητικωή ν ολοκληρωή νεται με τη συή νταξη πρακτικουή  αποή  την
Επιτροπηή  Διαγωνισμουή , στο οποιήο αναγραή φεται η τυχοή ν συμπληή ρωση δικαιολογητικωή ν καταή  τα ορι-
ζοή μενα υποή  γ) ανωτεήρω25. Η Επιτροπηή , στη συνεήχεια, το κοινοποιειή, μεήσω της «λειτουργικοή τητας της
«Επικοινωνιήας», στην αναθεήτουσα αρχηή  για τη ληή ψη αποή φασης.

Η αναθεήτουσα αρχηή  προβαιήνει,  μεταή  την εήγκριση του ανωτεήρω πρακτικουή ,  στην κοινοποιήηση της
αποή φασης κατακυή ρωσης, μαζιή  με αντιήγραφο οή λων των πρακτικωή ν, σε καή θε προσφεήροντα που δεν
εήχει αποκλειστειή  οριστικαή 26, εκτοή ς αποή  τον προσωρινοή  αναή δοχο, συή μφωνα με τις κειήμενες διαταή ξεις,
μεήσω της λειτουργικοή τητας της «Επικοινωνιήας», και επιπλεήον αναρταή  τα δικαιολογητικαή  του προσω-
ρινουή  αναδοή χου στον χωή ρο «Συνημμεήνα Ηλεκτρονικουή  Διαγωνισμουή ».
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Άρθρο 6: Ενστάσεις
4.3.1 Ένσταση καταή  πραή ξης ηή  παραή λειψης της αναθεήτουσας αρχηή ς υποβαή λλεται εντοή ς προθεσμιήας
πεήντε  (5)  ημερολογιακωή ν  ημερωή ν  αποή  την  κοινοποιήηση  της  προσβαλλοή μενης  πραή ξης  ηή  αποή  τη
συντεήλεση  της  παραή λειψης.  Η  εήνσταση  καταή  της  διακηή ρυξης  υποβαή λλεται  σε  προθεσμιήα  που
εκτειήνεται  μεήχρι  το  ηή μισυ  του  χρονικουή  διαστηή ματος  αποή  τη  δημοσιήευση  της  διακηή ρυξης  στο
ΚΗΜΔΗΣ  μεήχρι  την  καταληκτικηή  ημερομηνιήα  υποβοληή ς  των  προσφορωή ν  του  αή ρθρου  18  της
παρουή σας,  δηλαδηή  έως  και  την  Παρασκευή  10  Ιανουαρίου  2020  (10-01-2020) Για  τον
υπολογισμοή  της προθεσμιήας αυτηή ς  συνυπολογιήζονται  και οι  ημερομηνιήες της δημοσιήευσης και της
υποβοληή ς των προσφορωή ν27. 
4.3.2 Η εήνσταση υποβαή λλεται μεήσω της λειτουργικοή τητας της “Επικοινωνιήας” του υποσυστηή ματος
και καταή  τα λοιπαή  συή μφωνα με  το αή ρθρο 127 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
Η αναθεήτουσα αρχηή 28 μπορειή,  καταή  τη  διαδικασιήα  αξιολοήγησης των προσφορωή ν,  να  καλεήσει  τους
οικονομικουή ς  φορειής,  μεήσω  της  λειτουργικοή τητας  της  ‘’Επικοινωνιήας”  του  υποσυστηή ματος,  να
συμπληρωή σουν  ηή  να  διευκρινιήσουν τα  εήγγραφα  ηή  δικαιολογητικαή  που  εήχουν  υποβαή λει,
συμπεριλαμβανομεήνης και της οικονομικηή ς τους προσφοραή ς, μεήσα σε ευή λογη προθεσμιήα, η οποιήα δεν
μπορειή  να ειήναι μικροή τερη αποή  επταή  (7) ημεήρες αποή  την ημερομηνιήα κοινοποιήησης σε αυτουή ς  της
σχετικηή ς προή σκλησης, συή μφωνα με τα ειδικοή τερα οριζοή μενα στις διαταή ξεις των αή ρθρων 102 και 103
του ν. 4412/2016 και του αή ρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Οποιαδηή ποτε διευκριήνιση ηή  συμπληή ρωση που υποβαή λλεται αποή  τους προσφεήροντες ηή  υποψηφιήους,
χωριής να εήχει ζητηθειή αποή  την αναθεήτουσα αρχηή 29, δεν λαμβαή νεται υποή ψη. 

Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης
8.1 Μεταή  την αή πρακτη παή ροδο της προθεσμιήας αή σκησης εήνστασης ηή , σε περιήπτωση αή σκησηή ς της, οή ταν
εκδοθειή αποή φαση επιή της εήνστασης, ο προσωρινοή ς αναή δοχος υποβαή λλει, εφόσον απαιτείται30, υπευή -
θυνη δηή λωση, μεταή  αποή  σχετικηή  προή σκληση της αναθεήτουσας αρχηή ς, μεήσω της λειτουργικοή τητας της
“Επικοινωνιήας” του υποσυστηή ματος. Στην υπευή θυνη δηή λωση, η οποιήα υπογραή φεται καταή  τα οριζοή με-
να στο αή ρθρο 22 της παρουή σας, δηλωή νεται οή τι δεν εήχουν επεήλθει στο προή σωποή  του οψιγενειής μεταβο-
λεής καταή  την εήννοια του αή ρθρου 104 του ν.4412/2016, προκειμεήνου να διαπιστωθειή  οή τι δεν εήχουν
εκλειήψει οι προυϊ ποθεήσεις συμμετοχηή ς του αή ρθρου 17, οή τι δεν συντρεήχουν οι λοή γοι αποκλεισμουή  του
αή ρθρου 18 και οή τι εξακολουθουή ν να πληρουή νται τα κριτηή ρια επιλογηή ς του αή ρθρου 19. Η υπευή θυνη δηή -
λωση ελεήγχεται αποή  την Επιτροπηή  Διαγωνισμουή , η οποιήα συνταή σσει πρακτικοή  που συνοδευή ει τη συή μ -
βαση31.

Μεήσω της λειτουργικοή τητας της “Επικοινωνιήας” του υποσυστηή ματος, κοινοποιειήται η αποή φαση κατα-
κυή ρωσης στον προσωρινοή  αναή δοχο32. Με την ιήδια αποή φαση καλειήται ο αναή δοχος να προσεήλθει σε ορι-
σμεήνο τοή πο και χροή νο για την υπογραφηή  του συμφωνητικουή , θεήτονταή ς του η αναθεήτουσα αρχηή  προ -
θεσμιήα που δεν μπορειή  να υπερβαιήνει τις ειήκοσι (20) ημεήρες αποή  την κοινοποιήηση ειδικηή ς ηλεκτρονι -
κηή ς προή σκλησης, μεήσω της λειτουργικοή τητας της “Επικοινωνιήας” του υποσυστηή ματος, προσκομιήζο-
ντας και την απαιτουή μενη εγγυητικηή  επιστοληή  καληή ς εκτεήλεσης. Η εν λοή γω κοινοποιήηση επιφεήρει τα
εήννομα αποτελεήσματα της αποή φασης κατακυή ρωσης, συή μφωνα με οριζοή μενα στην παρ. 3 του αή ρθρου
105 του ν. 4412/2016.

8.2 Η υπογραφηή  του συμφωνητικουή  εήχει αποδεικτικοή  χαρακτηή ρα. Εαή ν ο αναή δοχος δεν προσεήλθει να
υπογραή ψει το συμφωνητικοή , μεήσα στην προθεσμιήα που οριήζεται στην ειδικηή  προή κληση,  κηρυή σσεται
εήκπτωτος, καταπιήπτει  υπεήρ της αναθεήτουσας αρχηή ς η εγγυή ηση συμμετοχηή ς  του (εαή ν υπαή ρχει) και
ακολουθειήται  η  διαδικασιήα  του  αή ρθρου  5  της  παρουή σας  για  τον  προσφεήροντα  που  υπεήβαλε  την
αμεήσως εποή μενη πλεήον συμφεήρουσα αποή  οικονομικηή  αή ποψη προσφοραή  βαή σει τιμηή ς33. Αν κανεήνας αποή
τους προσφεήροντες δεν προσεήλθει για την υπογραφηή  του συμφωνητικουή , η διαδικασιήα συή ναψης της
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συή μβασης ματαιωή νεται, συή μφωνα με την περιήπτωση β' της παραγραή φου 1 του αή ρθρου 106 του ν.
4412/2016.

Άρθρο 9:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος
Σχετικαή  με την υπογραφηή  της συή μβασης, ισχυή ουν τα προβλεποή μενα στην παρ. 5 αή ρθρου 105 και
182 του ν. 4412/2016.
Τα εήγγραφα της συή μβασης με βαή ση τα οποιήα  θα εκτελεσθειή  η  συή μβαση ειήναι τα αναφεροή μενα
παρακαή τω.  Σε  περιήπτωση  ασυμφωνιήας  των  περιεχομεήνων  σε  αυταή  οή ρων,  η  σειραή  ισχυή ος
καθοριήζεται ως κατωτεήρω:

1. Το Συμφωνητικοή ,
2. Η παρουή σα Διακηή ρυξη  
3. Η Οικονομικηή  Προσφοραή  του Αναδοή χου,
4. Το τευή χος της Συγγραφηή ς Υποχρεωή σεων (Σ.Υ.) με τα τυχοή ν Παραρτηή ματαή  του,
5. Το Τευή χος Τεχνικωή ν Δεδομεήνων του εήργου με τα  τυχοή ν  Παραρτηή ματαή  του, το προή γραμμα

των απαιτουή μενων μελετωή ν  και η τεκμηριήωση της σκοπιμοή τητας του εήργου. 
6. Το τευή χος προεκτιμωή μενων αμοιβωή ν 

Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας 

10.1 Τα εήγγραφα της συή μβασης συνταή σσονται υποχρεωτικαή  στην ελληνικηή  γλωή σσα και προαιρετικαή
και  σε αή λλες γλωή σσες,  συνολικαή  ηή  μερικαή .  Σε περιήπτωση ασυμφωνιήας  μεταξυή  των τμημαή των των
εγγραή φων  της  συή μβασης  που  εήχουν  συνταχθειή  σε  περισσοή τερες  γλωή σσες,  επικρατειή  η  ελληνικηή
εήκδοση. Τυχοή ν ενσταή σεις ηή  προδικαστικεής προσφυγεής υποβαή λλονται στην ελληνικηή  γλωή σσα. 

10.2 Οι προσφορεής και τα περιλαμβανοή μενα σε αυτεής στοιχειήα, καθωή ς και τα αποδεικτικαή  εήγγραφα
συνταή σσονται στην ελληνικηή  γλωή σσα ηή  συνοδευή ονται αποή  επιήσημη μεταή φρασηή  τους στην ελληνικηή
γλωή σσα. 

10.3  Στα αλλοδαπαή  δημοή σια  εήγγραφα και  δικαιολογητικαή  εφαρμοή ζεται  η  Συνθηή κη της Χαή γης  της
5.10.1961,  που  κυρωή θηκε  με  το  ν.1497/1984  (Α'  188).  Ειδικαή  τα  αλλοδαπαή  ιδιωτικαή  εήγγραφα
συνοδευή ονται αποή  μεταή φρασηή  τους στην ελληνικηή  γλωή σσα επικυρωμεήνη ειήτε αποή  προή σωπο αρμοή διο
καταή  τις διαταή ξεις της εθνικηή ς νομοθεσιήας ειήτε αποή  προή σωπο καταή  νοή μο αρμοή διο της χωή ρας στην
οποιήα  εήχει  συνταχθειή  το  εήγγραφο34.  Επιήσης,  γιήνονται  υποχρεωτικαή  αποδεκταή  ευκρινηή
φωτοαντιήγραφα  εγγραή φων  που  εήχουν  εκδοθειή  αποή  αλλοδαπεής  αρχεής  και  εήχουν  επικυρωθειή  αποή
δικηγοή ρο,  συή μφωνα  με  τα  προβλεποή μενα  στην  παρ.  2  περ.  β  του  αή ρθρου  11  του  ν.  2690/1999
“Κωή δικας  Διοικητικηή ς  Διαδικασιήας”,  οή πως  αντικατασταή θηκε  ως  αή νω  με  το  αή ρθρο  1  παρ.2  του
ν.4250/2014.

10.4   Ενημερωτικαή  και  τεχνικαή  φυλλαή δια  και  αή λλα  εήντυπα  -  εταιρικαή  ηή  μη  –  με  ειδικοή  τεχνικοή
περιεχοή μενο μπορουή ν  να υποβαή λλονται  σε αή λλη γλωή σσα,  χωριής  να συνοδευή ονται  αποή  μεταή φραση
στην ελληνικηή .

10.5 Η  επικοινωνιήα  με  την  αναθεήτουσα  αρχηή ,  καθωή ς  και  μεταξυή  αυτηή ς  και  του  αναδοή χου,  θα
γιήνονται υποχρεωτικαή  στην ελληνικηή  γλωή σσα. 

Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία
Για τη διαδικασιήα συή ναψης και την εκτεήλεση της συή μβασης,  εήχουν εφαρμογηή ,  ιδιήως,  οι  κατωτεήρω
διαταή ξεις, οή πως ισχυή ουν:

1. Ο ν.4472/2017 (Α' 74) και ιδιήως τα αή ρθρα 118 και 119 αυτουή .

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 αή ρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν.3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)35.
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4. Ο ν.4278/2014 (Α΄157) και ειδικοή τερα το αή ρθρο 59 αυτουή  «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 ειδικοή τερα το αή ρθρο 1 αυτουή .

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

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

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

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

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

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

12. Ο ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

13. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες36”.  

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»37.

15. Το αή ρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση38».

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”ι.

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), οή πως
ισχυή ει, ως προς το μεήρος Β΄ (Προδιαγραφεής) και ως συγκριτικοή  στοιχειήο για τη προεκτιήμηση
αμοιβωή ν μελετωή ν που δεν καλυή πτονται αποή  τον Κανονισμοή  αμοιβωή 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’’, οή πως ισχυή ει μεταή  την τροποποιήησηή  του με το ν. 3919/2011 (Α΄32).

22. Η  με  αρ.117384/26-10-2017  Κοινηή  Υπουργικηή  Αποή φαση  (Β'  3821)  «Ρυθμιήσεις  τεχνικωή ν
ζητημαή των  που  αφορουή ν  την  αναή θεση  των  Δημοσιήων  Συμβαή σεων  εήργων,  μελετωή ν,  και
παροχηή ς τεχνικωή ν και λοιπωή ν συναφωή ν επιστημονικωή ν υπηρεσιωή ν με χρηή ση των επιμεήρους
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εργαλειήων και  διαδικασιωή ν  του Εθνικουή  Συστηή ματος  Ηλεκτρονικωή ν  Δημοσιήων  Συμβαή σεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

23. Η  με  αρ.57654/2017  Υπουργικηή  Αποή φαση  (Β’  1781)  «Ρυή θμιση  ειδικοή τερων  θεμαή των
λειτουργιήας  και  διαχειήρισης  του  Κεντρικουή  Ηλεκτρονικουή  Μητρωή ου  Δημοσιήων  Συμβαή σεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργειήου Οικονομιήας και Αναή πτυξης»,

24. Η με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικηή  Αποή φαση (Β’ 1924) «Τεχνικεής λεπτομεήρειες και
διαδικασιήες  λειτουργιήας  του  Εθνικουή  Συστηή ματος  Ηλεκτρονικωή ν  Δημοσιήων  Συμβαή σεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

25. Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργικηή  Αποή φαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισμουή
Προεκτιμωή μενων  Αμοιβωή ν  μελετωή ν  και  παροχηή ς  τεχνικωή ν  και  λοιπωή ν  συναφωή ν
επιστημονικωή ν υπηρεσιωή ν καταή  τη διαδικασιήα της παρ. 8 δ του αή ρθρου 53 του ν. 4412/2016»,

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

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

28. Η  με  αριθ.  YA  ΔΝΣ/61034/ΦΝ  466/29-12-2017  Αποή φαση  του  Υπουργουή  Υποδομωή ν  και
Μεταφορωή 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), οή πως τροποποιηή θηκε με την οή μοια αποή φαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β
1511).

29. Η  με  αριθ.  50844/11-5-2018  Αποή φαση  του  Υπουργουή  Οικονομιήας  και  Αναή πτυξης
«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων
επανορθωτικών  μέτρων  οικονομικών  φορέων  προς  απόδειξη  της  αξιοπιστίας  τους»  (ΥΟΔΔ
279), οή πως τροποποιηή θηκε με την οή μοια αποή φαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441). 

30. Η  με  αριθ.  ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ  466/10-09-2018  Αποή φαση  του  Υπουργουή  Υποδομωή ν  και
Μεταφορωή 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  Εγκυή κλιος  υπ’  αριθμ.  11/2018  του  Υπουργειήου  Υποδομωή ν  και  Μεταφορωή ν  (ΑΔΑ:
6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) με θεήμα «Οδηγοή ς εκποή νησης μελετωή ν Δημοσιήων Έργων του ν. 4412/2016
(Βιβλιήο 1)».

32. Οι σε εκτεήλεση των ανωτεήρω νοή μων εκδοθειήσες κανονιστικεής διαταή ξεις (πλην αυτωή ν που ηή δη
προαναφεήρθηκαν), καθωή ς και αή λλες διαταή ξεις που αναφεήρονται ρηταή  ηή  απορρεήουν αποή  τα
οριζοή μενα στα  εήγγραφα της παρουή σας συή μβασης, καθωή ς και το συή νολο των διαταή ξεων του
ασφαλιστικουή ,  εργατικουή ,  κοινωνικουή ,  περιβαλλοντικουή  και  φορολογικουή  δικαιήου  και
γενικοή τερα καή θε διαή ταξη (νοή μου, π.δ., υπουργικηή ς αποή φασης, κ.λ.π.) που διεήπει την αναή θεση
και εκτεήλεση της παρουή σας συή μβασης, εήστω και αν δεν αναφεήρονται ρηταή . 

33. Οι ισχυή ουσες προδιαγραφεής για τις ανατιθεήμενες κατηγοριήες μελετωή 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.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄

Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης

12.1 Η εκτιμωή μενη αξιήα της συή μβασης ανεήρχεται σε 24.504,73€ (χωριής ΦΠΑ) και περιλαμβαή νει39 τις
προεκτιμωή μενες αμοιβεής των παρακαή τω: 

1. 12.665,98 € για Γεωτεχνικεής εργασιήες υπαιήθρου (κατηγοριήα 21)
2. 2.954,87 € για Γεωτεχνικεής εργαστηριακεής δοκιμεής (κατηγοριήα 21)
3. 2.343,13  €  για  Προγραμματισμοή ,  Επιήβλεψη,  Αξιολοή γηση  Γεωτεχνικωή ν  Ερευνωή ν

(κατηγοριήα 21)
4. 3.344,48 € για Γεωτεχνικεής Μελεήτες (κατηγοριήα 21)
και 3.196,27 € για απροή βλεπτες δαπαή νες40.

Η μελεήτη εήχει ενταχθειή στον Π/Υ του Δηή μου ο.ε. 2019 με κ.α. 30.7411.0004 και η συή μβαση θα
χρηματοδοτηθειή  αποή  τον  τακτικοή  Π/Υ  του  Δηή μου  Α.Α.Κ.41 και  υποή κειται  στις  νοή μιμες
κρατηή σεις, περιλαμβανομεήνης της κραή τησης υή ψους 0,07% υπεήρ των λειτουργικωή ν αναγκωή ν
της Ενιαιήας Ανεξαή ρτητης Αρχηή ς Δημοσιήων Συμβαή σεων, συή μφωνα με το αή ρθρο 4 παρ. 3 του
Ν4013/201142, καθωή ς και της κραή τησης υή ψους 0,06% υπεήρ των λειτουργικωή ν αναγκωή ν της
Αρχηή ς  Εξεήτασης  Προδικαστικωή ν  Προσφυγωή ν,  συή μφωνα  με  το  αή ρθρο  350  παρ.  3  του
ν.4412/2016.  
Η παρουή σα συή μβαση δεν υποδιαιρειήται σε τμηή ματα και ανατιήθεται ως ενιαιήο.43 

12.2 Οι μοναή δες φυσικουή  αντικειμεήνου, τα ποσοτικαή  στοιχειήα αποή  το Τευή χος Τεχνικωή ν Δεδομεήνων και
οι τιμεής μοναή δος που χρησιμοποιηή θηκαν για τους υπολογισμουή ς των αή νω προεκτιμωή μενων αμοιβωή ν,
αναφεήρονται αναλυτικαή  στο τευή χος προεκτιμωή μενων αμοιβωή ν. 
Οι  οικονομικοιή  φορειής  οφειήλουν,  για την υποβοληή  της οικονομικηή ς  προσφοραή ς,  να μελετηή σουν τα
τεχνικαή  στοιχειήα του εήργου, η δε οικονομικηή  τους προσφοραή  περιλαμβαή νει τη συνολικηή  αμοιβηή  τους
για  το  συή νολο  του  προς  μελεήτη  αντικειμεήνου,  οή πως  αυτοή  προδιαγραή φεται  στο  Φαή κελο  δημοή σιας
συή μβασης. Τεκμαιήρεται σχετικαή  οή τι ο αναή δοχος εήλαβε υποή ψη, καταή  τη μελεήτη του Φακεήλου δημοή σιας
συή μβασης, την πιθανοή τητα να μην αντιστοιχουή ν οι ποσοή τητες μοναή δων φυσικουή  αντικειμεήνου, που
αναφεήρονται στο τευή χος της προεκτιμωή μενης αμοιβηή ς,  στις τελικεής ποσοή τητες που θα απαιτηθουή ν
για  την εκποή νηση  της  μελεήτης  και  διαμοή ρφωσε αναή λογα την  οικονομικηή  του προσφοραή .  Εφοή σον
προκυή ψουν διαφορεής, εφαρμοή ζεται το αή ρθρο 186 του ν. 4412/2016.  

12.3 Ως ημερομηνιήα εήναρξης των προθεσμιωή ν της συή μβασης για τις υποχρεωή σεις του Αναδοή χου
οριήζεται η ημερομηνιήα υπογραφηή ς του συμφωνητικουή .

Η συνολικηή  προθεσμιήα για την περαιήωση του αντικειμεήνου της συή μβασης οριήζεται σε ενενηή ντα (90)
ημερολογιακεής ημεήρες αποή  την υπογραφηή  του εήγγραφου συμφωνητικουή . 

Η συνολική προθεσμία αναλύεται: 

 Στον  καθαρό  χρόνο  εντός  του  οποίου  ολοκληρώνεται  το  σύνολο  του  αμιγώς  μελετητικού
αντικειμένου της σύμβασης. Στον καθαρό χρόνο δεν συνυπολογίζονται οι καθυστερήσεις για τις
οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος. Στην παρούσα μελέτη ο καθαρός χρόνος εκτιμάται σε εξήντα
(60) ημερολογιακές ημέρες. 

Ορίζονται ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως: 

o Εκτέλεση των εργασιών υπαίθρου και εργαστηρίου: σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες 

o Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των γεωτεχνικών ερευνών: δεκαπέντε (15)
ημερολογιακές ημέρες 

 Τον επιπρόσθετο  χρόνο που περιλαμβάνει  τις  καθυστερήσεις  για  τις  οποίες  δεν  ευθύνεται  ο
ανάδοχος και αφορά τις διαδικασίες ελέγχου και διορθώσεων από την υπηρεσία. Ο επιπρόσθετος
χρόνος ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.  
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Η  αναθεήτουσα  αρχηή  διατηρειή  το  δικαιήωμα  να  οριήσει,  καταή  την  υπογραφηή  του  συμφωνητικουή ,
μεταγενεήστερο χροή νο εήναρξης των προθεσμιωή ν της συή μβασης. 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1 Η επιλογηή  του Αναδοή χου, θα γιήνει συή μφωνα με την «συνοπτικηή  διαδικασιήα» του αή ρθρου 117 του
ν. 4412/2016 και υποή  τις προυϊ ποθεήσεις του νοή μου αυτουή .

13.2 Η οικονομικηή  προσφοραή  των διαγωνιζομεήνων, θα συνταχθειή  και υποβληθειή  συή μφωνα με τα
οριζοή μενα στο αή ρθρο 3 της παρουή σας, σε συνδυασμοή  με το αή ρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

13.3 Eναλλακτικεής προσφορεής δεν γιήνονται δεκτεής44. 

13.4 Καή θε προσφεήρων μπορειή να υποβαή λει μοή νο μιήα προσφοραή 45.

13.5 Δεν γιήνονται δεκτεής προσφορεής για μεήρος του συμβατικουή  αντικειμεήνου της μελεήτης. 

13.6  Οι  προσφορεής  ισχυή ουν  για  εήξι  (6)46 μηή νες αποή  την  ημεήρα  ληή ξης  της  προθεσμιήας  υποβοληή ς
προσφορωή ν του επομεήνου αή ρθρου. Η αναθεήτουσα αρχηή  μπορειή, πριν τη ληή ξη του χροή νου ισχυή ος της
προσφοραή ς,  να ζηταή  αποή  τους προσφεήροντες να παρατειήνουν τη διαή ρκεια ισχυή ος της προσφοραή ς
τους και της εγγυή ησης συμμετοχηή ς.

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

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής  των προσφορωή ν47 οριήζεται η  22α
Ιανουαριήου 2020 (22-01-2020), ημεήρα Τεταή ρτη και ωή ρα 13:45.

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  οριήζεται  η  28η
Ιανουαριήου 2020 (28-01-2020), ημεήρα Τριήτη και ωή ρα 10:20.48

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 
(Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό, εκτός αν
άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.)
15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης49

Για την υπογραφηή  της συή μβασης απαιτειήται η παροχηή  εγγυή ησης καληή ς εκτεήλεσης, συή μφωνα με
το αή ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το υή ψος της οποιήας καθοριήζεται σε ποσοστοή  5% επιή της
αξιήας της συή μβασης, χωριής Φ.Π.Α. και κατατιήθεται πριν ηή  καταή  την υπογραφηή  της συή μβασης. Η
εγγυή ηση  καληή ς  εκτεήλεσης  καταπιήπτει  στην  περιήπτωση  παραή βασης  των  οή ρων  της  συή μβασης,
οή πως αυτηή  ειδικοή τερα οριήζει.

Σε  περιήπτωση  τροποποιήησης  της  συή μβασης  καταή  το  αή ρθρο  132  ν.4412/2016,  η  οποιήα
συνεπαή γεται αυή ξηση της συμβατικηή ς αξιήας,  ο αναή δοχος ειήναι υποχρεωμεήνος να καταθεήσει πριν
την τροποποιήηση, συμπληρωματικηή  εγγυή ηση, το υή ψος της οποιήας ανεήρχεται σε ποσοστοή  5% επιή
του ποσουή  της αυή ξησης χωριής ΦΠΑ.

Η  εγγυή ηση  καληή ς  εκτεήλεσης  της  συή μβασης  καλυή πτει  συνολικαή  και  χωριής  διακριήσεις  την
εφαρμογηή  οή λων  των  οή ρων  της  συή μβασης  και  καή θε  απαιήτηση  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς  ηή  του
κυριήου του εήργου εήναντι του αναδοή χου.

Η εγγυή ηση καληή ς εκτεήλεσης καταπιήπτει υπεήρ του κυριήου του εήργου, με αιτιολογημεήνη αποή φαση
του Προιϊσταμεήνου της Διευθυή νουσας Υπηρεσιήας, ιδιήως μεταή  την οριστικοποιήηση της εήκπτωσης
του αναδοή χου. Η εήνσταση50 του αναδοή χου καταή  της αποφαή σεως δεν αναστεήλλει την ειήσπραξη του
ποσουή  της εγγυηή σεως.
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Οι εγγυητικεής επιστολεής καληή ς εκτεήλεσης περιλαμβαή νουν κατ’ ελαή χιστον τα αναφεροή μενα στην
παραή γραφο  15.1  της  παρουή σας  και  επιπροή σθετα,  τον  αριθμοή  και  τον  τιήτλο  της  σχετικηή ς
συή μβασης.

15.3     Εγγύηση προκαταβολής51

…………………………… (όπου απαιτείται)

15.4 Οι  ως  αή νω  εγγυητικεής  επιστολεής  εκδιήδονται  αποή  πιστωτικαή  ηή  χρηματοδοτικαή  ιδρυή ματα  ηή
ασφαλιστικεής επιχειρηή σεις καταή  την εήννοια των περιπτωή σεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του αή ρθρου 14 του
ν.  4364/ 2016 (Α΄13) που  λειτουργουή ν  νοή μιμα  στα  κραή τη-  μεήλη  της  Ένωσης  ηή  του  Ευρωπαιϊκουή
Οικονομικουή  Χωή ρου ηή  στα κραή τη-μεήρη της ΣΔΣ και εήχουν, συή μφωνα με τις ισχυή ουσες διαταή ξεις, το
δικαιήωμα  αυτοή .  Μπορουή ν,  επιήσης,  να  εκδιήδονται  αποή  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ηή  να  παρεήχονται  με
γραμμαή τιο του Ταμειήου Παρακαταθηκωή ν και Δανειήων με παρακαταή θεση σε αυτοή  του αντιήστοιχου
χρηματικουή  ποσουή .52 Αν συσταθειή  παρακαταθηή κη με γραμμαή τιο παρακαταή θεσης χρεογραή φων στο
Ταμειήο Παρακαταθηκωή ν και Δανειήων, τα τοκομεριήδια ηή  μεριήσματα που ληή γουν καταή  τη διαή ρκεια της
εγγυή ησης επιστρεήφονται μεταή  τη ληή ξη τους στον υπεήρ ου η εγγυή ηση οικονομικοή  φορεήα.
Οι εγγυητικεής  επιστολεής  εκδιήδονται κατ’  επιλογηή  του οικονομικουή  φορεήα/αναδοή χου αποή  εήνα ηή
περισσοή τερους εκδοή τες της παραπαή νω παραγραή φου, ανεξαρτηή τως του υή ψους των.   
Εαή ν η εγγυή ηση εκδοθειή αποή  αλλοδαποή  πιστωτικοή  ιήδρυμα μπορειή να συνταχθειή σε μιήα αποή  τις επιήσημες
γλωή σσες της Ευρωπαιϊκηή ς Ένωσης, αλλαή  θα συνοδευή εται απαραιήτητα αποή   μεταή φραση στην ελληνικηή
γλωή σσα, συή μφωνα και με τα ειδικοή τερα οριζοή μενα στο αή ρθρο 10.3. της παρουή σας.

15.5 Η αναθεήτουσα αρχηή  επικοινωνειή  με τους φορειής που φεήρονται να εήχουν εκδωή σει τις εγγυητικεής
επιστολεής, προκειμεήνου να διαπιστωή σει την εγκυροή τηταή  τους.

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πληή ρες κειήμενο της παρουή σας διακηή ρυξης 53 δημοσιευή ονται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελιήδα της
αναθεήτουσας αρχηή ς (www.agan.gov.gr) 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρταή ται  στο  προή γραμμα  “Διαυή γεια”
diavgeia.gov.gr.54 και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο ως εξής: 

Σύμφωνα  με  την  περ.  35  της  παρ.  1  και  την  παρ.  3  του  άρθρου  377  του  ν.  4412/2016,
εξακολουθεί  η  υποχρέωση  δημοσίευσης  της  περίληψης  της  διακήρυξης  σε  τουλάχιστον  μία
ημερήσια  και  μία  εβδομαδιαία  τοπικές  εφημερίδες  οι  οποίες  έχουν  την  έδρα  τους  σε  δήμο  ή
κοινότητα εντός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης στους οποίους θα λάβει χώρα η υπηρεσία
ή η μελέτη,  ή  η  προμήθεια  αγαθών ή η εκτέλεση του έργου,  σύμφωνα με  το αντικείμενο  της
διακήρυξης ή της προκήρυξης, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 σημείο Β' του άρθρου 3 του ν.
3548/2007 (Α' 68) μέχρι  και την 31η Δεκεμβρίου 2020 (πρβ. παρ. 12  του άρθρου 379 του ν.
4412/2016)  (συνδυαστικά  πρβ.  και  Εγκύκλιο  15/2007  ΥΠΕΧΩΔΕ-Αρ.Αποφ
Δ17γ/01/85/ΦΝ439/30-5-2017).

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση,
τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της συή μβασης55 (Σύμφωνα με
την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007, που εξακολουθεί να ισχύει έως την 1.1.2021. Πρβ.
άρθρο 379 παρ. 12 του ν. 4412/2016).

Η απόφαση ανάθεσης θα δημοσιευθεί  στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.  (άρθρο 66,  Ν.4412/2016) και  στο
ενημερωτικό δελτίο του Τ.Ε.Ε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συή μβαση ανατιήθεται βαή σει του κριτηριήου του αή ρθρου 21 της παρουή σας, σε προσφεήροντα ο οποιήος
δεν αποκλειήεται αποή  τη συμμετοχηή  βαή σει του αή ρθρου 18 και πληροιή τα κριτηή ρια επιλογηή ς του αή ρθρου
19.

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

17.1.  Δικαιήωμα  συμμετοχηή ς  εήχουν  φυσικαή  ηή  νομικαή  προή σωπα,  ηή  ενωή σεις  αυτωή ν  που
δραστηριοποιουή νται στην εκποή νηση μελετωή ν των κατηγοριωή ν που αναφεήρονται στο αή ρθρο 12.156 και
που ειήναι εγκατεστημεήνα σε:

α) σε κραή τος-μεήλος της Ένωσης, 
β) σε κραή τος-μεήλος του Ευρωπαιϊκουή  Οικονομικουή  Χωή ρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τριήτες χωή ρες που εήχουν υπογραή ψει και κυρωή σει τη ΣΔΣ, στο βαθμοή  που η υποή  αναή θεση
δημοή σια συή μβαση καλυή πτεται αποή  τα Παραρτηή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεής σημειωή σεις
του  σχετικουή  με  την  Ένωση  Προσαρτηή ματος  I  της  ως  αή νω  Συμφωνιήας,  καθωή ς  και 
δ) σε τριήτες χωή ρες που δεν εμπιήπτουν στην περιήπτωση γ΄  της παρουή σας παραγραή φου και
εήχουν  συναή ψει  διμερειής  ηή  πολυμερειής  συμφωνιήες  με  την  Ένωση  σε  θεήματα  διαδικασιωή ν
αναή θεσης δημοσιήων συμβαή σεων.

17.2    Οικονομικοή ς φορεήας συμμετεήχει ειήτε μεμονωμεήνα ειήτε ως μεήλος εήνωσης57.
17.3  Οι ενωή σεις οικονομικωή ν φορεήων συμμετεήχουν υποή  τους οή ρους των παρ. 2, 3 και 4 του αή ρθρου
19 και των σημειήων γ) και δ) της παρ. 1 του αή ρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτειήται αποή  τις εν
λοή γω ενωή σεις να περιβληθουή ν συγκεκριμεήνη νομικηή  μορφηή  για την υποβοληή  προσφοραή ς.  Η εήνωση
των  φυσικωή ν  ηή  νομικωή ν  προσωή πων  μπορειή  να  αφοραή  στην  ιήδια  ηή  σε  διαφορετικεής  κατηγοριήες
μελετωή ν. 

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 
18.1 Καή θε  προσφεήρων  αποκλειήεται αποή  την  συμμετοχηή  στην  παρουή σα  διαδικασιήα  συή ναψης
συή μβασης,  εφοή σον  συντρεήχει  στο  προή σωποή  του  (αν  προή κειται  για  μεμονωμεήνο  φυσικοή  ηή  νομικοή
προή σωπο) ηή  σε εήνα αποή  τα μεήλη του (αν προή κειται περιή εήνωσης οικονομικωή ν φορεήων) εήνας αποή  τους
λοή γους των παρακαή τω περιπτωή σεων:
18.1.1   Υπαή ρχει εις βαή ρος του προσφεήροντος αμεταή κλητη58  καταδικαστικηή  αποή φαση για εήναν αποή
τους ακοή λουθους λοήγους :

α) συμμετοχηή  σε εγκληματικηή  οργαή νωση, οή πως αυτηή  οριήζεται στο αή ρθρο 2 της αποή φασης-
πλαιήσιο  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλιήου  της  24ης Οκτωβριήου  2008,  για  την  καταπολεήμηση  του
οργανωμεήνου εγκληή ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β)  δωροδοκιήα,  οή πως  οριήζεται  στο  αή ρθρο  3  της  συή μβασης  περιή  της  καταπολεήμησης  της
διαφθοραή ς στην οποιήα ενεήχονται υπαή λληλοι των Ευρωπαιϊκωή ν Κοινοτηή των ηή  των κρατωή ν μελωή ν της
Ένωσης  (ΕΕ  C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παρ.  1  του  αή ρθρου  2  της  αποή φασης-πλαιήσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιήου της 22ας Ιουλιήου 2003, για την καταπολεήμηση της δωροδοκιήας στον
ιδιωτικοή  τομεήα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθωή ς και οή πως οριήζεται στην κειήμενη νομοθεσιήα ηή
στο εθνικοή  διήκαιο του οικονομικουή  φορεήα,

γ)  απαή τη,  καταή  την  εήννοια  του  αή ρθρου  1  της  συή μβασης  σχετικαή  με  την  προστασιήα  των
οικονομικωή ν συμφεροή ντων των Ευρωπαιϊκωή ν Κοινοτηή των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποιήα
κυρωή θηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ)  τρομοκρατικαή  εγκληή ματα ηή  εγκληή ματα συνδεοή μενα με τρομοκρατικεής  δραστηριοή τητες,
οή πως  οριήζονται,  αντιστοιήχως,  στα  αή ρθρα  1  και  3  της  αποή φασης-πλαιήσιο  2002/475/ΔΕΥ  του
Συμβουλιήου της  13ης  Ιουνιήου  2002,  για  την  καταπολεήμηση  της  τρομοκρατιήας  (ΕΕ  L  164  της
22.6.2002, σ. 3) ηή  ηθικηή  αυτουργιήα ηή  συνεήργεια ηή  αποή πειρα διαή πραξης εγκληή ματος, οή πως οριήζονται
στο αή ρθρο 4 αυτηή ς,

ε) νομιμοποιήηση εσοή δων αποή  παραή νομες δραστηριοή τητες ηή  χρηματοδοή τηση της τρομοκρατιήας,
οή πως αυτεής οριήζονται στο αή ρθρο 1 της Οδηγιήας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαιϊκουή  Κοινοβουλιήου και του
Συμβουλιήου  της  26ης  Οκτωβριήου  2005,  σχετικαή  με  την  προή ληψη  της  χρησιμοποιήησης  του

- 15 -



χρηματοπιστωτικουή  συστηή ματος για τη νομιμοποιήηση εσοή δων αποή  παραή νομες δραστηριοή τητες και τη
χρηματοδοή τηση της τρομοκρατιήας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15),  η οποιήα ενσωματωή θηκε στην
εθνικηή  νομοθεσιήα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδικηή  εργασιήα και αή λλες μορφεής εμποριήας ανθρωή πων, οή πως οριήζονται στο αή ρθρο 2 της
Οδηγιήας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαιϊκουή  Κοινοβουλιήου και του Συμβουλιήου της 5ης Απριλιήου 2011, για
την προή ληψη και την καταπολεήμηση της εμποριήας ανθρωή πων και για την προστασιήα των θυμαή των
της, καθωή ς και για την αντικαταή σταση της αποή φασης-πλαιήσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιήου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποιήα ενσωματωή θηκε στην εθνικηή  νομοθεσιήα με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).

Η υποχρεήωση αποκλεισμουή  προσφεήροντος εφαρμοή ζεται επιήσης οή ταν το προή σωπο εις βαή ρος
του οποιήου εκδοή θηκε αμεταή κλητη καταδικαστικηή  αποή φαση ειήναι μεήλος του διοικητικουή , διευθυντικουή
ηή  εποπτικουή  οργαή νου του εν λοήγω προσφεήροντος ηή  εήχει εξουσιήα εκπροσωή πησης, ληή ψης αποφαή σεων ηή
ελεήγχου σε αυτοή . 

Στις περιπτωή σεις εταιρειωή ν περιορισμεήνης ευθυή νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικωή ν εταιρειωή ν (Ο.Ε. και
Ε.Ε.),  και  ιδιωτικωή ν  κεφαλαιουχικωή ν  εταιρειωή ν  (Ι.Κ.Ε.),  η  υποχρεήωση του προηγουή μενου εδαφιήου
αφοραή  τους διαχειριστεής. Στις περιπτωή σεις ανωνυή μων εταιρειωή ν (Α.Ε.), η εν λοήγω υποχρεήωση αφοραή
τον Διευθυή νοντα Συή μβουλο, καθωή ς και οή λα τα μεήλη του Διοικητικουή  Συμβουλιήου. Στις περιπτωή σεις
των συνεταιρισμωή ν, η εν λοήγω υποχρεήωση αφοραή  τα μεήλη του Διοικητικουή  Συμβουλιήου.59

18.1.2 α) Ο προσφεήρων εήχει  αθετηή σει  τις υποχρεωή σεις  του οή σον αφοραή  στην καταβοληή  φοή ρων ηή
εισφορωή ν κοινωνικηή ς ασφαή λισης και αυτοή  εήχει διαπιστωθειή αποή  δικαστικηή  ηή  διοικητικηή  αποή φαση με
τελεσιήδικη και δεσμευτικηή  ισχυή , συή μφωνα με διαταή ξεις της χωή ρας οή που ειήναι εγκατεστημεήνος ηή  την
εθνικηή  νομοθεσιήα  
ηή /και 

β)  η  αναθεήτουσα  αρχηή  μπορειή  να  αποδειήξει  με  τα  καταή λληλα μεήσα  οή τι  ο  προσφεήρων εήχει
αθετηή σει τις υποχρεωή σεις του οή σον αφοραή  την καταβοληή  φοή ρων ηή  εισφορωή ν κοινωνικηή ς ασφαή λισης.

Αν  ο  προσφεήρων  ειήναι  Έλληνας  πολιήτης  ηή  εήχει  την  εγκαταή στασηή  του  στην  Ελλαή δα,  οι
υποχρεωή σεις του που αφορουή ν στις εισφορεής κοινωνικηή ς ασφαή λισης καλυή πτουν τοή σο την κυή ρια οή σο
και την επικουρικηή  ασφαή λιση.

Δεν  αποκλειήεται  ο  προσφεήρων,  οή ταν  εήχει  εκπληρωή σει  τις  υποχρεωή σεις  του  ειήτε
καταβαή λλοντας  τους  φοή ρους  ηή  τις  εισφορεής  κοινωνικηή ς  ασφαή λισης  που  οφειήλει,
συμπεριλαμβανομεήνων,  καταή  περιήπτωση,  των  δεδουλευμεήνων  τοή κων  ηή  των  προστιήμων  ειήτε
υπαγοή μενος σε δεσμευτικοή  διακανονισμοή  για την καταβοληή  τους.
18.1.2Α  Η  αναθεήτουσα  αρχηή  γνωριήζει  ηή  μπορειή  να  αποδειήξει  με  τα  καταή λληλα  μεήσα  οή τι  εήχουν
επιβληθειή  σε βαή ρος του οικονομικουή  φορεήα, μεήσα σε χρονικοή  διαή στημα δυή ο (2) ετωή ν πριν αποή  την
ημερομηνιήα ληή ξης της προθεσμιήας υποβοληή ς προσφοραή ς: 
αα)  τρεις  (3)  πραή ξεις  επιβοληή ς  προστιήμου  αποή  τα  αρμοή δια  ελεγκτικαή  οή ργανα  του  Σωή ματος
Επιθεωή ρησης Εργασιήας για παραβαή σεις της εργατικηή ς νομοθεσιήας που χαρακτηριήζονται, συή μφωνα με
την υπουργικηή  αποή φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), οή πως εκαή στοτε ισχυή ει, ως «υψηληή ς» ηή  «πολυή
υψηληή ς» σοβαροή τητας, οι οποιήες προκυή πτουν αθροιστικαή  αποή  τρεις (3) διενεργηθεήντες ελεήγχους, ηή
ββ)  δυή ο  (2)  πραή ξεις  επιβοληή ς  προστιήμου  αποή  τα  αρμοή δια  ελεγκτικαή  οή ργανα  του  Σωή ματος
Επιθεωή ρησης  Εργασιήας  για  παραβαή σεις  της  εργατικηή ς  νομοθεσιήας  που  αφορουή ν  την  αδηή λωτη
εργασιήα, οι οποιήες προκυή πτουν αθροιστικαή  αποή  δυή ο (2) διενεργηθεήντες ελεήγχους. 
Οι υποή  αα΄ και ββ΄ κυρωή σεις πρεήπει να εήχουν αποκτηή σει τελεσιήδικη και δεσμευτικηή  ισχυή 60. 
18.1.3 ................................................................. 
18.1.4 Κατ’ εξαιήρεση, οή ταν ο αποκλεισμοή ς ειήναι σαφωή ς δυσαναή λογος, ιδιήως οή ταν μοή νο μικραή  ποσαή  των
φοή ρων ηή  των εισφορωή ν κοινωνικηή ς ασφαή λισης δεν εήχουν καταβληθειή  ηή  οή ταν ο  προσφεήρων  ενημε-
ρωή θηκε σχετικαή  με το ακριβεής ποσοή  που οφειήλεται λοή γω αθεήτησης των υποχρεωή σεωή ν του οή σον αφο-
ραή  στην καταβοληή  φοή ρων ηή  εισφορωή ν κοινωνικηή ς ασφαή λισης σε χροή νο καταή  τον οποιήο δεν ειήχε τη δυ-
νατοή τητα να λαή βει μεήτρα, συή μφωνα με το τελευταιήο εδαή φιο της της περ. β' παρ. 2 του αή ρθρου 73 ν.
4412/2016, πριν αποή  την εκπνοηή  της προθεσμιήας υποβοληή ς προσφοραή ς του αή ρθρου 14 της παρουή -
σας, δεν εφαρμοή ζεται61 η παραή γραφος 18.1.2.  [Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνα-
τότητα, διαγράφεται η παράγραφος 18.1.4.] 
18.1.5 Σε οποιαδηή ποτε αποή  τις ακοή λουθες κατασταή σεις62:
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(α) Ο προσφεήρων εήχει αθετηή σει τις ισχυή ουσες υποχρεωή σεις του που προβλεήπονται στην παρ. 2
του αή ρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορουή ν υποχρεωή σεις που απορρεήουν αποή  τις διαταή ξεις της
περιβαλλοντικηή ς,  κοινωνικοασφαλιστικηή ς  και  εργατικηή ς  νομοθεσιήας,  που  εήχουν  θεσπισθειή  με  το
διήκαιο της Ένωσης,  το εθνικοή  διήκαιο,  συλλογικεής  συμβαή σεις ηή  διεθνειής  διαταή ξεις περιβαλλοντικουή ,
κοινωνικουή  και εργατικουή  δικαιήου, οι οποιήες απαριθμουή νται στο Παραή ρτημα X του Προσαρτηή ματος Α’
του ν. 4412/2016,

(β)  Ο προσφεήρων τελειή  υποή  πτωή χευση ηή  εήχει  υπαχθειή  σε  διαδικασιήα  εξυγιήανσης ηή  ειδικηή ς
εκκαθαή ρισης  ηή  τελειή  υποή  αναγκαστικηή  διαχειήριση  αποή  εκκαθαριστηή  ηή  αποή  το  δικαστηή ριο  ηή  εήχει
υπαχθειή  σε  διαδικασιήα  πτωχευτικουή  συμβιβασμουή  ηή  εήχει  αναστειήλει  τις  επιχειρηματικεής  του
δραστηριοή τητες ηή  εαή ν βριήσκεται σε οποιαδηή ποτε αναή λογη καταή σταση προκυή πτουσα αποή  παροή μοια
διαδικασιήα, προβλεποή μενη σε εθνικεής διαταή ξεις νοή μου.  Η αναθεήτουσα αρχηή  μπορειή  να μην αποκλειήει
εήναν  οικονομικοή  φορεήα,  ο  οποιήος  βριήσκεται  σε  μια  εκ  των κατασταή σεων που  αναφεήρονται  στην
παραπαή νω περιήπτωση, υποή  την προυϊ ποή θεση οή τι η αναθεήτουσα αρχηή  εήχει αποδειήξει  οή τι ο εν λοή γω
φορεήας ειήναι σε θεήση να εκτελεήσει τη συή μβαση, λαμβαή νοντας υποή ψη τις ισχυή ουσες διαταή ξεις και τα
μεήτρα για τη συνεήχιση της επιχειρηματικηή ς του λειτουργιήας (παρ. 5 αή ρθρου 73 του ν. 4412/2016),

(γ) Υπαή ρχουν επαρκωή ς ευή λογες ενδειήξεις  που οδηγουή ν  στο συμπεήρασμα οή τι  ο  οικονομικοή ς
φορεήας  συνηή ψε  συμφωνιήες  με  αή λλους  οικονομικουή ς  φορειής  με  στοή χο  τη  στρεήβλωση  του
ανταγωνισμουή ,

δ)  Μιήα  καταή σταση  συή γκρουσης  συμφεροή ντων  καταή  την  εήννοια  του  αή ρθρου  24  του  ν.
4412/2016 δεν μπορειή να θεραπευθειή αποτελεσματικαή  με αή λλα, λιγοή τερο παρεμβατικαή , μεήσα,

(ε)  Μιήα  καταή σταση  στρεήβλωσης  του  ανταγωνισμουή  αποή  την  προή τερη  συμμετοχηή  των
προσφεροή ντων καταή  την προετοιμασιήα της διαδικασιήας συή ναψης συή μβασης, καταή  τα οριζοή μενα στο
αή ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορειή να θεραπευθειή με αή λλα, λιγοή τερο παρεμβατικαή , μεήσα,

(στ) Ο προσφεήρων εήχει επιδειήξει σοβαρηή  ηή  επαναλαμβανοή μενη πλημμεήλεια καταή  την εκτεήλεση
ουσιωή δους απαιήτησης στο πλαιήσιο προηγουή μενης δημοή σιας συή μβασης, προηγουή μενης συή μβασης με
αναθεήτοντα φορεήα ηή  προηγουή μενης συή μβασης παραχωή ρησης που ειήχε ως αποτεήλεσμα την προή ωρη
καταγγελιήα της προηγουή μενης συή μβασης, αποζημιωή σεις ηή  αή λλες παροή μοιες κυρωή σεις,

(ζ)  Ο  προσφεήρων  εήχει  κριθειή  εήνοχος  σοβαρωή ν  ψευδωή ν  δηλωή σεων  καταή  την  παροχηή  των
πληροφοριωή ν  που απαιτουή νται  για την εξακριήβωση της απουσιήας  των λοή γων αποκλεισμουή  ηή  την
πληή ρωση των κριτηριήων επιλογηή ς,  εήχει  αποκρυή ψει τις πληροφοριήες  αυτεής  ηή  δεν ειήναι  σε θεήση να
προσκομιήσει τα δικαιολογητικαή  που απαιτουή νται κατ’ εφαρμογηή   του αή ρθρου 79 του ν. 4412/2016, 

(η)  Ο  προσφεήρων  επιχειήρησε  να  επηρεαή σει  με  αθεήμιτο  τροή πο  τη  διαδικασιήα  ληή ψης
αποφαή σεων της αναθεήτουσας αρχηή ς, να αποκτηή σει εμπιστευτικεής πληροφοριήες που ενδεήχεται να του
αποφεήρουν  αθεήμιτο  πλεονεήκτημα  στη  διαδικασιήα  συή ναψης  συή μβασης  ηή  να  παραή σχει  εξ  αμελειήας
παραπλανητικεής πληροφοριήες που ενδεήχεται να επηρεαή σουν ουσιωδωή ς τις αποφαή σεις που αφορουή ν
τον αποκλεισμοή , την επιλογηή  ηή  την αναή θεση,

(θ)  Ο  προσφεήρων  εήχει  διαπραή ξει  σοβαροή  επαγγελματικοή  παραή πτωμα,  το  οποιήο  θεήτει  εν
αμφιβοή λω την ακεραιοή τηταή  του.
18.1.6 Η αναθεήτουσα αρχηή  αποκλειήει προσφεήροντα, σε οποιοδηή ποτε χρονικοή  σημειήο καταή  τη διαή ρκεια
της  διαδικασιήας  συή ναψης  συή μβασης,  οή ταν  αποδεικνυή εται  οή τι  αυτοή ς  βριήσκεται,  λοή γω  πραή ξεων  ηή
παραλειήψεων του, ειήτε πριν ειήτε καταή  τη διαδικασιήα, σε μιήα αποή  τις περιπτωή σεις των προηγουή μενων
παραγραή φων.  
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 18.1.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 18.1.5 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 63

18.1.7 Προσφεήρων που εμπιήπτει σε μια αποή  τις κατασταή σεις που αναφεήρονται στις παραγραή φους
18.1.1, 18.1.2A και 18.1.564 μπορειή  να προσκομιήζει στοιχειήα προκειμεήνου να αποδειήξει οή τι τα μεήτρα
που  εήλαβε  επαρκουή ν  για  να  αποδειήξουν  την  αξιοπιστιήα  του,  παροή τι  συντρεήχει  ο  σχετικοή ς  λοή γος
αποκλεισμουή .  Εαή ν  τα  στοιχειήα  κριθουή ν  επαρκηή ,  ο  εν  λοή γω  προσφεήρων  δεν  αποκλειήεται  αποή  τη
διαδικασιήα συή ναψης συή μβασης. Τα μεήτρα που λαμβαή νονται αποή  τους προσφεήροντες αξιολογουή νται σε
συναή ρτηση  με  τη  σοβαροή τητα  και  τις  ιδιαιήτερες  περισταή σεις  του  ποινικουή  αδικηή ματος  ηή  του
παραπτωή ματος. Αν τα μεήτρα κριθουή ν ανεπαρκηή , γνωστοποιειήται στον προσφεήροντα το σκεπτικοή  της
αποή φασης αυτηή ς. Προσφεήρων που εήχει αποκλειστειή,  με τελεσιήδικη αποή φαση, αποή  τη συμμετοχηή  σε
διαδικασιήες συή ναψης συή μβασης ηή  αναή θεσης παραχωή ρησης δεν μπορειή  να καή νει χρηή ση της ανωτεήρω
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δυνατοή τητας καταή  την περιήοδο του αποκλεισμουή  που οριήζεται στην εν λοή γω αποή φαση στο κραή τος -
μεήλος στο οποιήο ισχυή ει η αποή φαση.
18.1.8  Η αποή φαση για την διαπιήστωση της επαή ρκειας ηή  μη των επανορθωτικωή ν μεήτρων καταή  την
προηγουή μενη παραή γραφο εκδιήδεται συή μφωνα με τα οριζοή μενα στις παρ. 8 και 9 του αή ρθρου 73 του ν.
4412/2016.
18.1.9 Προσφεήρων που του εήχει επιβληθειή, με την κοινηή  υπουργικηή  αποή φαση του αή ρθρου 74 του ν.
4412/2016,  η  ποινηή  του  αποκλεισμουή  αποκλειήεται  αυτοδιήκαια  και  αποή  την  παρουή σα  διαδικασιήα
συή ναψης συή μβασης.

Άρθρο 19 .  Κριτήρια επιλογής65

19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι προσφεήροντες απαιτειήται να ειήναι εγγεγραμμεήνοι στο σχετικοή  επαγγελματικοή  μητρωή ο που τηρειήται
στο κραή τος εγκαταή στασηή ς τους. Οι προσφεήροντες που ειήναι εγκατεστημεήνοι στην Ελλαή δα απαιτειήται
να ειήναι εγγεγραμμεήνοι  στα Μητρωή α Μελετητωή ν ηή  Γραφειήων Μελετωή ν Μελετωή ν στην κατηγοριήα/
κατηγοριήες μελετωή ν του αή ρθρου 12.1 της παρουή σας66. Οι προσφεήροντες που ειήναι εγκατεστημεήνοι  σε
λοιπαή  κραή τη μεήλη της Ευρωπαιϊκηή ς Ένωσης απαιτειήται να ειήναι εγγεγραμμεήνοι σε αντιήστοιχα Μητρωή α
του Παραρτηή ματος XI του Προσαρτηή ματος Α΄ του ν. 4412/2016.

19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια67

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

19.3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα68

Καή θε  προσφεήρων πρεήπει  να διαθεήτει  στελεχιακοή  δυναμικοή  με εμπειριήα  σε αντιήστοιχες  κατηγοριήες
μελετωή ν, ως εξηή ς:
α)Οι  προσφεήροντες  που  ειήναι  εγκατεστημεήνοι  στην  Ελλαή δα  αποδεικνυή ουν  την  Τεχνικηή  και
Επαγγελματικηή  ικανοή τητα  με  το  Πτυχιήο  Μελετητηή  ηή  γραφειήων  Μελετωή ν  κατηγοριήας  μελεήτης  21
“Γεωτεχνικεής Μελεήτες και Ερευνες”, με τουλαή χιστον εήναν μελετητηή  4ετουή ς εμπειριήας.

β)Οι αλλοδαποιή αποδεικνυή ουν την Τεχνικηή  και Επαγγελματικηή  Ικανοή τητα με αποδεδειγμεήνη εγγραφηή
σε Μητρωή α του Παραρτηή ματος IX Γ της οδηγιήας 2004/18 ηή  στα αντιήστοιχα μητρωή α των χωρωή ν τους,
και με την γενικηή  εμπειριήα αντιήστοιχη αυτηή ς που απορρεήει αποή  την εγγραφηή  στο Μητρωή ο Μελετητωή ν
– Εταιρειωή ν / Γραφειήων Μελετωή ν, δηλαδηή  στελεχικοή  δυναμικοή  με εμπειριήα σε αντιήστοιχες κατηγοριήες
μελετωή ν, ως εξηή ς: Για την κατηγοριήα μελεήτης 21, εήνα τουλαή χιστον στεήλεχος 4ετουή ς εμπειριήας

19.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης69

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς

20.1 Η  προσφοραή  των  διαγωνιζομεήνων  περιλαμβαή νει  τους  ακοή λουθους  ηλεκτρονικουή ς
υποφακεήλους:
(α)  υποφαή κελο με την εήνδειξη «Δικαιολογητικαή  Συμμετοχηή ς»
 (β)  υποφαή κελο με την εήνδειξη «Οικονομικηή  Προσφοραή »
συή μφωνα με τα κατωτεήρω:
20.2 Ο ηλεκτρονικοή ς υποφαή κελος «Δικαιολογητικαή  Συμμετοχηή ς» πρεήπει, επιή  ποινηή  αποκλεισμουή ,
να περιεήχει70 τα ακοή λουθα:
 - α) το Τυποποιημεήνο Έντυπο Υπευή θυνης Δηή λωσης (ΤΕΥΔ)
- β) την εγγυή ηση συμμετοχηή ς, του αή ρθρου 15 της παρουή σας  .   (Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής
για τη συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.)
20.3 Ο  ηλεκτρονικοή ς  υποφαή κελος  «Οικονομικηή  Προσφοραή »  περιεήχει  το  ψηφιακαή
υπογεγραμμεήνο  αρχειήο  pdf,  το  οποιήο  παραή γεται  αποή  το  υποσυή στημα,  αφουή  συμπληρωθουή ν
καταλληή λως οι σχετικεής φοή ρμες, συή μφωνα με το αή ρθρο 3.5. δ) της παρουή σας.  
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20.4 Στις  περιπτωή σεις  που  με  την  προσφοραή  υποβαή λλονται  ιδιωτικαή  εήγγραφα,  αυταή  γιήνονται
αποδεκταή  ειήτε  καταή  τα προβλεποή μενα στις  διαταή ξεις  του Ν.  4250/2014 (Α’  94)  ειήτε  και  σε  απληή
φωτοτυπιήα, εφοή σον συνυποβαή λλεται υπευή θυνη δηή λωση, στην οποιήα βεβαιωή νεται η ακριήβειαή  τους και
η  οποιήα  φεήρει  υπογραφηή  μεταή  την  εήναρξη  της  διαδικασιήας  συή ναψης  συή μβασης  (ηή τοι  μεταή  την
ημερομηνιήα δημοσιήευσης της προκηή ρυξης συή μβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, καταή  τα ειδικοή τερα οριζοή μενα στο
αή ρθρο 120 παρ. 1 του ν. 4412/2016)71.

Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτηή ριο αναή θεσης της συή μβασης ειήναι η «πλεήον συμφεήρουσα αποή  οικονομικηή  αή ποψη προσφοραή »
μοή νο βαή σει τιμηή ς (χαμηλοή τερη τιμηή )72.

Άρθρο 22:  Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής73.

Καταή  την  υποβοληή  προσφορωή ν  οι  οικονομικοιή  φορειής  υποβαή λλουν  το  Τυποποιημεήνο  Έντυπο
Υπευή θυνης Δηή λωσης (ΤΕΥΔ) του αή ρθρου 79 παρ. 4 του ν.4412/2016, το οποιήο αποτελειή ενημερωμεήνη
υπευή θυνη δηή λωση, με τις συνεήπειες του ν.1599/1986 (Α΄75),  ως  προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικαταή σταση των πιστοποιητικωή ν που εκδιήδουν δημοή σιες αρχεής ηή  τριήτα μεήρη, επιβεβαιωή νοντας οή τι
ο εν λοή γω οικονομικοή ς φορεήας πληροιή τις ακοή λουθες προυϊ ποθεήσεις:

α) δεν βριήσκεται σε μιήα αποή  τις κατασταή σεις του αή ρθρου 18 της παρουή σας,
β) πληροιή  τα σχετικαή  κριτηή ρια επιλογηή ς τα οποιήα εήχουν καθοριστειή,  συή μφωνα με το αή ρθρο 19 της
παρουή σας.

Σε  οποιοδηή ποτε  χρονικοή  σημειήο  καταή  τη  διαή ρκεια  της  διαδικασιήας,  μπορειή  να  ζητηθειή  αποή  τους
προσφεήροντες να υποβαή λλουν οή λα ηή  ορισμεήνα δικαιολογητικαή  αποή  τα κατωτεήρω αναφεροή μενα, οή ταν
αυτοή  απαιτειήται για την ορθηή  διεξαγωγηή  της διαδικασιήας.

Το ΤΕΥΔ μπορειή  να υπογραή φεται εήως δεήκα (10) ημεήρες πριν την καταληκτικηή  ημερομηνιήα υποβοληή ς
των προσφορωή ν74. 
Καταή  την υποβοληή  του ΤΕΥΔ, ειήναι δυνατηή , με μοή νη την υπογραφηή  του καταή  περιήπτωση εκπροσωή που
του οικονομικουή  φορεήα, η προκαταρκτικηή  αποή δειξη των λοή γων αποκλεισμουή  που αναφεήρονται στο
αή ρθρο 18.1.1 της παρουή σας, για το συή νολο των φυσικωή ν προσωή πων που ειήναι μεήλη του διοικητικουή ,
διευθυντικουή  ηή  εποπτικουή  οργαή νου  του  ηή  εήχουν  εξουσιήα  εκπροσωή πησης,  ληή ψης  αποφαή σεων  ηή
ελεήγχου σε αυτοή ν75. 
Ως  εκπροή σωπος  του  οικονομικουή  φορεήα,  για  την  εφαρμογηή  του  παροή ντος,  νοειήται  ο  νοή μιμος
εκπροή σωπος αυτουή , οή πως προκυή πτει αποή  το ισχυή ον καταστατικοή  ηή  το πρακτικοή  εκπροσωή πησηή ς του
καταή  το  χροή νο  υποβοληή ς  της  προσφοραή ς  ηή  το  αρμοδιήως  εξουσιοδοτημεήνο  φυσικοή  προή σωπο  να
εκπροσωπειή  τον  οικονομικοή  φορεήα  για  διαδικασιήες  συή ναψης  συμβαή σεων  ηή  για  τη  συγκεκριμεήνη
διαδικασιήα συή ναψης συή μβασης76.
Στην  περιήπτωση  υποβοληή ς  προσφοραή ς  αποή  εήνωση  οικονομικωή ν  φορεήων,  το  ΤΕΥΔ  υποβαή λλεται
χωρισταή  αποή  καή θε μεήλος της εήνωσης.
Στην  περιήπτωση  που  προσφεήρων  οικονομικοή ς  φορεήας  δηλωή νει  στο  ΤΕΥΔ  την  προή θεσηή  του  για
αναή θεση υπεργολαβιήας, υποβαή λλει μαζιή με το δικοή  του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ του υπεργολαή βου.

Το δικαιήωμα συμμετοχηή ς και οι οή ροι και προυϊ ποθεήσεις συμμετοχηή ς οή πως  οριήζονται στην παρουή σα
διακηή ρυξη, κριήνονται καταή  την υποβοληή  της προσφοραή ς, καταή  την υποβοληή  των δικαιολογητικωή ν του
παροή ντος αή ρθρου, συή μφωνα με το αή ρθρο 5 (α και β) της παρουή σας, καθωή ς και καταή  τη συή ναψη της
συή μβασης συή μφωνα με το αή ρθρο 8.1 της παρουή σας. Αν στις ειδικεής διαταή ξεις που διεήπουν την εήκδοσηή
τους δεν προβλεήπεται χροή νος ισχυή ος των δικαιολογητικωή ν, αυταή  θεωρουή νται εήγκυρα εφοή σον φεήρουν
ημερομηνιήα  εήκδοσης  εντοή ς  τριων  (3)  μηνωή ν77 πριν  αποή  την  ημερομηνιήα  υποβοληή ς  των
δικαιολογητικωή ν της σχετικηή ς  προή σκλησης.  Οι εήνορκες βεβαιωή σεις  που τυχοή ν  προσκομιήζονται  για
αναπληή ρωση δικαιολογητικωή ν πρεήπει επιήσης να φεήρουν ημερομηνιήα εντοή ς τριων (3) μηνωή ν πριν αποή
την ημερομηνιήα υποβοληή ς των δικαιολογητικωή ν της προή σκλησης78.

Οι μεμονωμεήνοι προσφεήροντες πρεήπει να ικανοποιουή ν οή λες τις απαιτηή σεις των αή ρθρων 18 και 19 της
παρουή σας. Στην περιήπτωση ενωή σεων οικονομικωή ν φορεήων, η πληή ρωση των απαιτηή σεων του αή ρθρου
18 και της καταλληλοή τητας για την αή σκηση της επαγγελματικηή ς δραστηριοή τητας του αή ρθρου 19.1
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πρεήπει να ικανοποιουή νται αποή  καή θε μεήλος της εήνωσης για την κατηγοριήα/ κατηγοριήες του αή ρθρου
12.1 της παρουή σας,  στην/στις οποιήα/  οποιήες  καή θε μεήλος της εήνωσης συμμετεήχει.  Η πληή ρωση των
απαιτηή σεων της οικονομικηή ς και χρηματοοικονομικηή ς επαή ρκειας και της τεχνικηή ς και επαγγελματικηή ς
ικανοή τητας του αή ρθρου 19.2 και 19.3, αντιήστοιχα, αρκειή να ικανοποιειήται αθροιστικαή  αποή  τα μεήλη της
εήνωσης.

Οι  οικονομικοιή  φορειής  δεν  υποχρεουή νται  να  υποβαή λλουν  δικαιολογητικαή  ηή  αή λλα  αποδεικτικαή
στοιχειήα, αν και στο μεήτρο που η αναθεήτουσα αρχηή  εήχει τη δυνατοή τητα να λαμβαή νει τα πιστοποιητικαή
ηή  τις συναφειής πληροφοριήες απευθειήας μεήσω προή σβασης σε εθνικηή  βαή ση δεδομεήνων σε οποιοδηή ποτε
κραή τος - μεήλος της Ένωσης, η οποιήα διατιήθεται δωρεαή ν, οή πως εθνικοή  μητρωή ο συμβαή σεων, εικονικοή
φαή κελο  επιχειήρησης,  ηλεκτρονικοή  συή στημα  αποθηή κευσης  εγγραή φων  ηή  συή στημα  προεπιλογηή ς.  Η
δηή λωση  για  την  προή σβαση  σε  εθνικηή  βαή ση  δεδομεήνων  εμπεριεήχεται  στο  Τυποποιημεήνο  Έντυπο
Υπευή θυνης Δηή λωσης (ΤΕΥΔ).
Οι οικονομικοιή φορειής δεν υποχρεουή νται να υποβαή λουν δικαιολογητικαή , οή ταν η αναθεήτουσα αρχηή  που
εήχει αναθεήσει τη συή μβαση διαθεήτει ηή δη τα δικαιολογητικαή  αυταή .

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 τους79.

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 δικαιολογητικών80. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Ο προσωρινοή ς  αναή δοχος,  κατοή πιν  σχετικηή ς  ηλεκτρονικηή ς  προή σκλησης αποή  την  αναθεήτουσα αρχηή ,
υποβαή λλει,  καταή  τα  ειδικοή τερα  οριζοή μενα  στο  αή ρθρο  5  της  παρουή σας, τα  δικαιολογητικαή  που
αναφεήρονται κατωτεήρω81:

22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18:

22.1.1   Για  τις  περιπτωή σεις  του  αή ρθρου  18.1.1  του  παροή ντος,  αποή σπασμα  ποινικουή  μητρωή ου,  ηή ,
ελλειήψει αυτουή , ισοδυναή μου εγγραή φου που εκδιήδεται αποή  αρμοή δια δικαστικηή  ηή  διοικητικηή  αρχηή
του  κραή τους  μεήλους  ηή  της  χωή ρας  καταγωγηή ς  ηή  της  χωή ρας  οή που  ειήναι  εγκατεστημεήνος  ο
προσφεήρων, αποή  το οποιήο προκυή πτει οή τι πληρουή νται αυτεής οι απαιτηή σεις, που να εήχει εκδοθειή
εήως  τρεις  (3)  μηή νες  πριν  αποή  την  υποβοληή  του82.  Η  υποχρεήωση  προσκοή μισης  του  ως  αή νω
αποσπαή σματος αφοραή  και  στα προή σωπα που οριήζονται  στα τεήσσερα τελευταιήα  εδαή φια  του
αή ρθρου 18.1.1  του παροή ντος. 

22.1.2 Για τις περιπτωή σεις του αή ρθρου 18.1.2 του παροή ντος:

β1) Αποδεικτικοή  ασφαλιστικηή ς ενημεροή τητας αποή  τους αρμοή διους ασφαλιστικουή ς φορειής του
οικειήου κραή τους μεήλους ηή  χωή ρας83, το οποιήο πρεήπει να ειήναι εν ισχυή  καταή  τον χροή νο υποβοληή ς του,
αή λλως, στην περιήπτωση που δεν αναφεήρεται σε αυτοή  χροή νος ισχυή ος, πρεήπει να εήχει εκδοθειή εήως τρεις
(3) μηή νες πριν αποή  την υποβοληή  του84.

Οι Έλληνες μελετητεής - φυσικαή  προή σωπα υποβαή λλουν βεβαιήωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ηή  αή λλου
τυχοή ν ασφαλιστικουή  οργανισμουή  οή που ειήναι ασφαλισμεήνοι για την καή λυψη κυή ριας και επικουρικηή ς
ασφαή λισηή ς τους.

Οι  εγκατεστημεήνες  στην  Ελλαή δα  εταιρειήες  /  Γραφειήα  Μελετωή ν  υποβαή λλουν  αποδεικτικοή
ασφαλιστικηή ς ενημεροή τητας (κυή ριας και επικουρικηή ς ασφαή λισης) για το προσωπικοή  τους με σχεήση
εξαρτημεήνης  εργασιήας  (ΤΣΜΕΔΕ  για  τους  ασφαλισμεήνους  –  μεήλη  του  ΤΕΕ,  ΙΚΑ  για  το  λοιποή
προσωπικοή ).  Δεν  αποτελουή ν  αποή δειξη  ενημεροή τητας  της  προσφεήρουσας  εταιριήας,  αποδεικτικαή
ασφαλιστικηή ς  ενημεροή τητας των φυσικωή ν προσωή πων-μελετητωή ν που στελεχωή νουν το πτυχιήο της
εταιριήας ως εταιήροι. Οι αλλοδαποιή προσφεήροντες (φυσικαή  και νομικαή  προή σωπα), που δεν υποβαή λουν
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τα αή νω αποδεικτικαή , υποβαή λλουν υπευή θυνη δηή λωση περιή του οή τι δεν απασχολουή ν προσωπικοή , για το
οποιήο  υπαή ρχει  υποχρεήωση ασφαή λισης σε ημεδαπουή ς  ασφαλιστικουή ς  οργανισμουή ς.  Αν απασχολουή ν
τεήτοιο προσωπικοή , πρεήπει να υποβαή λλουν σχετικοή  αποδεικτικοή  ασφαλιστικηή ς ενημεροή τητας.

β2)  Αποδεικτικοή  φορολογικηή ς  ενημεροή τητας  αποή  την  αρμοή δια  αρχηή  του  οικειήου  κραή τους
μεήλους  ηή  χωή ρας85,  το  οποιήο  πρεήπει  να  ειήναι  εν  ισχυή  καταή  τον  χροή νο  υποβοληή ς  του,  αή λλως,  στην
περιήπτωση που δεν αναφεήρεται σε αυτοή  χροή νος ισχυή ος, πρεήπει να εήχει εκδοθειή  εήως τρεις (3) μηή νες
πριν αποή  την υποβοληή  του86.  

Οι  Έλληνες  μελετητεής  και  Εταιρειήες  /  Γραφειήα  Μελετωή ν υποβαή λλουν αποδεικτικοή  της
αρμοή διας Δ.Ο.Υ. 

Οι  αλλοδαποιή  προσφεήροντες  υποβαή λλουν  υπευή θυνη  δηή λωση  περιή  του  οή τι  δεν  εήχουν
υποχρεήωση  καταβοληή ς  φοή ρων  στην  Ελλαή δα.  Σε  περιήπτωση  που  εήχουν  τεήτοια  υποχρεήωση,
υποβαή λλουν σχετικοή  αποδεικτικοή  της οικειήας Δ.Ο.Υ.

β3)  υπευή θυνη  δηή λωση  του  προσφεήροντος  οή τι  δεν  εήχει  εκδοθειή  δικαστικηή  ηή  διοικητικηή
αποή φαση με τελεσιήδικη και δεσμευτικηή  ισχυή  για την αθεήτηση των υποχρεωή σεωή ν του οή σον αφοραή
στην καταβοληή  φοή ρων ηή  εισφορωή ν κοινωνικηή ς ασφαή λισης.

22.1.2Α Για τις  περιπτωή σεις  του αή ρθρου 18.1.2Α της παρουή σας,  πιστοποιητικοή  αποή  τη  Διευή θυνση
Προγραμματισμουή  και Συντονισμουή  της Επιθεωή ρησης Εργασιακωή ν Σχεήσεων, που να εήχει εκδοθειή εήως
τρεις  (3)  μηή νες  πριν  αποή  την  υποβοληή  του87, αποή  το  οποιήο  να  προκυή πτουν  οι  πραή ξεις  επιβοληή ς
προστιήμου που εήχουν εκδοθειή  σε βαή ρος του οικονομικουή  φορεήα σε χρονικοή  διαή στημα δυή ο (2) ετωή ν
πριν αποή  την ημερομηνιήα ληή ξης της προθεσμιήας υποβοληή ς προσφοραή ς. 

Μεήχρι  να  καταστειή  εφικτηή  η  εήκδοση  του  ανωτεήρω  πιστοποιητικουή ,  αυτοή  αντικαθιήσταται  αποή
υπευή θυνη δηή λωση του οικονομικουή  φορεήα, χωριής να απαιτειήται επιήσημη δηή λωση του ΣΕΠΕ σχετικαή  με
την εήκδοση του πιστοποιητικουή 88.

22.1.3 Για τις περιπτωή σεις του αή ρθρου 18.1.5 του παροή ντος:
Για την περιήπτωση β’89, πιστοποιητικοή  που εκδιήδεται αποή  την αρμοή δια δικαστικηή  ηή  διοικητικηή

αρχηή  του οικειήου κραή τους μεήλους ηή  χωή ρας το οποιήο να εήχει εκδοθειή εήως τρεις (3) μηή νες πριν αποή  την
υποβοληή  του90. Ειδικοή τερα για τους οικονομικουή ς φορειής που ειήναι εγκατεστημεήνοι στην Ελλαή δα, τα
πιστοποιητικαή  οή τι δεν τελουή ν υποή  πτωή χευση, πτωχευτικοή  συμβιβασμοή  ηή  υποή  αναγκαστικηή  διαχειήριση
ηή  οή τι δεν εήχουν υπαχθειή σε διαδικασιήα εξυγιήανσης, εκδιήδονται αποή  το αρμοή διο πρωτοδικειήο της εήδρας
του οικονομικουή  φορεήα. Το πιστοποιητικοή   οή τι το νομικοή  προή σωπο δεν εήχει τεθειή υποή  εκκαθαή ριση με
δικαστικηή  αποή φαση εκδιήδεται αποή  το οικειήο Πρωτοδικειήο της εήδρας του οικονομικουή  φορεήα, το δε
πιστοποιητικοή  οή τι δεν εήχει τεθειή υποή  εκκαθαή ριση με αποή φαση των εταιήρων εκδιήδεται αποή  το Γ.Ε.Μ.Η.,
συή μφωνα με τις  κειήμενες διαταή ξεις,  ως καή θε  φοραή  ισχυή ουν.  Οι  μελετητεής  -  φυσικαή  προή σωπα δεν
προσκομιήζουν  πιστοποιητικοή  περιή  μη  θεήσεως  σε  εκκαθαή ριση.  Ειδικαή  η  μη  αναστοληή  των
επιχειρηματικωή ν δραστηριοτηή των του οικονομικουή  φορεήα, για τους εγκατεστημεήνους στην Ελλαή δα
οικονομικουή ς  φορειής,  αποδεικνυή εται  μεήσω  της  ηλεκτρονικηή ς  πλατφοή ρμας  της  Ανεξαή ρτητης  Αρχηή ς
Δημοσιήων Εσοή δων91. 

Για τις περιπτωή σεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’92,  υπευή θυνη δηή λωση του προσφεήροντος,93 οή τι δεν
συντρεήχουν στο προή σωποή  του οι οριζοή μενοι λοή γοι αποκλεισμουή 94. 

Για  την  περιήπτωση  θ’95,  πιστοποιητικοή  αρμοή διας  αρχηή ς.  Για  τους  εγκατεστημεήνους  στην
Ελλαή δα μελετητεής  -  φυσικαή  προή σωπα, προσκομιήζεται  πιστοποιητικοή  του Τ.Ε.Ε.,  ηή  του αντιήστοιχου
επιμελητηριήου  (οή ταν  αυτοή  εήχει  πειθαρχικεής  εξουσιήες  επιή  των  μελωή ν  του)  περιή  μη  διαή πραξης
παραπτωή ματος, για το οποιήο επιβληή θηκε πειθαρχικηή  ποινηή . Τα Γραφειήα / Εταιρειήες Μελετωή ν, καθωή ς
και τα φυσικαή  προή σωπα-μελετητεής, ανεξαή ρτητα αποή  την χωή ρα εγκαταή στασης (Ελλαή δα ηή  αλλοδαπηή ),
τα οποιήα δεν υποή κεινται στους αή νω πειθαρχικουή ς φορειής, υποβαή λουν πιστοποιητικοή  του φορεήα στον
οποιήο  υποή κεινται,  εφοή σον αυτοή ς  εήχει  πειθαρχικεής  εξουσιήες στα μεήλη του, διαφορετικαή  υποβαή λουν
υπευή θυνη  δηή λωση  οή τι:  α)  δεν  υπαή ρχει  πειθαρχικοή ς  φορεήας  και  β)  δεν  εήχουν  διαπραή ξει  σοβαροή
επαγγελματικοή  παραή πτωμα. 

22.1.4 Αν το κραή τος μεήλος ηή  χωή ρα δεν εκδιήδει εήγγραφα ηή  πιστοποιητικαή  που να καλυή πτουν οή λες τις
περιπτωή σεις  που  αναφεήρονται  ως  αή νω,  υποή  22.1.1,  22.1.2  και  22.1.3  περ.  β',  το  εήγγραφο  ηή  το
πιστοποιητικοή  μπορειή να αντικαθιήσταται αποή  εήνορκη βεβαιήωση ηή , στα κραή τη μεήλη ηή  στις χωή ρες οή που
δεν προβλεήπεται εήνορκη βεβαιήωση, αποή  υπευή θυνη δηή λωση του ενδιαφερομεήνου ενωή πιον αρμοή διας
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δικαστικηή ς  ηή  διοικητικηή ς  αρχηή ς,  συμβολαιογραή φου  ηή  αρμοή διου  επαγγελματικουή  ηή  εμπορικουή
οργανισμουή  του κραή τους μεήλους ηή  της χωή ρας καταγωγηή ς ηή  της χωή ρας οή που ειήναι εγκατεστημεήνος ο
οικονομικοή ς φορεήας.

Οι αρμοή διες δημοή σιες αρχεής παρεήχουν, οή που κριήνεται αναγκαιήο, επιήσημη δηή λωση στην οποιήα
αναφεήρεται οή τι δεν εκδιήδονται τα εν λοή γω εήγγραφα ηή  τα πιστοποιητικαή  ηή  οή τι τα εήγγραφα αυταή  δεν
καλυή πτουν οή λες τις περιπτωή σεις που αναφεήρονται ανωτεήρω.  

Οι  επιήσημες  δηλωή σεις  καθιήστανται  διαθεήσιμες  μεήσω  του  επιγραμμικουή  αποθετηριήου
πιστοποιητικωή ν (e-Certis)96 του αή ρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Αν  διαπιστωθειή  με  οποιονδηή ποτε  τροή πο  οή τι,  στην  εν  λοήγω  χωή ρα  εκδιήδονται  τα  υποή ψη
πιστοποιητικαή , η προσφοραή  του διαγωνιζοή μενου απορριήπτεται.

22.1.5 Για την περιήπτωση του αή ρθρου 18.1.10 της παρουή σας, υπευή θυνη δηή λωση του προσφεήροντος
οή τι δεν εήχει εκδοθειή σε βαή ρος του αποή φαση αποκλεισμουή  συή μφωνα με το αή ρθρο 74 του ν. 4412/2016.

22.2. Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής:

22.2.1 Προς αποή δειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :

(α) οι προσφεήροντες που ειήναι εγκατεστημεήνοι στην Ελλαή δα προσκομιήζουν Πτυχίο Μελετητή
ή Γραφείων Μελετών97 στην κατηγορία μελέτης 21 (προυϊ πολογισμουή  24.504,73€)

(β) Οι προσφεήροντες που ειήναι εγκατεστημεήνοι  σε λοιπαή  κραή τη μεήλη της Ευρωπαιϊκηή ς Ένωσης
προσκομιήζουν  τις  δηλωή σεις  και  πιστοποιητικαή  που  περιγραή φονται  στο  Παραή ρτημα  XI  του
Προσαρτηή ματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφεήροντες που ειήναι εγκατεστημεήνοι σε κραή τος μεήλος του Ευρωπαιϊκουή  Οικονομικουή
Χωή ρου (Ε.Ο.Χ) ηή  σε τριήτες χωή ρες που εήχουν υπογραή ψει και κυρωή σει τη ΣΔΣ, στο βαθμοή  που η υποή
αναή θεση δημοή σια συή μβαση καλυή πτεται αποή  τα Παραρτηή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεής σημειωή σεις
του σχετικουή  με την Ένωση Προσαρτηή ματος I της ως αή νω Συμφωνιήας,  ηή  σε τριήτες χωή ρες που δεν
εμπιήπτουν στην προηγουή μενη  περιήπτωση και εήχουν συναή ψει διμερειής ηή  πολυμερειής συμφωνιήες με την
Ένωση  σε  θεήματα  διαδικασιωή ν  αναή θεσης  δημοσιήων  συμβαή σεων,   προσκομιήζουν  πιστοποιητικοή
αντιήστοιχου  επαγγελματικουή  ηή  εμπορικουή  μητρωή ου.  Στην  περιήπτωση  που  χωή ρα  δεν  τηρειή  τεήτοιο
μητρωή ο,  το εήγγραφο ηή  το πιστοποιητικοή  μπορειή  να αντικαθιήσταται  αποή  εήνορκη βεβαιήωση ηή ,  στα
κραή τη  -  μεήλη  ηή  στις  χωή ρες  οή που  δεν  προβλεήπεται  εήνορκη  βεβαιήωση,  αποή  υπευή θυνη  δηή λωση  του
ενδιαφερομεήνου ενωή πιον αρμοή διας δικαστικηή ς  ηή  διοικητικηή ς αρχηή ς,  συμβολαιογραή φου ηή  αρμοή διου
επαγγελματικουή  ηή  εμπορικουή  οργανισμουή  της  χωή ρας  καταγωγηή ς  ηή  της  χωή ρας  οή που  ειήναι
εγκατεστημεήνος  ο  οικονομικοή ς  φορεήας  οή τι  δεν  τηρειήται  τεήτοιο  μητρωή ο  και  οή τι  ασκειή  τη
δραστηριοή τητα του αή ρθρου 17.1 της παρουή σας.

Τα ως αή νω δικαιολογητικαή  υποή  α), β) και γ) γιήνονται αποδεκταή , εφοή σον εήχουν εκδοθειή  εήως τριαή ντα
(30) εργαή σιμες ημεήρες πριν αποή  την υποβοληή  τους, εκτοή ς αν συή μφωνα με τις ειδικοή τερες διαταή ξεις
αυτωή ν φεήρουν συγκεκριμεήνο χροή νο ισχυή ος98.

22.2.2  Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνυή εται ως ακολουή θως 99: 

22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνυή εται ως ακολουή θως  100:

Οι  προσφεήροντες  που  ειήναι  εγκατεστημεήνοι  στην  Ελλαή δα  αποδεικνυή ουν  την  Τεχνικηή  και
Επαγγελματικηή  Ικανοή τητα  με  το  Πτυχιήο  Μελετητηή  ηή  Γραφειήων  Μελετωή ν,  με  τουλαή χιστον  εήναν
μελετητηή  4 ετουή ς εμπειριήας.

Οι αλλοδαποιή αποδεικνυή ουν την Τεχνικηή  και Επαγγελματικηή  Ικανοή τητα με αποδεδειγμεήνη εγγραφηή  σε
Μητρωή α του Παραρτηή ματος IX Γ της οδηγιήας 2004/18 ΕΚ ηή  στα αντιήστοιχα μητρωή α των χωρωή ν τους,
και με την γενικηή  εμπειριήα αντιήστοιχη αυτηή ς που απορρεήει αποή  την εγγραφηή  στο Μητρωή ο Μελετητωή ν
–  Εταιρειωή ν  /  Γραφειήων  Μελετωή ν,  δηλαδηή  στελεχιακοή  δυναμικοή  με  εμπειριήα  σε  αντιήστοιχες
κατηγοριήες  μελετωή ν,  καταή  το αή ρθρο 39 του Ν.3316/05 (που διατηρειήται  σε ισχυή  συή μφωνα με το
αή ρθρο 377 του ν.4412/2016),  ως εξηή ς:  Για την κατηγοριήα  μελεήτης 21,  εήνα τουλαή χιστον στεήλεχος
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4ετους εμπειριήας.

Οι  οικονομικοιή  φορειής  που  ειήναι  εγγεγραμμεήνοι  σε  επίσημους  καταλόγους  ηή  διαθεήτουν
πιστοποιητικοή  αποή  οργανισμουή ς  πιστοποιήησης  που  συμμορφωή νονται  με  τα  ευρωπαιϊκαή  προή τυπα
πιστοποιήησης,  καταή  την εήννοια του Παραρτηή ματος  VII του Προσαρτηή ματος  Α΄  του ν.  4412/2016,
μπορουή ν  να  προσκομιήζουν  στις  αναθεήτουσες  αρχεής  πιστοποιητικοή  εγγραφηή ς  εκδιδοή μενο  αποή  την
αρμοή δια αρχηή  ηή  το πιστοποιητικοή  που εκδιήδεται αποή  τον αρμοή διο οργανισμοή  πιστοποιήησης, καταή  τα
οριζοή μενα στο αή ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραή γραφο 22.2.5 του παροή ντος αή ρθρου.

22.2.4  Δικαιολογητικά  για  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης101

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

22.2.5 Οι  οικονομικοιή  φορειής  που  ειήναι  εγγεγραμμεήνοι  σε  επιήσημους  καταλοήγους  ηή  διαθεήτουν
πιστοποιητικοή  αποή  οργανισμουή ς  πιστοποιήησης  που  συμμορφωή νονται  με  τα  ευρωπαιϊκαή  προή τυπα
πιστοποιήησης,  καταή  την  εήννοια  του Παραρτηή ματος  VII  του Προσαρτηή ματος  Α'  του ν.  4412/2016,
μπορουή ν,  για  την  εκαή στοτε  συή μβαση,  να  υποβαή λλουν  στις  αναθεήτουσες  αρχεής  πιστοποιητικοή
εγγραφηή ς  εκδιδοή μενο αποή  την αρμοή δια αρχηή  ηή  το πιστοποιητικοή  που εκδιήδεται  αποή  τον αρμοή διο
οργανισμοή  πιστοποιήησης.
Στα πιστοποιητικαή  αυταή  αναφεήρονται τα δικαιολογητικαή  βαή σει των οποιήων εήγινε η εγγραφηή  των εν
λοήγω οικονομικωή ν φορεήων στον επιήσημο καταή λογο ηή  η πιστοποιήηση και η καταή ταξη στον εν λοήγω
καταή λογο. 
Η πιστοποιουή μενη εγγραφηή  στους επιήσημους καταλοή γους αποή  τους αρμοή διους οργανισμουή ς ηή  το
πιστοποιητικοή ,  που  εκδιήδεται  αποή  τον  οργανισμοή  πιστοποιήησης,  συνισταή  τεκμηή ριο
καταλληλοή τητας οή σον αφοραή  τις απαιτηή σεις ποιοτικηή ς επιλογηή ς, τις οποιήες καλυή πτει ο επιήσημος
καταή λογος ηή  το πιστοποιητικοή .
Οι  οικονομικοιή  φορειής  που ειήναι εγγεγραμμεήνοι  σε επιήσημους καταλοή γους απαλλαή σσονται  αποή
την υποχρεήωση υποβοληή ς των δικαιολογητικωή ν που αναφεήρονται στο πιστοποιητικοή  εγγραφηή ς
τους.

22.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου:

Σε  περιήπτωση  νομικουή  προσωή που,  υποβαή λλονται  ηλεκτρονικαή ,  στον  φαή κελο  “Δικαιολογητικαή
Προσωρινουή  Αναδοήχου”,  τα νομιμοποιητικαή  εήγγραφα αποή  τα οποιήα προκυή πτει η εξουσιήα υπογραφηή ς
του νομιήμου εκπροσωή που και τα οποιήα πρεήπει να εήχουν εκδοθειή  εήως τριαή ντα (30) εργαή σιμες ημεήρες
πριν  αποή  την  υποβοληή  τους102,  εκτοή ς  αν  συή μφωνα  με  τις  ειδικοή τερες  διαταή ξεις  αυτωή ν  φεήρουν
συγκεκριμεήνο χροή νο ισχυή ος.
Εαή ν ο προσφεήρων ειήναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συή στασης,
2.  Αντιήγραφο του ισχυή οντος καταστατικουή  με το ΦΕΚ στο οποιήο εήχουν δημοσιευτειή  οή λες οι  μεήχρι
σηή μερα τροποποιηή σεις αυτουή  ηή  επικυρωμεήνο αντιήγραφο κωδικοποιημεήνου καταστατικουή  (εφοή σον
υπαή ρχει)
3. ΦΕΚ στο οποιήο εήχει δημοσιευτειή το πρακτικοή  ΔΣ εκπροσωή πησης του νομικουή  προσωή που,
4.  Πρακτικοή  Δ.Σ  περιή  εήγκρισης  συμμετοχηή ς  στο  διαγωνισμοή ,  στο  οποιήο  μπορειή  να  περιεήχεται  και
εξουσιοδοή τηση  (εφοή σον  αυτοή  προβλεήπεται  αποή  το  καταστατικοή  του  υποψηφιήου  αναδοήχου)  για
υπογραφηή  και υποβοληή  προσφοραή ς σε περιήπτωση που δεν υπογραή φει ο ιήδιος ο νοή μιμος εκπροή σωπος
του  φορεήα  την  προσφοραή  και  τα  λοιπαή  απαιτουή μενα  εήγγραφα  του  διαγωνισμουή  και  οριήζεται
συγκεκριμεήνο αή τομο,
5. Πιστοποιητικοή  αρμοή διας δικαστικηή ς ηή  διοικητικηή ς αρχηή ς περιή τροποποιηή σεων του καταστατικουή  /
μη λυή σης της εταιρειήας. 
Εαή ν ο προσφεήρων ειήναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1.  Αντιήγραφο  του  καταστατικουή  με  οή λα  τα  μεήχρι  σηή μερα  τροποποιητικαή ,  ηή  φωτοαντιήγραφο
επικυρωμεήνου, αποή  δικηγοή ρο, κωδικοποιημεήνου καταστατικουή , εφοή σον υπαή ρχει
2.  Πιστοποιητικαή  αρμοή διας  δικαστικηή ς  ηή  διοικητικηή ς  αρχηή ς  περιή  των  τροποποιηή σεων  του
καταστατικουή
Σε περιήπτωση εγκαταή στασης τους στην αλλοδαπηή , τα δικαιολογητικαή  συή στασηή ς τους εκδιήδονται με
βαή ση την ισχυή ουσα νομοθεσιήα της χωή ρας που ειήναι εγκατεστημεήνα, αποή  την οποιήα και εκδιήδεται το
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σχετικοή  πιστοποιητικοή .

Άρθρο 23: Υπεργολαβία
23.1 Ο προσφεήρων αναφεήρει στην προσφοραή  του το τμηή μα της συή μβασης που προτιήθεται να ανα-
θεήσει υποή  μορφηή  υπεργολαβιήας σε τριήτους, καθωή ς και τους υπεργολαή βους που προτειήνει. 
23.2 Η τηή ρηση των υποχρεωή σεων της παρ. 2 του αή ρθρου 18 του ν. 4412/2016 αποή  υπεργολαή βους δεν
αιήρει την ευθυή νη του κυριήου αναδοή χου.
23.3 .................................................................... 103

23.4 Αν το(α) τμηή μα(τα) της συή μβασης, το(α) οποιήο(α) ο προσφεήρων προτιήθεται να αναθεήσει υποή
μορφηή  υπεργολαβιήας σε τριήτους, υπερβαιήνει το ποσοστοή  του τριαή ντα τοις εκατοή  (30%)104  της συνολι-
κηή ς αξιήας της συή μβασης, η αναθεήτουσα αρχηή :

α) επαληθευή ει υποχρεωτικαή  τη συνδρομηή  των λοή γων αποκλεισμουή  του αή ρθρου 18 της παρουή -
σας για τους υπεργολαή βους με το Τ.Ε.Υ.Δ., 

β) απαιτειή υποχρεωτικαή  αποή  τον προσφεήροντα να αντικαταστηή σει εήναν υπεργολαή βο, οή ταν αποή
την ως αή νω επαληή θευση προκυή πτει οή τι συντρεήχουν λοή γοι αποκλεισμουή  του.

Άρθρο 24 - Διάφορα:

Για τη διεξαγωγηή  του διαγωνισμουή  εήχουν εκδοθειή οι πιο καή τω γνωμοδοτηή σεις και αποφαή σεις105:

α)Θετικηή  γνωή μη ΤΣΔΕΠΑ που εληή φθη στην 18η Συνεδριήα (14-11-2019)

β)Υπ’αρ.  440/2019  (ΑΔΑ  6ΧΧΨΩ62-Τ5Ψ)  αποή φαση  Δ.Σ.  περιή  εήγκρισης  του  Φακεήλου  Δημοή σιας
Συή μβασης-Υποφαή κελος πριν αποή  τη Διεξαγωγηή  του Διαγωνισμουή  (Α.Μ.147/2019)

Για  την  παρουή σα  διαδικασιήα  εήχει  εκδοθειή  η  αποή φαση  με  ΑΔΑ  ΩΠΝΘΩ62-8ΜΚ για  την  αναή ληψη
υποχρεήωσης/εήγκριση δεήσμευσης πιήστωσης για το οικονομικοή  εήτος 2019. και με αρ. AAYΠΔ 983/2019
καταχωή ρηση στο βιβλιήο εγκριήσεων και εντολωή ν πληρωμηή ς της Δ.Ο.Υ. (συμπληρωή νεται και ο αριθμοή ς
της  αποή φασης  εήγκρισης  της  πολυετουή ς  αναή ληψης  σε  περιήπτωση  που  η  δαπαή νη  εκτειήνεται  σε
περισσοή τερα του ενοή ς οικονομικαή  εήτη, συή μφωνα με το αή ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016)106.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό 317/17-12-2019 απόφαση Ο.Ε. (Α.Δ.Α. Ψ958Ω62-ΚΛ1)

Αγ.Ανάργυροι, 17-12-2019

ο Αντιδήμαρχος
της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΝΑΚΟΣ
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1 Συμπληρωή νονται τα στοιχειήα της αναθεήτουσας αρχηή ς.  Επισημαιήνεται οή τι οι αναθεήτοντες φορειής
δυή νανται  να  χρησιμοποιουή ν  το  παροή ν  τευή χος  διακηή ρυξης  για  τις  συμβαή σεις  που  αναθεήτουν
συή μφωνα με τις διαταή ξεις του Βιβλιήου ΙΙ του ν. 4412/2016.

2 Αναγραή φεται ο κωδικοή ς ταυτοποιήησης της διατιθεήμενης πιήστωσης (π.χ. κωδικοή ς εναή ριθμου εήργου
στο  ΠΔΕ  ηή  κωδικοή ς  πιήστωσης  του  τακτικουή  προυϊ πολογισμουή  του  φορεήα  υλοποιήησης).  Σε
περιήπτωση συγχρηματοδοτουή μενων εήργων αποή  ποή ρους της Ευρωπαιϊκηή ς  Ένωσης,  αναγραή φεται
και ο τιήτλος του Επιχειρησιακουή  Προγραή μματος του ΕΣΠΑ ηή  αή λλου συγχρηματοδοτουή μενου αποή
ποή ρους ΕΕ προγραή μματος στο πλαιήσιο του οποιήου ειήναι ενταγμεήνη η υποή  αναή θεση μελεήτη.

3   Συμπληρωή νεται η επωνυμιήα της αναθεήτουσας αρχηή ς.
4  Μεήσω της λειτουργικοή τητας “Επικοινωνιήα” του υποσυστηή ματος. 
5  Πρβ.  αή ρθρο  122  του  ν.  4412/2016.  Η  προκηή ρυξη  συή μβασης  περιλαμβαή νει  κατ'  ελαή χιστον  τις

πληροφοριήες που προβλεήπονται στο Μεήρος Γ΄ του Παραρτηή ματος V του Προσαρτηή ματος Α΄ του ν.
4412/2016. Επισημαιήνεται οή τι, μεήχρι την εήκδοση τυποποιημεήνου εντυή που προκηή ρυξης συή μβασης
για συμβαή σεις καή τω των οριήων, οι αναθεήτουσες αρχεής, μπορουή ν να χρησιμοποιουή ν το αντιήστοιχο
τυποποιημεήνο  εήντυπο  “Προκηή ρυξη  Συή μβασης”,  αντλωή ντας  το  αποή  τη  διαδρομηή
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και  διαμορφωή νονταή ς  το
αναλοή γως.

6   Το  ΤΕΥΔ  εγκριήθηκε  με  την  υπ'  αριθμ.  158/2016  Αποή φαση  της  Ενιαιήας  Ανεξαή ρτητης  Αρχηή ς
Δημοσιήων  Συμβαή σεων  με  θεήμα  «Έγκριση  του  "Τυποποιημεήνου  Εντυή που  Υπευή θυνης  Δηή λωσης"
(ΤΕΥΔ) του  αή ρθρου 79 παρ.  4  του Ν.  4412/2016 (Α΄  147),  για διαδικασιήες  συή ναψης δημοή σιας
συή μβασης  καή τω  των  οριήων  των οδηγιωή ν  (Β'  3698/2016).  Aποή  τις  2-5-2019,  παρεήχεται  η  νεήα
ηλεκτρονικηή  υπηρεσιήα Promitheus  ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)  που
προσφεήρει τη δυνατοή τητα ηλεκτρονικηή ς συή νταξης και διαχειήρισης του Τυποποιημεήνου Εντυή που
Υπευή θυνης  Δηή λωσης  (ΤΕΥΔ).  Μπορειήτε  να  δειήτε  τη  σχετικηή  ανακοιήνωση  στη  Διαδικτυακηή
Πυή λη του ΕΣΗΔΗΣ www  .  promitheus  .  gov  .  gr  . Επισημαιήνεται οή τι η χρηή ση της ως αή νω υπηρεσιήας για
τη συή νταξη του ΤΕΥΔ ειήναι προαιρετικηή  για τις αναθεήτουσες αρχεής και τους οικονομικουή ς φορειής,
καθωή ς  εξακολουθουή ν  να  εήχουν  τη  δυνατοή τητα  να  διαμορφωή σουν  το  .doc αρχειήο  που  ειήναι
διαθεήσιμο στην ιστοσελιήδα της Αρχηή ς στη διαδρομηή  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 αή ρθρο 4 1.της με αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Αποή φασης του Υπουργουή
Υποδομωή ν και Μεταφορωή 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  Επισημαιήνεται οή τι, συή μφωνα με το αή ρθρο 67 παρ. 3 του ν. 4412/2016, η ηλεκτρονικηή  διαή θεση των
εγγραή φων της συή μβασης δεν ειήναι υποχρεωτικηή  στις διαδικασιήες συή ναψης συμβαή σεων καή τω των
οριήων. 

9  Συμπληρωή νεται η ημερομηνιήα δημοσιήευσης της διακηή ρυξης στην ιστοσελιήδα, η οποιήα πρεήπει να
ταυτιήζεται  με  τη δημοσιήευση αυτηή ς  στο ΚΗΜΔΗΣ (αή ρθρο 120 ν.  4412/2016).  Στην περιήπτωση
αυτηή ,  δεν  υπαή ρχει  προή βλεψη  για  δαπαή νη  αναπαραγωγηή ς  των  τευχωή ν  του  διαγωνισμουή  και
διαγραή φονται τα λοιπαή  εδαή φια (πλην του πρωή του εδαφιήου) της παρ. 2.2 της διακηή ρυξης.

10  Όταν  ειήναι  αδυή νατο  να  παρασχεθειή  ελευή θερη,  πληή ρης,  αή μεση  και  δωρεαή ν  ηλεκτρονικηή
προή σβαση σε ορισμεήνα εήγγραφα της συή μβασης, μπορειή  να περιληφθειή,  στο παροή ν αή ρθρο της
διακηή ρυξης,  προή βλεψη  οή τι  τα  σχετικαή  εήγγραφα  της  συή μβασης  θα  διατεθουή ν  με  μεήσα  αή λλα
πλην  των  ηλεκτρονικωή ν,  οή πως  το  ταχυδρομειήο  ηή  αή λλο  καταή λληλο  μεήσο  ηή  συνδυασμοή ς
ταχυδρομικωή ν ηή  αή λλων καταλληή λων μεήσων και ηλεκτρονικωή ν μεήσων (τριήτο εδαή φιο παρ. 1 του
αή ρθρου 67 του ν.  4412/2016).  Στην περιήπτωση αυτηή   προτειήνεται  η  ακοή λουθη διατυή πωση:
«Τα  ακόλουθα  έγγραφα  της  σύμβασης  ...........................  διατίθενται  από  ………………………….,  οδός
…………………,  πληροφορίες  ………………….  τηλ.:……………...  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  ακόμα,  να
λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……………, στα γραφεία της αναθέτουσας
αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες».

11  Όταν δεν μπορειή  να προσφερθειή  ελευή θερη, πληή ρης, αή μεση και δωρεαή ν ηλεκτρονικηή  προή σβαση σε
ορισμεήνα εήγγραφα της συή μβασης, διοή τι η αναθεήτουσα αρχηή  προτιήθεται να εφαρμοή σει την παρ. 2
του  αή ρθρου  21  του  ν.  4412/2016,  αναφεήρονται,  στο  παροή ν  αή ρθρο  της  διακηή ρυξης,  τα  μεήτρα
προστασιήας  του  εμπιστευτικουή  χαρακτηή ρα  των  πληροφοριωή ν,  τα  οποιήα  απαιτουή νται,  και  τον
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τροή πο με τον οποιήο ειήναι δυνατηή  η προή σβαση στα σχετικαή  εήγγραφα. Ενδεικτικαή , λ.χ., η αναθεήτουσα
αρχηή  θα μπορουή σε να αναφεήρει οή 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”.

12  Συμπληρωή νεται   αποή  την  αναθεήτουσα  αρχηή  με   σαφηή νεια  συγκεκριμεήνη  ημερομηνιήα ,  προς
αποφυγηή  οιασδηή ποτε συή γχυσης και αμφιβολιήας. 

13 Συμπληρωή νεται η τεήταρτη ημεήρα πριν αποή  τη ληή ξη της προθεσμιήας του αή ρθρου 14 της παρουή σας.
Σε περιήπτωση που η ημεήρα αυτηή  ειήναι αργιήα, τιήθεται η προηγουή μενη αυτηή ς εργαή σιμη ημεήρα. Πρβλ
και αή ρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β').

14   Πρβλ. αή ρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
15  Πρβ. αή ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, οή πως προστεήθηκε με το αή ρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν.

4605/2019 και  τροποποιηή θηκε  αποή  το αή ρθρο 56 παρ.  4  του ν.  4609/2019. Σημειωή νεται  οή τι  η
προθεσμιήα των 10 ημερωή ν που αναγραή φεται στο παροή ν σημειήο αφοραή  μοή νο τον χροή νο υπογραφηή ς
της  ΥΔ  και  σε  καμιήα  περιήπτωση  δεν  συνδεήεται  με  την  συνολικηή  προθεσμιήα  υποβοληή ς  των
προσφορωή ν με την εήννοια οή τι  οι  οικονομικοιή  φορειής  εήχουν τη δυνατοή τητα να υποβαή λλουν την
προσφοραή  τους οποτεδηή ποτε καταή  την ως αή νω προθεσμιήα.

16  Άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, οή πως προστεήθηκε με το αή ρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν.
4605/2019 και το αή ρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67).

17  Επισημαιήνεται οή τι, ως προς τις προθεσμιήες  για την ολοκληή ρωση των ενεργειωή ν της Επιτροπηή ς
Διενεήργειας  Διαγωνισμουή  ισχυή ουν  τα  οριζοή μενα.  αή ρθρο  221Α  του  ν.  4412/2016,  το  οποιήο
προστεήθηκε με το αή ρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/2019 και τροποποιηή θηκε με το αή ρθρο 56 παρ. 7 ν.
4609/2019 (Α 67). 

18  Πρβ. και αή ρθρο 101 παρ. 2 περ. β’ του ν. 4412/2016, οή πως αντικατασταή θηκε αποή  το αή ρθρο 43
παρ. 11 του ν. 4605/2019.

19  Πρβλ.  άρθρο 221Α παρ.  1β)  του ν.  4412/2016,  όπως προστέθηκε  με το άρθρο 43 παρ.  28 του ν.
4605/2019.

20  Επισημαιήνεται  οή τι,  αν  η  αναθεήτουσα  αρχηή  θεωρηή σει  οή τι  προσφορεής  φαιήνονται  ασυνηή θιστα
χαμηλεής,  απαιτειή  αποή  τους  οικονομικουή ς  φορειής  να  εξηγηή σουν  την  τιμηή  ηή  το  κοή στος  που
προτειήνουν  στην  προσφοραή  τους,  εντοή ς  αποκλειστικηή ς  προθεσμιήας,  καταή  ανωή τατο  οή ριο  δεήκα
ημερωή ν αποή  την κοινοποιήηση της σχετικηή ς προή σκλησης. Στην περιήπτωση αυτηή  εφαρμοή ζονται τα
αή ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.

21 Πρβλ. αή ρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιηή θηκε με το αή ρθρο 43 παρ. 12 περ.
α του ν. 4605/19.

22  Πρβλ.  αή ρθρο 103 παρ.  1 ν.  4412/2016,  οή πως τροποποιηή θηκε με το αή ρθρο 107 περ.  19 του ν.
4497/2017 (Α 171).

23  Πρβλ. αή ρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, οή πως αντικατασταή θηκε με το αή ρθρο 43 παρ. 12 περ. β
του ν. 4605/19.

24  Με την επιφυή λαξη των παρ. 7 και 8 του αή ρθρου 78 του ν.  4412/2016 (ληή ψη επανορθωτικωή ν
μεήσων).

25  Πρβλ. αή ρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιηή θηκε με το αή ρθρο 43 παρ. 12 περ. γ
του ν. 4605/19.

26  Πρβλ. αή ρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιηή θηκε με το αή ρθρο 43 παρ. 13 περ. β
του ν. 4605/19.

27  Πρβλ. αή ρθρο 127 του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιηή θηκε και ισχυή ει. 
28   Ή/και η Επιτροπηή  Διαγωνισμουή , καταή  περιήπτωση (πρβλ. αή ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).
29  Πρβλ. ομοιήως προηγουή μενη υποσημειήωση
30  Επισημαιήνεται οή τι η εν λοή γω υπευή θυνη δηή λωση υποβαή λλεται αποή  τον προσωρινοή  αναή δοχο, εήπειτα

αποή  σχετικηή  προή σκληση  της  αναθεήτουσας  αρχηή ς,  μόνο στην  περιήπτωση  του  προσυμβατικουή
ελεήγχου ηή  της αή σκησης προδικαστικηή ς προσφυγηή ς καταή  της αποή φασης κατακυή ρωσης (πρβ. αή ρθρο
105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιηή θηκε αποή  την περ. 26 του αή ρθρου 107 του ν.



4497/2017 (Α' 171) και το αή ρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
31  Πρβλ. αή ρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιηή θηκε με το αή ρθρο 43 παρ. 13 περ. γ

του ν. 4605/19.
32   Η αποή φαση κατακυή ρωσης κοινοποιειήται στον προσωρινοή  αναή δοχο: α) στην περιήπτωση που

απαιτειήται  υποβοληή  υπευή θυνης  δηή λωσης  του  αή ρθρου  8.1,  μεταή  τον  εήλεγχο  αυτηή ς  και  τη
διαπιήστωση της ορθοή τηταή ς της αποή  την Επιτροπηή  διαγωνισμουή , και β) στην περιήπτωση που δεν
απαιτειήται η υποβοληή  της ανωτεήρω υπευή θυνης δηή λωσης (πρβλ. προηγουή μενη υποσημειήωση), μεταή
την ολοκληή ρωση του ελεήγχου των δικαιολογητικωή ν του προσωρινουή  αναδοή χου καταή  το αή ρθρο 5
της παρουή σας και την αή πρακτη παή ροδο της προθεσμιήας αή σκησης προδικαστικηή ς προσφυγηή ς.

33  Πρβλ. αή ρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιηή θηκε με το αή ρθρο 43 παρ. 13 περ. δ 
του ν. 4605/19.

34  Πρβλ.  αή ρθρο 80 παρ.  10 ν.  4412/2016,  οή πως τροποποιηή θηκε με το αή ρθρο 107 περ.  14 του ν.
4497/2017 (Α 171) και το αή ρθρο 43 παρ. 7 περ. α’ υποπερ. αβ’ του ν. 4605/2019. 

35  Επισημαιήνεται οή τι με το  αή ρθρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλεήπεται οή 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".

36  Αποή  1-1-2017 τεήθηκε σε ισχυή  το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), με το αή ρθρο 13 του οποιήου καταργηή θηκε
το π.δ 113/2010.

37  Τιήθεται  μοή νο  εφοή σον  προή κειται  για συγχρηματοδοτουή μενο εήργο αποή  ποή ρους της Ευρωπαιϊκηή ς
Ένωσης.

38  Τιήθεται μοή νο εφοή σον επιλεγειή η διενεήργεια κληή ρωσης για τη συγκροή τηση συλλογικωή ν οργαή νων.
39  Σε περιήπτωση που περιλαμβαή νονται τυχοή ν δικαιωή ματα προαιήρεσης, διαμορφωή νεται αναλοή γως η

εκτιμωή μενη αξιήα της συή μβασης και το παροή ν αή ρθρο (πρβ. αή ρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α'
του ν. 4412/2016).

40  Πρβλ. αή ρθρο 53 περ. 8α' του ν. 4412/2016.
41  Εφοή σον  προή κειται  για  συή μβαση  συγχρηματοδοτουή μενη  (αποή   κονδυή λια  της  Ε.Ε.)  πρεήπει  να

αναφεήρεται και το Μεήτρο αποή  το οποιήο  χρηματοδοτειήται.  Πρεήπει  να αναφεήρεται η εξασφαή λιση
χρηματοδοή τησης της συή μβασης (αρ 45 παρ 8 σημειήο Α5 του ν. 4412/2016).

42   Πρβλ. αή ρθρο 4 παρ. 3 εήβδομο εδαή φιο του ν. 4013/2011, οή πως αντικατασταή θηκε αποή  το αή ρθρο
44 του ν. 4605/2019.

43  Η αναθεήτουσα αρχηή  διαμορφωή νει το παροή ν σημειήο της διακηή ρυξης, αναή λογα με το αν αποφασιήσει
να υποδιαιρεήσει  τη  συή μβαση σε περισσοή τερα τμηή ματα/μελεήτες  ηή  οή χι,  ηή τοι  να τις  αναθεήσει  ως
ενιαιήο συή νολο. Στην περιήπτωση που επιλεήξει να μην υποδιαιρεήσει σε τμηή ματα, αναφεήρει, στο παροή ν
σημειήο της διακηή ρυξης, τους βασικουή ς λοή γους της αποή φασηή ς της αυτηή ς (πρβλ. αή ρθρο 59 του ν.
4412/2016).

44  Να  αναφερθειή  εαή ν  γιήνονται  δεκτεής  εναλλακτικεής  προσφορεής  και  να  συμπληρωθουή ν  τα
αναφεροή μενα στο αή ρθρο 57 παρ 2  του ν.  4412/2016.  Άλλως,  να  συμπληρωθειή   «δεν  γιήνονται
δεκτεής».

45  Πρβ. αή ρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Αν, ωστοή σο, στην παραή γραφο 13.3 της παρουή σας
η  αναθεήτουσα  αρχηή  εήχει  συμπληρωή σει  οή τι  γιήνονται  δεκτεής  εναλλακτικεής  προσφορεής,  η
παραή γραφος 13.4 διαγραή φεται . 

46  Οριήζεται ο χροή νος αποή  την αναθεήτουσα αρχηή , κατ΄εκτιήμηση των ιδιαιτεροτηή των της διαδικασιήας.
Για τον καθορισμοή  του χροή νου ισχυή ος της προσφοραή ς, πρβ. αή ρθρο 97 παρ 3 του ν. 4412/2016.   

47  Η ελαή χιστη προθεσμιήα παραλαβηή ς των προσφορωή ν καθοριήζεται συή μφωνα με το αή ρθρο 121 του ν.
4412/2016, οή πως αυτοή  τροποποιηή θηκε με το αή ρθρο 43 παρ. 19 του ν. 4605/2019 .

48   Προτειήνεται οι αναθεήτουσες αρχεής να οριήζουν την ημερομηνιήα ηλεκτρονικηή ς αποσφραή γισης των
προσφορωή ν  μεταή  την  παρεήλευση  τριωή ν  εργασιήμων  ημερωή ν  αποή  την  καταληκτικηή  ημερομηνιήα
υποβοληή ς  των προσφορωή ν,  προκειμεήνου  να εήχει  προσκομιστειή  αποή  τους  συμμετεήχοντες  και  η
πρωτοή τυπη  εγγυή ηση  συμμετοχηή ς,  συή μφωνα  με  τα  προβλεποή μενα  στο  αή ρθρο  3.5.  περ.  β  της
παρουή σας.

49  Δεν απαιτειήται εγγυή ηση καληή ς εκτεήλεσης για συμβαή σεις αξιήας ιήσης ηή  κατωή τερης αποή  το ποσοή  των
20.000 ευρωή , εκτοή ς αν αή λλως οριήζεται στα εήγγραφα της συή μβασης (αρθ.72 παρ. 1 περ. β) εδ. τριήτο
του ν. 4412/2016).

50    Πρβ. αή ρθρο 198 του ν. 4412/2016, οή πως αντικατασταή θηκε με το αή ρθρο 22 του ν. 4491/2017 (Α
152).
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51  Άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ’ του ν. 4412/2016. Η εγγυή ηση καληή ς εκτεήλεσης καλυή πτει και την παροχηή
ισοή ποσης  προκαταβοληή ς  προς  τον  αναή δοχο,  χωριής  να  απαιτειήται  η  καταή θεση  εγγυή ησης
προκαταβοληή ς.  Στις  περιπτωή σεις  που  αποή  την  προκηή ρυξη  προβλεήπεται  μεγαλυή τερο  υή ψος
προκαταβοληή ς, αυτηή  λαμβαή νεται με την καταή θεση αποή  τον αναή δοχο εγγυή ησης προκαταβοληή ς που
θα καλυή πτει  τη διαφοραή  μεταξυή  του ποσουή  της εγγυή ησης καληή ς  εκτεήλεσης και του ποσουή  της
καταβαλλοή μενης προκαταβοληή ς.

52  Τα γραμμαή τια συή στασης χρηματικηή ς παρακαταθηή κης του Ταμειήου Παρακαταθηκωή ν και Δανειήων,
για  την  παροχηή  εγγυηή σεων  συμμετοχηή ς  και  καληή ς  εκτεήλεσης  (εγγυοδοτικηή  παρακαταθηή κη)
συστηή νονται συή μφωνα με την ειδικηή  νομοθεσιήα που  διεήπει αυτοή  και ειδικοή τερα βαή σει του αή ρθρου
4  του  π.δ  της  30  Δεκεμβριήου  1926/3  Ιανουαριήου  1927  (“Περιή  συσταή σεως  και  αποδοή σεως
παρακαταθηκωή ν και καταθεήσεων παραή  τω Ταμειήω Παρακαταθηκωή ν και Δανειήων”). Πρβλ. το με αρ.
πρωτ. 2756/23-5-2017 εήγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

53  Πρβλ. υποσημειήωση για προκηή ρυξη συή μβασης στο αή ρθρο 2.1 της παρουή σας.
54 Συή μφωνα με την περ. 40 της παρ. 1 και την παρ. 3 του αή ρθρου 377 του ν. 4412/2016, εξακολουθειή

η  υποχρεήωση  δημοσιήευσης  της  περιήληψης  της  προκηή ρυξης  σε  μιήα  ημερηή σια  εφημεριήδα  της
πρωτευή ουσας με πανελληή νια κυκλοφοριήα, που προβλεήπεται στο αή ρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3316/2005
μεήχρι και την 31η Δεκεμβριήου 2017 (πρβ. παρ. 10  του αή ρθρου 379 του ν. 4412/2016), καθωή ς και
σε μιήα ημερηή σια εφημεριήδα της πρωτευή ουσας του νομουή , στον οποιήο προή κειται να κατασκευαστειή
το εήργο,το οποιήο αφοραή  η μελεήτη ηή  η υπηρεσιήα, ηή  της εήδρας της Περιφεήρειας, αν στην εήδρα του
νοή μου δεν εκδιήδεται ημερηή σια εφημεριήδα ηή  αν το εήργο θα εκτελεστειή  σε περισσοή τερους νομουή ς,
που προβλεήπεται στο ιήδιο αή ρθρο 12 του ν. 3316/2005 μεήχρι την 31η Δεκεμβριήου 2020 (πρβ. παρ.
12 του αή ρθρου 379 του ν. 4412/2016). 

55  Συή μφωνα με την παρ.  3 του αή ρθρου 4 του ν.  3548/2007,  που εξακολουθειή  να ισχυή ει  εήως την
1.1.2021 (πρβ. αή ρθρο 379 παρ. 12 του ν. 4412/2016).

56  Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαιήνεται οή τι οι αναθεήτουσες αρχεής δεν μπορουή ν να καλουή ν
συγκεκριμεήνες ταή ξεις/ πτυχιήα του Μητρωή ου Μελετητωή ν/ Γραφειήων Μελετωή ν. 

57  Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του αή ρθρου 91 του ν. 4412/2016.
58   Πρβλ. αή ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιηή θηκε με το αή ρθρο 107 περ. 6 του ν.

4497/2017. Επισημαιήνεται οή τι οι αναθεήτουσες αρχεής πρεήπει να προσαρμοή ζουν το σχετικοή  πεδιήο
του  Μεήρους  ΙΙΙ.Α  του  ΤΕΥΔ  και  ειδικοή τερα,  αντιή  της  αναφοραή ς  σε  “τελεσίδικη  καταδικαστική
απόφαση” ,  δεδομεήνης  της  ως αή νω  νομοθετικηή ς  μεταβοληή ς,  να  θεήτουν  τη  φραή ση  “αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετικηή  δηή λωση του οικονομικουή  φορεήα στο ΤΕΥΔ αφοραή  μοή νο σε
αμεταή κλητες καταδικαστικεής αποφαή σεις.

59  Πρβλ. αή ρθρο 73 παρ. 1 τελευταιήα δυή ο εδαή φια του ν.  4412/2016, οή πως τροποποιηή θηκαν με το
αή ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

60   Πρβ. αή ρθρο 73 παρ. 2 περιήπτωση γ' του ν. 4412/2016 , η οποιήα προστεήθηκε με το αή ρθρο 39 του ν.
4488/2017. 

61 Ομοιήως με την προηγουή μενη σημειήωση. 
62  Οι  λοή γοι  της  παραγραή φου  18.1.5  αποτελουή ν  δυνητικουή ς λοή γους  αποκλεισμουή  συή μφωνα με το

αή ρθρο 73 παρ.  4  ν.  4412/2016.  Καταή  συνεήπεια,  η  αναθεήτουσα αρχηή  δυή ναται  να  επιλεήξει  εήναν,
περισσοή τερους, οή λους ηή  ενδεχομεήνως και κανεήναν αποή  τους λοή γους αποκλεισμουή  της παρ. 18.1.5,
συνεκτιμωή ντας τα ιδιαιήτερα χαρακτηριστικαή  της υποή  αναή θεση συή μβασης (εκτιμωή μενη αξιήα αυτηή ς,
ειδικεής περισταή σεις κλπ), με σχετικηή  προή βλεψη στο παροή ν σημειήο της διακηή ρυξης. Επισημαιήνεται
οή τι,  σε  περιήπτωση  επιλογηή ς  οποιουδηή ποτε  δυνητικουή  λοή γου  αποκλεισμουή  της  παρ.  18.1.5  και
προή βλεψης του στην παρουή σα διακηή ρυξη, η αναθεήτουσα αρχηή  αποκλειήει τον οικονομικοή  φορεήα (με
την επιφυή λαξη των παρ. 7 εήως 9 του αρ. 73 του ν. 4412/2016), στο προή σωπο του οποιήου συντρεήχει
ο συγκεκριμεήνος λοή γος αποκλεισμουή . Επισημαιήνεται οή τι η επιλογηή  της αναθεήτουσας αρχηή ς για τους
λοή γους αποκλεισμουή  της παραγραή φου 18.1.5 διαμορφωή νει αντιστοιήχως το Τυποποιημεήνο Έντυπο
Υπευή θυνης  Δηή λωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.)  και  τα  αποδεικτικαή  μεήσα  του  αή ρθρου  22  του  παροή ντος.  Σε
περιήπτωση που η αναθεήτουσα αρχηή  δεν επιλεήξει καή ποιον αποή  τους λοή γους αποκλεισμουή  της παρ.
18.1.5, διαγραή φεται το περιεχοή μενο των σχετικωή ν λοή γων αποκλεισμουή  της παραγραή φου και δεν
συμπληρωή νεται αντιήστοιχα το  ΤΕΥΔ και τα αποδεικτικαή  μεήσα.

63  Πρβλ.  αή ρθρο  73  παρ.  10  ν.  4412/2016,  η  οποιήα  προστεήθηκε  με  το  αή ρθρο  107 περ.  9  του  ν.
4497/2017. Επιήσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 εήγγραφο της Αρχηή ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχετικαή  με την αποή φαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβριήου 2018 στην υποή θεση  C-124/2017,  Vossloh,
ιδιήως σκεήψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.



64  Η  αναφοραή  στην  παρ.  18.1.5  τιήθεται  εφοή σον  η  αναθεήτουσα  αρχηή  επιλεήξει  καή ποιον  αποή  τους
λοή γους αποκλεισμουή  της παραγραή φου αυτηή ς.

65  Επισημαιήνεται οή τι οή λα τα κριτηή ρια ποιοτικηή ς επιλογηή ς, πλην της καταλληλοή τητας για την αή σκηση
επαγγελματικηή ς δραστηριοή τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμοή  με το αρ. 77 του ν. 4412/2016),
ειήναι προαιρετικαή  για την αναθεήτουσα αρχηή  και πρεήπει να σχετιήζονται και να ειήναι αναή λογα με το
αντικειήμενο της συή μβασης (αή ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε καή θε περιήπτωση, πρεήπει να
διαμορφωή νονται  καταή  τροή πο,  ωή στε  να  μην  περιοριήζεται  δυσαναή λογα  η  συμμετοχηή  των
ενδιαφεροή μενων οικονομικωή ν φορεήων στους διαγωνισμουή ς.  Καταή  το σταή διο του προσδιορισμουή
των  κριτηριήων  καταλληλοή τητας  των  υποψηφιήων,  ειήναι  αναγκαιήο  να  τηρουή νται  αποή  τις
αναθεήτουσες  αρχεής,  οι  θεμελιωή δεις  ενωσιακεής  αρχεής,  ιδιήως  η  αρχηή  της  ιήσης  μεταχειήρισης  των
συμμετεχοή ντων, της αποφυγηή ς των διακριήσεων, της διαφαή νειας και της αναή πτυξης του ελευή θερου
ανταγωνισμουή . Τα κριτηή ρια επιλογηή ς του αή ρθρου 19.1 εήως 19.3 εξεταή ζονται καταή  τη διαδικασιήα
ελεήγχου της καταλληλοή τητας του προσφεήροντος να εκτελεήσει τη συή μβαση (κριτηή ρια “on/off”). 

66  Επισημαιήνεται οή τι οι αναθεήτουσες αρχεής δεν μπορουή ν να καλουή ν συγκεκριμεήνες ταή ξεις/ πτυχιήα
του  Μητρωή ου  Μελετητωή ν/  Γραφειήων  Μελετωή ν.  Πρβλ.  Άρθρα  76  παρ  4  &  77  παρ.  4  του  ν.
4412/2016,  οι  οποιήες  προστεήθηκαν  με  το  αή ρθρο  119 παρ.  5  περ.   α'  &  ε',  αντιήστοιχα,  του  ν.
4472/2017, σε συνδυασμοή  με το αή ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016.

67  Οι αναθεήτουσες αρχεής μπορουή ν να επιβαή λλουν απαιτηή σεις που να διασφαλιήζουν οή τι οι οικονομικοιή
φορειής διαθεήτουν την αναγκαιήα οικονομικηή  και χρηματοδοτικηή  ικανοή τητα για την εκτεήλεση της
συή μβασης. Όλες οι απαιτηή σεις πρεήπει να σχετιήζονται και να ειήναι αναή λογες με το αντικειήμενο της
συή μβασης (πρβ. αή ρθρο 75 παρ. 1 τελευταιήο εδαή φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . Οι εν λοή γω
απαιτηή σεις καθοριήζονται περιγραφικαή  στο παροή ν σημειήο.

68  Οι αναθεήτουσες αρχεής μπορουή ν να επιβαή λλουν απαιτηή σεις που να διασφαλιήζουν οή τι οι οικονομικοιή
φορειής  διαθεήτουν  την  αναγκαιήα  τεχνικηή  και  επαγγελματικηή  ικανοή τητα  για  την  εκτεήλεση  της
συή μβασης. Όλες οι απαιτηή σεις πρεήπει να σχετιήζονται και να ειήναι αναή λογες με το αντικειήμενο της
συή μβασης (πρβ.  αή ρθρο 75 παρ.  1  τελευταιήο  εδαή φιο  και  αρ.  75 παρ.  4 του ν.  4412/2016).  Πιο
συγκεκριμεήνα,  η  αναθεήτουσα αρχηή  περιγραή φει,  στο παροή ν  σημειήο,  τις  απαιτηή σεις  τεχνικηή ς  και
επαγγελματικηή ς ικανοή τητας, αναή λογα με την υποή  αναή θεση μελεήτη. Ειδικαή  ως προς την απαιήτηση
στελεήχωσης  της  επιχειήρησης,  η  αναθεήτουσα  αρχηή  αναφεήρει  περιγραφικαή  τα  επαγγελματικαή
προσοή ντα (εμπειριήα, πτυχιήα, κλπ) των απαιτουή μενων για τη συγκεκριμεήνη συή μβαση μελετητωή ν.
Για τον τροή πο αποή δειξης της στελεήχωσης, πρβλ. αή ρθρο 22.2.3 της παρουή σας.

69  Προαιρετικηή  επιλογηή . Η παρ. 19.4 τιήθεται καταή  διακριτικηή  ευχεήρεια της αναθεήτουσας αρχηή ς και
συμπληρωή νεται  εφοή σον  προβλεήπεται  συή μφωνα  με  το  αή ρθρο  82  του  ν.  4412/2016.
Επαναλαμβαή νεται  οή τι  οή λες  οι  απαιτηή σεις  πρεήπει  να  σχετιήζονται  και  να  ειήναι  αναή λογες  με  το
αντικειήμενο της συή μβασης (αή ρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).

70  Επισημαιήνεται  οή τι  ο  οικονομικοή ς  φορεήας  παραή γει  αποή  το υποσυή στημα το ηλεκτρονικοή  αρχειήο
«εκτυπωή σεις»  των Δικαιολογητικωή ν  Συμμετοχηή ς  σε  μορφηή  αρχειήου  Portable Document Format
(PDF),  το οποιήο  υπογραή φεται  με  εγκεκριμεήνη  προηγμεήνη  ηλεκτρονικηή  υπογραφηή  ηή  προηγμεήνη
ηλεκτρονικηή  υπογραφηή  με  χρηή ση  εγκεκριμεήνων  πιστοποιητικωή ν  και  επισυναή πτεται  στον
(υπο)φακεήλο της προσφοραή ς «Δικαιολογητικαή  Συμμετοχηή ς» (Πρβλ αή ρθρο 12 παρ. 1.2.4  της με.
αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).

71  Πρβ. αή ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, οή πως προστεήθηκε με το αή ρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β.
του ν. 4605/2019 και τροποποιηή θηκε αποή  το αή ρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.

72   Εφισταή ται η προσοχηή  των αναθετουσωή ν αρχωή ν στο οή τι, συή μφωνα με το αή ρθρο 86 παρ. 6. του ν.
4412/2016, στις διαδικασιήες συή ναψης δημοή σιας συή μβασης εκποή νησης μελετωή ν (πληή ρους μελεήτης
ηή  επιμεήρους  σταδιήων  αυτηή ς),  οι  αναθεήτουσες  αρχεής  μπορουή ν  να  χρησιμοποιουή ν  την  τιμηή  ηή  το
κοή στος  ως  μοναδικοή  κριτηή ριο  αναή θεσης  μοή νο  εφοή σον  συντρεήχει  μιήα  αποή  τις  παρακαή τω
περιπτωή σεις, και κατοή πιν γνωή μης του αρμοή διου τεχνικουή  συμβουλιήου της αναθεήτουσας αρχηή ς:  α)
οή ταν δεν απαιτουή νται τεχνικαή  στοιχειήα αή λλα, πεήραν των ηή δη περιεχομεήνων στο Φαή κελο Δημοή σιας
Συή μβασης,  οή πως  καταή  κυή ριο  λοή γο  στις  περιπτωή σεις  τοπογραφικωή ν  μελετωή ν  ηή  γεωτεχνικωή ν
ερευνωή ν ηή  β) οή ταν περιεήχονται στο Φαή κελο Δημοή σιας Συή μβασης επαρκηή  τεχνικαή  στοιχειήα, ιδιήως
εγκεκριμεήνες  μελεήτες  προηγουή μενων  σταδιήων  και  ειήναι  σε  ισχυή  εκδοθειήσα  Α.Ε.Π.Ο.  ηή  γ)  οή ταν
προή κειται για μελεήτη μικρουή  ηή  απλουή  εήργου ηή  εήργου χωριής αβεβαιοή τητες ως προς την τεχνικηή  λυή ση
ηή   δ) οή ταν προή κειται περιή  μελετωή ν που, καταή  τις ισχυή ουσες προδιαγραφεής,  εκπονουή νται σε εήνα
σταή διο και των οποιήων η εήγκριση δεν προυϊ ποθεήτει κανενοή ς ειήδους αδειοδοή τηση ηή  θεσμοθετημεήνη



διαδικασιήα  δημοή σιας  διαβουή λευσης,  οή πως  ιδιήως  των  τοπογραφικωή ν,  κυκλοφοριακωή ν  και
οικονομικωή ν.

73  Ως προς τον τροή πο υποβοληή ς των αποδεικτικωή ν μεήσων του παροή ντος αή ρθρου, τα οποιήα εήχουν
συνταχθειή/ παραχθειή  αποή  τους ιήδιους τους οικονομικουή ς φορειής πρβλ. αή ρθρο 8 παρ. 3 της με αρ.
117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.

74   Πρβ.  αή ρθρο 79Α  παρ.  4  του  ν.  4412/2016,  οή πως  προστεήθηκε με  το αή ρθρο 43  παρ.  6  του ν.
4605/2019. Σημειωή νεται οή τι  η προθεσμιήα  των 10 ημερωή ν που αναγραή φεται στο παροή ν  σημειήο
αφοραή  μοή νο  τον  χροή νο  υπογραφηή ς  του  ΤΕΥΔ  και  σε  καμιήα  περιήπτωση  δεν  συνδεήεται  με  τη
συνολικηή  προθεσμιήα υποβοληή ς των προσφορωή ν, με την εήννοια οή τι οι οικονομικοιή  φορειής εήχουν τη
δυνατοή τητα να υποβαή λλουν την προσφοραή  τους οποτεδηή ποτε καταή  την ως αή νω προθεσμιήα.

75  Επισημαιήνεται οή τι η ανωτεήρω δυνατοή τητα εναποή κειται στη διακριτικηή  ευχεήρεια του οικονομικουή
φορεήα.  Εξακολουθειή  να υφιήσταται η δυνατοή τητα να υπογραή φεται το ΤΕΥΔ αποή  το συή νολο των
φυσικωή ν προσωή πων που αναφεήρονται στα  τελευταιήα δυή ο εδαή φια του αή ρθρου 73 παρ. 1 του  ν.
4412/2016, οή πως τροποποιηή θηκαν με το αή ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

76  Πρβλ. αή ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποιήο προστεήθηκε με το αή ρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
77  Η εν λοή γω προθεσμιήα αποσκοπειή  στην υποβοληή  επιήκαιρων αποδεικτικωή ν μεήσων. Η αναθεήτουσα

αρχηή  δυή ναται, εαή ν στις ειδικεής διαταή ξεις που διεήπουν την εήκδοσηή  τους, δεν προβλεήπεται χροή νος
ισχυή ος τους, να θεήσει με τη διακηή ρυξη συγκεκριμεήνο χρονικοή  διαή στημα σε σχεήση με την ημερομηνιήα
υποβοληή ς των δικαιολογητικωή ν, εντοή ς του οποιήου πρεήπει να εκδιήδονται (πχ. εντοή ς ενοή ς μηνοή ς).

78  Ομοιήως με την προηγουή μενη υποσημειήωση.
79  Πρβλ.  αή ρθρο 80 παρ.  13 του ν.  4412/2016,  οή πως προστεήθηκε με το αή ρθρο 43 παρ.  7,  περ.  α,

υποπεριήπτωση αε του ν. 4605/2019..  
80  Πρβ. παραή γραφο 12 αή ρθρου 80 του ν.4412/2016, οή πως αυτηή  προστεήθηκε με το αή ρθρο 43 παρ.

7, περ. α, υποπεριήπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
81  Εφισταή ται  η  προσοχηή  των  αναθετουσωή ν  αρχωή ν  στο  οή τι  πρεήπει  να  ζητειήται  η  προσκοή μιση

δικαιολογητικωή ν προς αποή δειξη  μοή νο των λοή γων αποκλεισμουή  και των κριτηριήων επιλογηή ς που
εήχουν τεθειή στην παρουή σα διακηή ρυξη. Επισημαιήνεται, περαιτεήρω, οή τι, η αναθεήτουσα αρχηή  δυή ναται,
καταή  το αρ. 79 παρ. 5 του ν.  4412/2016,  να ζητειή  αποή  προσφεήροντες,  σε οποιοδηή ποτε χρονικοή
σημειήο καταή  τη διαή ρκεια της διαδικασιήας,  να υποβαή λλουν οή λα ηή  ορισμεήνα δικαιολογητικαή ,  οή ταν
αυτοή  απαιτειήται για την ορθηή  διεξαγωγηή  της διαδικασιήας.

82  Πρβ. παραή γραφο 12 αή ρθρου 80 του ν.4412/2016, οή πως αυτηή  προστεήθηκε με το αή ρθρο 43 παρ.
7, περ. α, υποπεριήπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

83  Λαμβανομεήνου υποή ψη του συή ντομου, σε πολλεής περιπτωή σεις, χροή νου ισχυή ος των πιστοποιητικωή ν
ασφαλιστικηή ς  ενημεροή τητας  που  εκδιήδονται  αποή  τους  ημεδαπουή ς  ασφαλιστικουή ς  φορειής,  οι
οικονομικοιή  φορειής μεριμνουή ν να αποκτουή ν εγκαιήρως πιστοποιητικαή  τα οποιήα να καλυή πτουν και
τον χροή νο υποβοληή ς της προσφοραή ς, συή μφωνα με τα ειδικοή τερα οριζοή μενα στο αή ρθρο 104 του ν.
4412/2016,  προκειμεήνου να τα υποβαή λλουν,  εφοή σον αναδειχθουή ν  προσωρινοιή  αναή δοχοι.  Τα εν
λοή γω πιστοποιητικαή  υποβαή λλονται μαζιή με τα υποή λοιπα αποδεικτικαή  μεήσα του αή ρθρου 22 αποή  τον
προσωρινοή  αναή δοχο, μεήσω της λειτουργικοή τητας της «Επικοινωνιήας» του υποσυστηή ματος.

84  Πρβ. παραή γραφο 12 αή ρθρου 80 του ν.4412/2016, οή πως αυτηή  προστεήθηκε με το αή ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπεριήπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

85  Λαμβανομεήνου υποή ψη του συή ντομου, σε πολλεής περιπτωή σεις, χροή νου ισχυή ος των πιστοποιητικωή ν
φορολογικηή ς  ενημεροή τητας  που  εκδιήδονται  αποή  τους  ημεδαπουή ς  ασφαλιστικουή ς  φορειής,  οι
οικονομικοιή  φορειής μεριμνουή ν να αποκτουή ν εγκαιήρως πιστοποιητικαή  τα οποιήα να καλυή πτουν και
τον χροή νο υποβοληή ς της προσφοραή ς, συή μφωνα με τα ειδικοή τερα οριζοή μενα στο αή ρθρο 104 του ν.
4412/2016,  προκειμεήνου να τα υποβαή λλουν,  εφοή σον αναδειχθουή ν  προσωρινοιή  αναή δοχοι.  Τα εν
λοή γω πιστοποιητικαή  υποβαή λλονται μαζιή με τα υποή λοιπα αποδεικτικαή  μεήσα του αή ρθρου 22 αποή  τον
προσωρινοή  αναή δοχο, μεήσω της λειτουργικοή τητας της «Επικοινωνιήας» του υποσυστηή ματος.

86  Πρβ. παραή γραφο 12 αή ρθρου 80 του ν.4412/2016, οή πως αυτηή  προστεήθηκε με το αή ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπεριήπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

87  Πρβλ. παραή γραφο 12 αή ρθρου 80 του ν.4412/2016, οή πως αυτηή  προστεήθηκε με το αή ρθρο 43
παρ. 7, περ. α, υποπεριήπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

88  Πρβλ. αή ρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, οή πως προστεήθηκε με το αή ρθρο 43 παρ. 46, περ. α’
του ν. 4605/2019. 

89  Εφοή σον η αναθεήτουσα αρχηή  την επιλεήξει ως λοή γο αποκλεισμουή .



90  Πρβ. παραή γραφο 12 αή ρθρου 80 του ν.4412/2016, οή πως αυτηή  προστεήθηκε με το αή ρθρο 43 παρ.
7, περ. α, υποπεριήπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

91  Με  εκτυή πωση  της  καρτεήλας  “Στοιχειήα  Μητρωή ου/  Επιχειήρησης”,  οή πως  αυταή  εμφανιήζονται  στο
taxisnet.

92  Εφοή σον η αναθεήτουσα αρχηή  τις επιλεήξει, οή λες ηή  καή ποια/ες εξ αυτωή ν, ως λοή γους αποκλεισμουή .
93   Οι  υπευή θυνες  δηλωή σεις  του  παροή ντος  τευή χους  φεήρουν  εγκεκριμεήνη  προηγμεήνη  ηλεκτρονικηή

υπογραφηή  ηή  προηγμεήνη  ηλεκτρονικηή  υπογραφηή  που  υποστηριήζεται  αποή  εγκεκριμεήνο
πιστοποιητικοή  (Πρβλ. αή ρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)

94   Επισημαιήνεται οή τι η αναθεήτουσα αρχηή , εφοή σον μπορεήσει να αποδειήξει, με καταή λληλα μεήσα, οή τι
συντρεήχει καή ποια αποή  τις περιπτωή σεις αυτεής, αποκλειήει οποιονδηή ποτε οικονομικοή  φορεήα αποή  τη
συμμετοχηή  στη διαδικασιήα συή ναψης της δημοή σιας συή μβασης. 

95  Εφοή σον η αναθεήτουσα αρχηή  την επιλεήξει ως λοή γο αποκλεισμουή .
96   Η  πλατφοή ρμα  της  Ευρωπαιϊκηή ς  Επιτροπηή ς  eCertis για  την  αναζηή τηση  ισοδυή ναμων

πιστοποιητικωή ν  αή λλων  κρατωή ν-μελωή ν  της  Ε.Ε  ειήναι  διαθεήσιμη,  χωριής  κοή στος,  στη  διαδρομηή .
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαιήνεται οή τι η ΕΑΑΔΗΣΥ ειήναι ο αρμοή διος εθνικοή ς
φορεήας για την καταχωή ρηση και τηή ρηση των στοιχειήων του eCertis για την Ελλαή δα. Πρβλ. το με
αριθμ.  πρωτ.  2282/25-4-2018  σχετικοή  εήγγραφο  της  Αρχηή ς  στον  ακοή λουθο  συή νδεσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 

97  τα οποιήα εκδιήδονται συή μφωνα με τις ειδικεής διαταή ξεις του ν. 3316/2005 και του π.δ. 138/2009  
98  Πρβλ. παραή γραφο 12 αή ρθρου 80 του ν.4412/2016, οή πως αυτηή  προστεήθηκε με το αή ρθρο 43

παρ. 7, περ. α, υποπεριήπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
99  Συμπληρωή νονται  τα απαιτουή μενα δικαιολογητικαή  (αποδεικτικαή  μεήσα), καταή  περιήπτωση, με βαή ση

το Μεήρος Ι του Παραρτηή ματος ΧΙΙ  του Προσαρτηή ματος Α’ του ν. 4412/2016.
100   Για την αποή δειξη της   τεχνικηή ς ικανοή τητας του προσφεήροντος, οή πως αυτηή  προσδιοριήζεται στο

αή ρθρο 19.3, η αναθεήτουσα αρχηή  αναγραή φει οή σα εκ των αποδεικτικωή ν μεήσων που αναφεήρονται στα
στοιχειήα αιι,   β,  γ, ε,  στ και η του Παραρτηή ματος ΧΙΙ του Προσαρτηή ματος Α’ του ν.  4412/2016
απαιτουή νται  (αή ρθρο  80  παρ.  5  του  ως  αή νω  νοή μου).  Ειδικαή  η  στελεήχωση  των  ημεδαπωή ν
μελετητικωή ν επιχειρηή σεων αποδεικνυή εται με την προσκοή μιση της βεβαιήωσης εγγραφηή ς (πτυχιήο)
στο Μητρωή ο Μελετητωή ν/ Γραφειήων Μελετωή ν.

101  Εφοή σον εήχει αναφερθειή  σχετικηή  απαιήτηση στο αή ρθρο 19.4, συμπληρωή νεται αναλοήγως συή μφωνα
με το αή ρθρο 82 του ν. 4412/2016.

102  Πρβλ. παραή γραφο 12 αή ρθρου 80 του ν. 4412/2016, οή πως αυτηή  προστεήθηκε με το αή ρθρο 43
παρ. 7, περ. α, υποπεριήπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

103   Οι  αναθεήτουσες αρχεής  μπορουή ν να προβλεήπουν οή τι,  κατοή πιν αιτηή ματος του υπεργολαή βου και
εφοή σον  η  φυή ση  της  συή μβασης  το  επιτρεήπει,  η  αναθεήτουσα  αρχηή  καταβαή λλει  απευθειήας  στον
υπεργολαή βο την αμοιβηή  του δυναή μει συή μβασης υπεργολαβιήας με τον αναή δοχο. Στην περιήπτωση
αυτηή , καθοριήζονται τα ειδικοή τερα μεήτρα ηή  οι μηχανισμοιή  που επιτρεήπουν στον κυή ριο αναή δοχο να
εγειήρει  αντιρρηή σεις  ως  προς  αδικαιολοήγητες  πληρωμεής,  καθωή ς  και  οι  ρυθμιήσεις  που  αφορουή ν
αυτοή ν τον τροή πο πληρωμηή ς.  Στην περιήπτωση αυτηή  δεν αιήρεται η ευθυή νη του κυή ριου αναδοήχου.
Συμπληρωή νεται αναλοήγως.

104  Ο  οή ρος  αυτοή ς  μπορειή  να  τεθειή,  καταή  την  κριήση της αναθεήτουσας αρχηή ς,  και  στην  περιήπτωση
ποσοστουή  μικροή τερου του 30% της εκτιμωή μενης αξιήας της συή μβασης (πρβλ. παρ. 5 αή ρθρου 131
του ν. 4412/2016.

105  Τιήθενται  οι  τυχοή ν  ληφθειήσες  γνωμοδοτηή σεις  και  αποφαή σεις,  π.χ.  αποφαή σεις  αναή ληψης
υποχρεήωσης, δεήσμευσης πιήστωσης,  η προηγουή μενη συή μφωνη γνωή μη της αρμοή διας διαχειριστικηή ς
αρχηή ς σε περιήπτωση συγχρηματοδοτουή μενης συή μβασης, τυχοή ν αή λλες εγκριήσεις, ειδικοιή οή ροι, κλπ.

106  Αποή  01.01.2017 εήχει  τεθειή  σε ισχυή  το π.δ  80/2016 (Α 145)  “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες”, το αή ρθρο 13 του οποιήου καταργειή το π.δ 113/2010.  Συή μφωνα με το αή 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.".Επιήσης, συή μφωνα με το αή ρθρο 12 παρ.
2 γ)  του ιήδιου π.δ  :  “Διακηρύξεις,  όπου απαιτείται,  και  αποφάσεις  ανάθεσης που εκδίδονται  και

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search


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 αή ρθρο 5 του ως αή νω διαταή γματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”.
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

WWW.PROMITHIES.GOV. 
GR\19PROC006114083

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 998396742
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.agan.gov.gr
Πόλη: ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
Οδός και αριθμός: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61
Ταχ. κωδ.: 13561
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2132023618 625 617 613 681
φαξ: 2132023626
Ηλ. ταχ/μείο: meletes@agankam.gov.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ Ο.Τ. 1.077 (Γήπεδο 
Ποδοσφαίρου) Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Σύντομη περιγραφή:
Αφόρα την εκπόνηση της Γεωτεχνικής Έρευνας - Μελέτης για την '“Κατασκευή κτιρίου 
Αποδυτηρίων – Εξέδρας και Συνθετικού ταρτάν στίβου στο Δημοτικό Γυμναστήριο Δ.Κ. 
Κ. του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ”.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 147/2019

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

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;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 18

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) 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 σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
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 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη. Για 
κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού των (προ)επιλεγμένων υποψηφίων
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, 
ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Σε περίπτωση 
που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να 
αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, 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 δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η  υπό  ανάθεση  μελέτη  με  τίτλο  «ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  ΣΤΟ  Ο.Τ.  1.077  (Γήπεδο
Ποδοσφαίρου) Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» αφόρα την εκπόνηση της Γεωτεχνικής Έρευνας - Μελέτης για
την  '“Κατασκευή  κτιρίου  Αποδυτηρίων  –  Εξέδρας  και  Συνθετικού  ταρτάν  στίβου  στο  Δημοτικό
Γυμναστήριο Δ.Κ.Κ. του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ”.
Κύριος του έργου και Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Δ.Α.Α.Κ.). Τα
στοιχεία του Δήμου Α.Α.Κ. είναι:
 Επωνυμία : Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού,
 Αρμόδια Υπηρεσία : Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών,
 Διεύθυνση : Λ.Δημοκρατίας 61, 13561 Αγιοι Ανάργυροι

Με βάση το Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος  Γ του Ν. 4412/2016,  το αντικείμενο της  εν λόγω
σύμβασης  περιγράφεται  ως  «21.  Γεωτεχνικές  Μελέτες  και  Έρευνες  –  CPV:  71351100-4»
(Προπαρασκευαστικές και αναλυτικές υπηρεσίες καρότου γεωτρήσεων).
Περιλαμβάνει  την  τέλεση  εργασιών  υπαίθρου,  εργαστηριακών  δοκιμών  και  τη  σύνταξη  έκθεσης
αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών.
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών δεν είναι  σε θέση να διεξάγει  γεωτεχνικές  έρευνες  και  αντίστοιχες
μελέτες, λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού και τεχνικού εξοπλισμού.

2. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
2.1. Τεχνική Περιγραφή 

Η περιοχή μελέτης εντοπίζεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Α.Α.Κ. και συγκεκριμένα στο
Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου της Δ.Κ. Καματερού (Ο.Τ. Γ1077).
Η εδαφοτεχνική μελέτη αφορά στη γεωτεχνική έρευνα και  μελέτη για την εκτίμηση των φυσικών και
μηχανικών χαρακτηριστικών του εδάφους θεμελίωσης του κτιρίου αποδυτηρίων-εξέδρας. Πρόκειται για
ένα κτίριο επιφάνειας κάτοψης 338.60M², το οποίο θα αποτελείται από Ισόγειο και Μεσοπάτωμα (κάτω
από την εξέδρα και πάνω από την οροφή του ισογείου), ενώ το Δώμα θα είναι επισκέψιμο και θα αποτελεί
το χώρο της εξέδρας θεατών. Η πρόσβαση σε αυτό θα γίνεται μέσω δύο κλιμακοστασίων στην κάθε άκρη
του κτιρίου πλάτος 2,40μ.

2.2. Ποσοτικά Στοιχεία
Τα εκτιμώμενα ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειμένου που απαιτούνται για την εκπόνηση των
υπόψη μελετών περιγράφονται αναλυτικά στον υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών. Συνοπτικά
αναφέρεται ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες υπαίθρου, γεωτρήσεις και εργαστηριακές δοκιμές, τα
αποτελέσματα των οποίων θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα αξιολογηθούν.

2.3. Βοηθητικά Στοιχεία 
Για την εκπόνηση των μελετών διατίθενται από την Υπηρεσία αεροφωτογραφία της περιοχής μέσω της
εφαρμογής google-maps,  και προσχέδιο διαγράμματος δόμησης για την κατασκευή κτιρίου Αποδυτηρίων
– Εξέδρας με συντεταγμένες ΕΓΣΑ.

3.  ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ  ΚΑΙ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

3.1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
Η μελεέτη θα εκπονηθείέ αποέ  Μελετητηέ  πτυχίέου κατηγορίέας 21 «Γεωτεχνίκεές Μελεέτες καί εέρευνες». 

3.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Η συνολική  προθεσμία  για  την  περαίωση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  ενενήντα  (90)
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του έγγραφου συμφωνητικού. 
Η συνολίκηέ  προθεσμίέα αναλυέ εταί: 
 Στον  καθαρό  χρόνο  εντοέ ς  του  οποίέου  ολοκληρωέ νεταί  το  συέ νολο  του  αμίγωέ ς  μελετητίκουέ
αντίκείμεένου  της συέ μβασης.  Στον καθαροέ  χροέ νο  δεν συνυπολογίέζονταί  οί  καθυστερηέ σείς  γία τίς
οποίέες δεν ευθυέ νεταί ο αναέ δοχος. Στην παρουέ σα μελεέτη ο καθαροέ ς χροέ νος εκτίμαέ ταί σε εξήντα (60)
ημερολογιακές ημέρες. 

Ορίέζονταί ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες, ως ακολουέ θως: 
o  Εκτεέλεση  των  εργασίωέ ν  υπαίέθρου  καί  εργαστηρίέου:  σαράντα  πέντε (45)
ημερολογιακές ημέρες 



o Συέ νταξη εέκθεσης αξίολοέ γησης των αποτελεσμαέ των των γεωτεχνίκωέ ν ερευνωέ ν: 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες 

 Τον επιπρόσθετο χρόνο που περίλαμβαέ νεί τίς καθυστερηέ σείς γία τίς οποίέες δεν ευθυέ νεταί ο 
αναέ δοχος καί αφοραέ  τίς δίαδίκασίέες ελεέγχου καί δίορθωέ σεων αποέ  την υπηρεσίέα. Ο επίπροέ σθετος 
χροέ νος ορίέζεταί σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.  

3.3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Οί μελεέτες συνταέ σσονταί βαέ σεί των παρακαέ τω προδίαγραφωέ ν: 
 Τεχνίκεές προδίαγραφεές Δείγματοληπτίκωέ ν Γεωτρηέ σεων Ξηραέ ς γία γεωτεχνίκεές εέρευνες (Ε 101-
83), ΦΕΚ 363/24-6-1983 
 Τεχνίκεές  Προδίαγραφεές  επίέ  τοέ που  Δοκίμωέ ν  Βραχομηχανίκηέ ς  (Ε102-84)  καί  Εργαστηρίακωέ ν
Δοκίμωέ ν Βραχομηχανίκηέ ς (Ε103-84), ΦΕΚ 70/8-2-1985 
 Προδίαγραφεές Εργαστηρίακωέ ν Δοκίμωέ ν Εδαφομηχανίκηέ ς (Ε105-86), ΦΕΚ 955/31-12-86 
 Οδηγίέες Μελετωέ ν Οδίκωέ ν Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε), Υ.Α. ΔΜΕΟ/δ/ο/212/27-02-2004 
 «Εθνίκοέ ς Σχεδίασμοέ ς γία τη Δίαχείέρίση Στερεωέ ν Αποβληέ των» ΚΥΑ 114218, ΦΕΚ 1016/Β/17-11-
1997 

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Η Προεκτίέμηση των αμοίβωέ ν γίένεταί συέ μφωνα με της Αποφαέ σείς Υπουργουέ  ΠΕΧΩΔΕ: 
 Την  υπ’  αρίθμ.  ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6/19-03-2019  εγκυέ κλίο  του  Υπουργείέου  Υποδομωέ ν  καί
Μεταφορωέ ν  περίέ  της  αναπροσαρμογηέ ς  τίμηέ ς  συντελεστηέ  (τκ)  του  Κανονίσμουέ  Προεκτίμωέ μενων
Αμοίβωέ ν Μελετωέ ν καί Υπηρεσίωέ ν γία το εέτος 2019. 
 Την  Υπουργίκηέ  Αποέ φαση  ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/2017  (ΦΕΚ  2519/Β/20-7-2019)  Έγκρίση
Κανονίσμουέ  Προεκτίμωέ μενων  Αμοίβωέ ν  μελετωέ ν  καί  παροχηέ ς  τεχνίκωέ ν  καί  λοίπωέ ν  συναφωέ ν
επίστημονίκωέ ν υπηρεσίωέ ν καταέ  τη δίαδίκασίέα της παρ. 8δ του αέ ρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α' 147).

4.1. ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ (Κατηγορία 21) 
Γία τη συέ νταξη γεωτεχνίκηέ ς εέρευνας – μελεέτης θα πραγματοποίηθουέ ν δυέ ο (2) γεωτρηέ σείς βαέ θους 30 
μεέτρων, ωέ στε να βρεθείέ το βραχωέ δες υποέ βαθρο στη θεέση του εργου.
Η αμοιβή για την εκπόνηση της Γεωτεχνικής Έρευνας – Μελέτης προκύπτει από τα άρθρα ΓΤΕ. 1, ΓΤΕ.
2, ΓΜΕ. 1  και  ΓΜΕ. 2  του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών,  στα  Κεφάλαια  Θ  και  Ι:  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΥΠΑΙΘΡΟΥ  –  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ  ΔΟΚΙΜΕΣ  –  ΕΚΘΕΣΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ. 
Σύμφωνα  με  το  συνημμένο  Παράρτημα:   ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΑΜΟΙΒΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ,  προκύπτει  ο
ανακεφαλαιωτικός πίνακας συνολικής δαπάνης εκπόνησης της μελέτης:

Α/Α ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ
(κατηγορία 21)

ΑΡΘΡΟ ΔΑΠΑΝΗ

1 Γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου ΓΤΕ.1 12.665,98

2 Γεωτεχνικές εργαστηριακές δοκιμές ΓΤΕ.2 2.954,87

3 Προγραμματισμός, Επίβλεψη, Αξιολόγηση 
Γεωτεχνικών Ερευνών

ΓΜΕ.1 2.343,13

4 Γεωτεχνικές Μελέτες ΓΜΕ.2 3.344,48

ΣΥΝΟΛΟ 1: 21.308,46

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%: 3.196,27

ΣΥΝΟΛΟ 2: 24.504,73

Φ.Π.Α. 24%: 5.881,14

ΣΥΝΟΛΟ: 30.385,87



5. ΤΕΥΧΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
5.1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η  μελέτη  με  τίτλο  «ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  ΣΤΟ  Ο.Τ.  1.077  (Γήπεδο  Ποδοσφαίρου)  Δ.Κ.
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»  είναι  εγγεγραμμένη  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Α.Α.Κ.  έτους  2019  με  Κ.Α.
30.7411.0004. 

5.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Ως  δίαδίκασίέα  αναέ θεσης  προτείένεταί  η  περίγραφοέ μενη  στο  άρθρο  117  του  Ν.4412/2016.
(εκτίμωέ μενη  αξίέα  συέ μβασης  μίκροέ τερη  ηέ  ίέση  των 60.000,00€ χωρίές  Φ.Π.Α.),  δηλαδηέ  συνοπτίκοέ ς
(προέ χείρος) δίαγωνίσμοέ ς.

5.3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Επείδηέ  η υποέ  αναέ θεση μελεέτη εμπίέπτεί της δίαταέ ξείς του αέ ρθρου 86 παρ. 6 του Ν. 4412/2016
καί  συγκεκρίμεένα  στην  περίέπτωση  (α),  καθωέ ς  προέ κείταί  γία  γεωτεχνίκηέ  εέρευνα  καί  δεν
απαίτουέ νταί  αέ λλα  τεχνίκαέ  στοίχείέα,  πεέραν  των  ηέ δη  περίεχοέ μενων  στο  Φαέ κελο  Δημοέ σίας
Συέ μβασης καί στην περίέπτωση (δ), καθωέ ς αφοραέ  μελεέτη που εκπονείέταί σε εένα σταέ δίο καί της
οποίέας η εέγκρίση δεν προυϋ ποθεέτεί  κανενοέ ς είέδους αδείοδοέ τηση ηέ  θεσμοθετημεένη δίαδίκασίέα
δημοέ σίας  δίαβουέ λευσης,  είέναί  δυνατηέ ,  κατοέ πίν  γνωμοδοέ τησης  του  αρμοέ δίου  Τεχνίκουέ
Συμβουλίέου, η προκηέ ρυξη αναέ θεσης της με μοναδίκοέ  κρίτηέ ρίο αναέ θεσης το κοέ στος της μελεέτης,
δηλαδηέ  τη μεγαλυέ τερη προσφεροέ μενη εέκπτωση.
Η σχετίκηέ  αποέ φαση του αρμοδίέου οργαέ νου της Αναθεέτουσας Αρχηέ ς θα ληφθείέ μεταέ  τη σχετίκηέ
γνωμοδοέ τηση του Τεχνίκουέ  Συμβουλίέου.

Αγ. Ανάργυροι, 21-10-2019 Αγ. Ανάργυροι, 21-10-2019

η συντάκτρια

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Α.Α.K.

ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός
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Σελίδα 1

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ Ο.Τ. 1.077
 (Γήπεδο Ποδοσφαίρου) Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Προεκτιμώμενη Προμέτρηση Εργασιών Γεωτεχνικών Μελετών και Ερευνών (κατηγορία 21)

2 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ 30,00μ.

Μ
Ο

Ν
Α

Δ
Α

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Αρθρο ΓΤΕ.1   Εργασίες υπαίθρου

ΓΤΕ.1.1.α ΤΕΜ 1 1

ΓΤΕ.1.2 ΩΡΑ 2,00 2,00
Περιστροφικές γεωτρήσεις

ΓΤΕ.1.5.α ΜΜ 8,00 8,00 16,00

ΓΤΕ.1.5.β ΜΜ 0,00

ΓΤΕ.1.6.α ΜΜ 4,00 4,00 8,00

ΓΤΕ.1.6.β ΜΜ 0,00

ΓΤΕ.1.7.α ΜΜ 3,00 3,00 6,00

ΓΤΕ.1.7.β ΜΜ 0,00
Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός)

ΓΤΕ.1.17.α ΤΕΜ 4 4 8

Εισκόμιση και αποκόμιση 
γεωτρητικού συγκροτήματος
Μετακίνηση γεωτρ.συγκροτ. 
από θέση σε θέση

Περιστρ.γεώτρηση σε 
αργίλους κλπ, βάθος 0-20μ
Περιστρ.γεώτρηση σε 
αργίλους κλπ, βάθος 20-40μ

Περιστρ.γεώτρηση σε 
αμμοχάλικα κλπ, βάθος 0-20μ
Περιστρ.γεώτρηση σε 
αμμοχάλικα κλπ, βάθος 20-
40μ
Περιστρ.γεώτρηση σε 
βράχους κλπ, βάθος 0-20μ
Περιστρ.γεώτρηση σε 
βράχους κλπ, βάθος 20-40μ

Δειγματοληψία εν ξηρώ 
(φραγμός) αρθρ 
ΓΤΕ.1.5,βάθος 0-20μ
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Σελίδα 2

Μ
Ο

Ν
Α

Δ
Α

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 ΣΥΝΟΛΟ

ΓΤΕ.1.17.β ΤΕΜ 0

ΓΤΕ.1.18.α ΤΕΜ 2 2 4

ΓΤΕ.1.18.β ΤΕΜ 0
Ειδικές δειγματοληψίες

ΓΤΕ.1.21.α ΜΜ 0

ΓΤΕ.1.21.β ΜΜ 0

ΓΤΕ.1.22.α ΜΜ 0

ΓΤΕ.1.22.β ΜΜ 0
ΓΤΕ.1.23 Αδιατάρακτο δείγμα ΤΕΜ 1 1 2

Εγκατάσταση και παρακολούθηση οργάνων

ΓΤΕ.1.24 ΜΜ 15 15
ΓΤΕ.1.29 Κεφαλή πιεζομέτρου κλπ ΤΕΜ 1 1

Επι τόπου δοκιμές
ΓΤΕ.1.49 Δοκιμή διεισδύσεως (S.P.T.) ΤΕΜ 5 5 10
Αρθρο ΓΤΕ.2   Εργαστηριακές δοκιμές

Δοκιμές κατάταξης

ΓΤΕ.2.1 ΤΕΜ 5 5 10

ΓΤΕ.2.4 ΤΕΜ 1 1 2

Δειγματοληψία εν ξηρώ 
(φραγμός) αρθρ 
ΓΤΕ.1.5,βάθος 20-40μ
Δειγματοληψία εν ξηρώ 
(φραγμός) αρθρ 
ΓΤΕ.1.6,βάθος 0-20μ
Δειγματοληψία εν ξηρώ 
(φραγμός) αρθρ 
ΓΤΕ.1.6,βάθος 20-40μ

Προσθ.αποζ.δειγματολ.διαιρε
τού τύπου, αρθρ ΓΤΕ.1.6, 0-
20μ
Προσθ.αποζ.δειγματολ.διαιρε
τού τύπου, αρθρ ΓΤΕ.1.6, 20-
40μ
Προσθ.αποζ.δειγματολ.διαιρε
τού τύπου, αρθρ ΓΤΕ.1.7, 0-
20μ
Προσθ.αποζ.δειγματολ.διαιρε
τού τύπου, αρθρ ΓΤΕ.1.7, 20-
40μ

Πιεζομετρικός φιλτροσωλήνας 
κλπ

Προετοιμασία εδαφικού 
δείγματος κλπ
Προσδιορισμός ειδικού 
βάρους κλπ
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Σελίδα 3

Μ
Ο

Ν
Α

Δ
Α

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 ΣΥΝΟΛΟ

ΓΤΕ.2.5 ΤΕΜ 5 5 10

ΓΤΕ.2.6 ΤΕΜ 5 5 10

ΓΤΕ.2.8 ΤΕΜ 1 1 2
ΓΤΕ.2.9 Προσδιορισμός οργανικών ΤΕΜ 0

Δοκιμές εδαφομηχανικής

ΓΤΕ.2.13 ΤΕΜ 3 3 6

ΓΤΕ.2.14 ΤΕΜ 3 3 6

ΓΤΕ.2.15.α ΣΗΜ 0

ΓΤΕ.2.16.α ΣΗΜ 0

ΓΤΕ.2.18 ΣΗΜ 3 3

ΓΤΕ.2.19 ΣΗΜ 3 3

ΓΤΕ.2.27 ΤΕΜ 1 1

ΓΤΕ.2.30 ΤΕΜ 1 1

ΓΤΕ.2.32 ΤΕΜ 1 1

Προσδ.ορίων 
υδαρότητας,πλαστικότητας 
(ορια Atterberg) κλπ
Κοκκομετρική ανάλυση με 
κόσκινα κλπ
Κοκκομετρική ανάλυση με 
αραιόμετρο κλπ

Δοκιμή μονοδιάστατης 
στερεοποιήσεως κλπ
Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης 
κλπ
Τριαξονική δοκιμή U.U., D = 1 
1/2'' κλπ
Τριαξονική δοκιμή C.U.P.P., 
D = 1 1/2'' κλπ
Δοκιμή ταχείας διατμήσεως 
χωρίς στερεοποίηση κλπ
Δοκιμή ταχείας διατμήσεως με 
στερεοποίηση κλπ
Δοκιμές βραχωδών 
δειγμάτων
Προετοιμασία κυλινδρικών 
βραχωδών δοκιμίων κλπ
Προσδιορισμός αντοχής σε 
ανεμπόδιστη θλίψη κλπ
Προσδιορισμός αντοχής σε 
σημειακή φόρτιση κλπ
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Σελίδα 4

Μ
Ο

Ν
Α

Δ
Α

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΓΜΕ.1
ΤΕΜ 1,00

ΓΜΕ.2.3.1

ΤΕΜ 1,00

Προγραμματισμός, Επίβλεψη, 
Αξιολόγηση Γεωτεχνικών 
ερευνών

Κτίριο Αποδυτηρίων - 
Εξέδρας

Γεωτεχνική μελέτη 
θεμελίωσης κτιρίου
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Σελίδα 5

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ Ο.Τ. 1.077
(Γήπεδο Ποδοσφαίρου) Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Τιμές Μονάδος Προεκτιμωμένων Εργασιών Γεωτεχνικών Μελετών και Ερευνών (κατηγ. 21)

2 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ 30,00μ. τκ (2019) = 1,218

Μ
Ο

Ν
Α

Δ
Α

ΤΙΜΗ τκ (2019) ΤΙΜΗ 

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΟΣ = ΜΟΝΑΔΟΣ

(ετος 2005) 1,218 (ετος 2019)

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Αρθρο ΓΤΕ.1   Εργασίες υπαίθρου

ΓΤΕ.1.1.α Εισκόμιση και αποκόμιση γεωτρητικού συγκροτήματος ΤΕΜ 1.375,00 1,218 1.674,75

ΓΤΕ.1.2 Μετακίνηση γεωτρ.συγκροτ. από θέση σε θέση ΩΡΑ 85,00 1,218 103,53
Περιστροφικές γεωτρήσεις

ΓΤΕ.1.5.α Περιστρ.γεώτρηση σε αργίλους κλπ, βάθος 0-20μ ΜΜ 180,00 1,218 219,24

ΓΤΕ.1.5.β Περιστρ.γεώτρηση σε αργίλους κλπ, βάθος 20-40μ ΜΜ 203,00 1,218 247,25

ΓΤΕ.1.6.α Περιστρ.γεώτρηση σε αμμοχάλικα κλπ, βάθος 0-20μ ΜΜ 306,00 1,218 372,71

ΓΤΕ.1.6.β Περιστρ.γεώτρηση σε αμμοχάλικα κλπ, βάθος 20-40μ ΜΜ 344,00 1,218 418,99

ΓΤΕ.1.7.α Περιστρ.γεώτρηση σε βράχους κλπ, βάθος 0-20μ ΜΜ 252,00 1,218 306,94

ΓΤΕ.1.7.β Περιστρ.γεώτρηση σε βράχους κλπ, βάθος 20-40μ ΜΜ 284,00 1,218 345,91
Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός)

ΓΤΕ.1.17.α Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) αρθρ ΓΤΕ.1.5,βάθος 0-20μ ΤΕΜ 54,00 1,218 65,77
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Σελίδα 6

Μ
Ο

Ν
Α

Δ
Α

ΤΙΜΗ τκ (2019) ΤΙΜΗ 

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΟΣ = ΜΟΝΑΔΟΣ

(ετος 2005) 1,218 (ετος 2019)

ΓΤΕ.1.17.β Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) αρθρ ΓΤΕ.1.5,βάθος 20-40μ ΤΕΜ 61,00 1,218 74,30

ΓΤΕ.1.18.α Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) αρθρ ΓΤΕ.1.6,βάθος 0-20μ ΤΕΜ 92,00 1,218 112,06

ΓΤΕ.1.18.β Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) αρθρ ΓΤΕ.1.6,βάθος 20-40μ ΤΕΜ 103,00 1,218 125,45
Ειδικές δειγματοληψίες

ΓΤΕ.1.21.α Προσθ.αποζ.δειγματολ.διαιρετού τύπου, αρθρ ΓΤΕ.1.6, 0-20μ ΜΜ 153,00 1,218 186,35

ΓΤΕ.1.21.β Προσθ.αποζ.δειγματολ.διαιρετού τύπου, αρθρ ΓΤΕ.1.6, 20-40μ ΜΜ 172,00 1,218 209,50

ΓΤΕ.1.22.α Προσθ.αποζ.δειγματολ.διαιρετού τύπου, αρθρ ΓΤΕ.1.7, 0-20μ ΜΜ 126,00 1,218 153,47

ΓΤΕ.1.22.β Προσθ.αποζ.δειγματολ.διαιρετού τύπου, αρθρ ΓΤΕ.1.7, 20-40μ ΜΜ 142,00 1,218 172,96
ΓΤΕ.1.23 Αδιατάρακτο δείγμα ΤΕΜ 52,00 1,218 63,34

Εγκατάσταση και παρακολούθηση οργάνων

ΓΤΕ.1.24 Πιεζομετρικός φιλτροσωλήνας κλπ ΜΜ 33,00 1,218 40,19
ΓΤΕ.1.29 Κεφαλή πιεζομέτρου κλπ ΤΕΜ 175,00 1,218 213,15

Επι τόπου δοκιμές
ΓΤΕ.1.49 Δοκιμή διεισδύσεως (S.P.T.) ΤΕΜ 44,00 1,218 53,59
Αρθρο ΓΤΕ.2   Εργαστηριακές δοκιμές

Δοκιμές κατάταξης

ΓΤΕ.2.1 Προετοιμασία εδαφικού δείγματος κλπ ΤΕΜ 13,00 1,218 15,83

ΓΤΕ.2.4 Προσδιορισμός ειδικού βάρους κλπ ΤΕΜ 32,00 1,218 38,98
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Σελίδα 7

Μ
Ο

Ν
Α

Δ
Α

ΤΙΜΗ τκ (2019) ΤΙΜΗ 

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΟΣ = ΜΟΝΑΔΟΣ

(ετος 2005) 1,218 (ετος 2019)

ΓΤΕ.2.5 Προσδ.ορίων υδαρότητας,πλαστικότητας (ορια Atterberg) κλπ ΤΕΜ 39,00 1,218 47,50

ΓΤΕ.2.6 Κοκκομετρική ανάλυση με κόσκινα κλπ ΤΕΜ 39,00 1,218 47,50

ΓΤΕ.2.8 Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο κλπ ΤΕΜ 57,00 1,218 69,43
ΓΤΕ.2.9 Προσδιορισμός οργανικών ΤΕΜ 22,00 1,218 26,80

Δοκιμές εδαφομηχανικής

ΓΤΕ.2.13 Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποιήσεως κλπ ΤΕΜ 115,00 1,218 140,07

ΓΤΕ.2.14 Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης κλπ ΤΕΜ 36,00 1,218 43,85

ΓΤΕ.2.15.α Τριαξονική δοκιμή U.U., D = 1 1/2'' κλπ ΣΗΜ 46,00 1,218 56,03

ΓΤΕ.2.16.α Τριαξονική δοκιμή C.U.P.P., D = 1 1/2'' κλπ ΣΗΜ 116,00 1,218 141,29

ΓΤΕ.2.18 Δοκιμή ταχείας διατμήσεως χωρίς στερεοποίηση κλπ ΣΗΜ 43,00 1,218 52,37

ΓΤΕ.2.19 Δοκιμή ταχείας διατμήσεως με στερεοποίηση κλπ ΣΗΜ 59,00 1,218 71,86

Δοκιμές βραχωδών δειγμάτων

ΓΤΕ.2.27 Προετοιμασία κυλινδρικών βραχωδών δοκιμίων κλπ ΤΕΜ 55,00 1,218 66,99

ΓΤΕ.2.30 Προσδιορισμός αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη κλπ ΤΕΜ 41,00 1,218 49,94

ΓΤΕ.2.32 Προσδιορισμός αντοχής σε σημειακή φόρτιση κλπ ΤΕΜ 30,00 1,218 36,54
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ΤΙΜΗ τκ (2019) ΤΙΜΗ 

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΟΣ = ΜΟΝΑΔΟΣ

(ετος 2005) 1,218 (ετος 2019)

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΓΜΕ.1 Προγραμματισμός, Επίβλεψη, Αξιολόγηση Γεωτεχνικών ερευνών
Σ(Φ1) = Γ * 0,15 = ΤΕΜ

Κτίριο Αποδυτηρίων - Εξέδρας

ΓΜΕ.2.3.1 Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης κτιρίου

ΤΕΜ
εαν δεν απαιτείται βελτίωση του εδάφους, Β = 1,00
για εδαφος κατηγορίας Α ή Β, Δ = 1,00
για επιφανειακή θεμελίωση, Θ = 1,00
εμβαδον κάτοψης θεμελίωσης κτιρίου, Ε = 23,90*12,40 = 296,36

2.745,88 1,218 3.344,48

Σ(Φ2) = 120 * Β * Δ * Θ * Ε0,55 =  

= 120*1,00*1,00*1,00*(296,36)0,55 =
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Σελίδα 9

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ Ο.Τ. 1.077
(Γήπεδο Ποδοσφαίρου) Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Προεκτιμώμενη αμοιβή Γεωτεχνικών Μελετών και Ερευνών (κατηγορία 21)

2 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ 30,00μ. τκ (2019) = 1,218

Μ
Ο

Ν
Α

Δ
Α

Π
Ο

Σ
Ο

Τ
Η

ΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

(ετος 2019)

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Αρθρο ΓΤΕ.1   Εργασίες υπαίθρου

ΓΤΕ.1.1.α ΤΕΜ 1,00 1.674,75 1.674,75

ΓΤΕ.1.2 Μετακίνηση γεωτρ.συγκροτ. από θέση σε θέση ΩΡΑ 2,00 103,53 207,06
Περιστροφικές γεωτρήσεις

ΓΤΕ.1.5.α Περιστρ.γεώτρηση σε αργίλους κλπ, βάθος 0-20μ ΜΜ 16,00 219,24 3.507,84

ΓΤΕ.1.5.β Περιστρ.γεώτρηση σε αργίλους κλπ, βάθος 20-40μ ΜΜ 0,00 247,25 0,00

ΓΤΕ.1.6.α Περιστρ.γεώτρηση σε αμμοχάλικα κλπ, βάθος 0-20μ ΜΜ 8,00 372,71 2.981,66

ΓΤΕ.1.6.β Περιστρ.γεώτρηση σε αμμοχάλικα κλπ, βάθος 20-40μ ΜΜ 0,00 418,99 0,00

ΓΤΕ.1.7.α Περιστρ.γεώτρηση σε βράχους κλπ, βάθος 0-20μ ΜΜ 6,00 306,94 1.841,62

ΓΤΕ.1.7.β Περιστρ.γεώτρηση σε βράχους κλπ, βάθος 20-40μ ΜΜ 0,00 345,91 0,00
Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός)

ΓΤΕ.1.17.α ΤΕΜ 8,00 65,77 526,18

Εισκόμιση και αποκόμιση γεωτρητικού 
συγκροτήματος

Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) αρθρ 
ΓΤΕ.1.5,βάθος 0-20μ
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Σελίδα 10

Μ
Ο

Ν
Α

Δ
Α

Π
Ο

Σ
Ο

Τ
Η

ΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

(ετος 2019)

ΓΤΕ.1.17.β ΤΕΜ 0,00 74,30 0,00

ΓΤΕ.1.18.α ΤΕΜ 4,00 112,06 448,22

ΓΤΕ.1.18.β ΤΕΜ 0,00 125,45 0,00
Ειδικές δειγματοληψίες

ΓΤΕ.1.21.α ΜΜ 0,00 186,35 0,00

ΓΤΕ.1.21.β ΜΜ 0,00 209,50 0,00

ΓΤΕ.1.22.α ΜΜ 0,00 153,47 0,00

ΓΤΕ.1.22.β ΜΜ 0,00 172,96 0,00
ΓΤΕ.1.23 Αδιατάρακτο δείγμα ΤΕΜ 2,00 63,34 126,67

Εγκατάσταση και παρακολούθηση οργάνων

ΓΤΕ.1.24 Πιεζομετρικός φιλτροσωλήνας κλπ ΜΜ 15,00 40,19 602,91
ΓΤΕ.1.29 Κεφαλή πιεζομέτρου κλπ ΤΕΜ 1,00 213,15 213,15

Επι τόπου δοκιμές
ΓΤΕ.1.49 Δοκιμή διεισδύσεως (S.P.T.) ΤΕΜ 10,00 53,59 535,92 12.665,98
Αρθρο ΓΤΕ.2   Εργαστηριακές δοκιμές

Δοκιμές κατάταξης

ΓΤΕ.2.1 Προετοιμασία εδαφικού δείγματος κλπ ΤΕΜ 10,00 15,83 158,34

ΓΤΕ.2.4 Προσδιορισμός ειδικού βάρους κλπ ΤΕΜ 2,00 38,98 77,95

Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) αρθρ 
ΓΤΕ.1.5,βάθος 20-40μ

Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) αρθρ 
ΓΤΕ.1.6,βάθος 0-20μ

Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) αρθρ 
ΓΤΕ.1.6,βάθος 20-40μ

Προσθ.αποζ.δειγματολ.διαιρετού τύπου, αρθρ 
ΓΤΕ.1.6, 0-20μ

Προσθ.αποζ.δειγματολ.διαιρετού τύπου, αρθρ 
ΓΤΕ.1.6, 20-40μ

Προσθ.αποζ.δειγματολ.διαιρετού τύπου, αρθρ 
ΓΤΕ.1.7, 0-20μ

Προσθ.αποζ.δειγματολ.διαιρετού τύπου, αρθρ 
ΓΤΕ.1.7, 20-40μ
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ΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

(ετος 2019)

ΓΤΕ.2.5 ΤΕΜ 10,00 47,50 475,02

ΓΤΕ.2.6 Κοκκομετρική ανάλυση με κόσκινα κλπ ΤΕΜ 10,00 47,50 475,02

ΓΤΕ.2.8 Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο κλπ ΤΕΜ 2,00 69,43 138,85
ΓΤΕ.2.9 Προσδιορισμός οργανικών ΤΕΜ 0,00 26,80 0,00

Δοκιμές εδαφομηχανικής

ΓΤΕ.2.13 Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποιήσεως κλπ ΤΕΜ 6,00 140,07 840,42

ΓΤΕ.2.14 Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης κλπ ΤΕΜ 6,00 43,85 263,09

ΓΤΕ.2.15.α Τριαξονική δοκιμή U.U., D = 1 1/2'' κλπ ΣΗΜ 0,00 56,03 0,00

ΓΤΕ.2.16.α Τριαξονική δοκιμή C.U.P.P., D = 1 1/2'' κλπ ΣΗΜ 0,00 141,29 0,00

ΓΤΕ.2.18 Δοκιμή ταχείας διατμήσεως χωρίς στερεοποίηση κλπ ΣΗΜ 3,00 52,37 157,12

ΓΤΕ.2.19 Δοκιμή ταχείας διατμήσεως με στερεοποίηση κλπ ΣΗΜ 3,00 71,86 215,59

Δοκιμές βραχωδών δειγμάτων

ΓΤΕ.2.27 Προετοιμασία κυλινδρικών βραχωδών δοκιμίων κλπ ΤΕΜ 1,00 66,99 66,99

ΓΤΕ.2.30 Προσδιορισμός αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη κλπ ΤΕΜ 1,00 49,94 49,94

ΓΤΕ.2.32 Προσδιορισμός αντοχής σε σημειακή φόρτιση κλπ ΤΕΜ 1,00 36,54 36,54 2.954,87
ΔΑΠΑΝΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ πρό Φ.Π.Α., Γ = 15.620,85

Προσδ.ορίων υδαρότητας,πλαστικότητας (ορια 
Atterberg) κλπ
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Α/Α ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

(ετος 2019)

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΓΜΕ.1
Σ(Φ1) = Γ * 0,15 =

15.620,85 * 0,15 = 2.343,13

Κτίριο Αποδυτηρίων - Εξέδρας

ΓΜΕ.2.3.1 Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης κτιρίου

ΤΕΜ 3.344,48

ΔΑΠΑΝΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ πρό Φ.Π.Α., Σ(Φ) = 5.687,61
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ 21.308,46

Αγιοι Ανάργυροι, 21-10-2019 Αγιοι Ανάργυροι, 21-10-2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

η συντάκτρια ο Δ/ντής της Τ.Υ.Δ.Α.Α.Κ.

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
πολιτικός μηχανικός αρχιτέκτονας μηχανικός

Προγραμματισμός, Επίβλεψη, Αξιολόγηση 
Γεωτεχνικών ερευνών

Α = 120 * Β * Δ * Θ * Ε0,55 * τ
κ
 =



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Συνοπτικού διαγωνισμού με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 

 ΜΕΛΕΤΗ: 

ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ Ο.Τ. 1.077 (Γήπεδο Ποδοσφαίρου) 

Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

CPV: 71351100-4 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 147/2019



Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ)

Άρθρο 1: Εισαγωγή

Άρθρο 2: Εκτέλεση της Σύμβασης

Άρθρο 3: Προσωπικό του Αναδόχου

Άρθρο 4: Αμοιβή - Κρατήσεις

Άρθρο 5: Εγγυήσεις

Άρθρο 6: Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 7: Γενικά καθήκοντα, Ευθύνες και Υποχρεώσεις του Αναδόχου

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις του Εργοδότη

Άρθρο 9: Διαφορές - Διαφωνίες - Ανωτέρα βία

Άρθρο 10: Εκπτωση Αναδόχου – Διάλυση Σύμβασης

Άρθρο 11: Διοικητική και Δικαστική Επίλυση Διαφορών

Άρθρο 12: Ισχύουσα Νομοθεσία και Γλώσσα Επικοινωνίας

Άρθρο 13: Παραδοτέα της Σύμβασης



Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Γενικά
Η παρούσα Ε.Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των
συμβατικών  υποχρεώσεων  του  αναδόχου.  Τα  ειδικά  θέματα  που  σχετίζονται  με  την  διαδικασία
ανάθεσης  περιλαμβάνονται  στο  τεύχος  "Διακήρυξη",  ενώ  το  αντικείμενο  και  τα  τεχνικά
χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος "Τεχνικών Δεδομένων". 
1.2 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις)
Αναθέτουσα  αρχή  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  ο  Δήμος  Αγ.Αναργύρων-Καματερύ,  Νομού
Αττικής
Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι ο Δήμος Αγ.Αναργύρων-Καματερού (Δ.Α.Α.Κ.)
Εργοδότης είναι ο Δήμος Αγ.Αναργύρων-Καματερού
Ανάδοχος:  Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανατίθεται από τον
εργοδότη με δημόσια σύμβαση η εκπόνηση της μελέτης κατά το άρθρο 2 του Ν.4412/2016.
Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.):  Οικονομική Επιτροπή Δήμου Α.Α.Κ. ή το Δημοτικό Συμβούλιο (κατά
περίπτωση )
Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Δήμου Α.Α.Κ. 
Συμβατική Αμοιβή : Η οικονομική προσφορά του αναδόχου.
Δημόσια  σύμβαση  μελέτης:  Το  σύνολο  των  όρων  που  προσδιορίζουν  τα  δικαιώματα  και  τις
υποχρεώσεις  των  αντισυμβαλλομένων,  δηλαδή  του  Εργοδότη  και  του  αναδόχου,  και
περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το
σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών (άρθρο
105 του Ν. 4412/2016).
Συμβατικά  Τεύχη:  Το  ιδιωτικό  συμφωνητικό  που  θα  υπογραφεί  μεταξύ  του  Εργοδότη  και  του
αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται
στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ..
Τεύχη  Διαδικασίας:  Κάθε  τεύχος  που  εκδίδεται  από  τον  Εργοδότη  και  αποστέλλεται  στους
συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:
1. Διακήρυξη
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)
3. Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης (Φ.Δ.Σ.Μ.) – Υποφάκελος πριν το διαγωνισμό (Τεχνικά
Δεδομένα, Πρόγραμμα Απαιτούμενων Μελετών, Χρονοδιάγραμμα, Προεκτίμηση Αμοιβής)
Τεύχη  Προσφορών:  Τα  τεύχη  που  παραλαμβάνει  ο  Εργοδότης  συμπληρωμένα  από  τους
Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό :
1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Επαγγελματικής Επάρκειας
2. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς
ΕΤΑΑ  -  ΤΜΕΔΕ:  Ενιαίο  Ταμείο  Ανεξάρτητα  Απασχολούμενων  –  Τομέας  Μηχανικών  &
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
ΥΠ.Υ.ΜΕΔΙ.: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

1.3   Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών
Τα  παρακάτω  τεύχη,  μαζί  με  όλα  τα  τεύχη  και  έγγραφα  που  προσαρτώνται  σε  αυτά  ή  τα
συμπληρώνουν,  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  της  Σύμβασης  που  θα  καταρτιστεί  και
ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος:
1. Συμφωνητικό
2. Διακήρυξη
3. Οικονομική Προσφορά (ΟΠ)
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ)
5. Ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4412/2016.
6. Τεχνικές Προδιαγραφές και Οδηγίες Σύνταξης Μελετών



Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1  Τόπος και χρόνος
2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε η περιοχή του έργου ή και όπου
τούτο απαιτείται.
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  ύστερα  από  έγκαιρη  πρόσκληση  των  υπηρεσιών  του  εργοδότη
(Προιστ/νης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή
προφορικές  πληροφορίες ή συμβουλές  στις  υπηρεσίες  αυτές,  να συμμετέχει  σε επισκέψεις  στην
περιοχή  που  προβλέπεται  να  κατασκευαστούν  τα  έργα  και  γενικά  να  παρέχει  κάθε  σχετική
υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης.
2.1.2  Μαζί  με  την  κοινοποίηση  της  απόφασης  της  Προϊσταμένης  Αρχής  για  την  έγκριση  της
ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο
105 παρ. 4 του Ν.4412/2016. Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη
ο Δήμαρχος Α.Α.Κ.
2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση
του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. Η
έναρξη της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο
ιδιωτικό συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του.
2.1.4 Στο τεύχος  «Τεχνικών Δεδομένων» παρέχεται  ενδεικτικό  χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των
μελετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου του μελετητικού έργου
και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει  τις  καθυστερήσεις  για τις  οποίες  δεν ευθύνεται  ο
ανάδοχος.
2.1.5  Σε  προθεσμία  δεκαπέντε  (15)  ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού  συμφωνητικού,
(άρθρο  184  παρ.  2  του  Ν.4412/2016),  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  υποβάλει  νέο  γραμμικό
χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τις  απαιτήσεις  των συμβατικών τευχών.  Στο νέο χρονοδιάγραμμα
αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης και
τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία.
2.1.6  Αν  μετατίθεται  το  χρονικό  σημείο  έναρξης  της  μελετητικής  δράσης,  χωρίς  ευθύνη  του
αναδόχου,  δικαιούται  αντίστοιχη παράταση προθεσμίας.  Ως προς  τις  προθεσμίες  εκτέλεσης των
εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016.
2.2   Εκπρόσωποι του αναδόχου
2.2.1  Το  ιδιωτικό  συμφωνητικό  θα  υπογραφεί,  από  πλευράς  αναδόχου,  από  τον  ήδη
εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου (άρθρο 93 (β) –
(δδ), άρθρο 135 παρ. 3 και 182 του Ν. 4412/2016), ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των
Συμβατικών Τευχών.
2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος δύναται να ορίσει και αναπληρωτή
εκπρόσωπο  με  τις  ίδιες  αρμοδιότητες.  Για  την  αντικατάσταση  των  ως  άνω  εκπροσώπων  του
αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται
η σχετική  απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση
αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται
στην  έγκριση  του  Προϊσταμένου  της  Δ.Υ.  Οποιαδήποτε  αλλαγή  στη  διεύθυνση  κατοικίας  των
εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον
παλιό  εκπρόσωπο  ή  στην  παλιά  διεύθυνση  θεωρούνται  ισχυρές,  εφόσον  γίνονται  πριν  την
γνωστοποίηση των μεταβολών (άρθρο 135 του Ν. 4412/2016).
2.2.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό
του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται
να ενεργούν κατ’ εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη
Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη
Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με
όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης.
2.2.4 Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού  ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον αντίκλητό
του. Σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης, ως έδρα του αναδόχου θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου
του. 



Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που αποδέχεται το διορισμό του με δήλωση
που περιλαμβάνεται στο κείμενο της σύμβασης ή υποβάλλεται με ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος
δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου. Στον αντίκλητο γίνονται νόμιμα, αντί του
αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος μπορεί να αντικαταστήσει
τον αντίκλητό του, μέχρι όμως την υποβολή της σχετικής δήλωσης με την οποία αντικαθίσταται, οι
κοινοποιήσεις νομίμως γίνονται στον αντίκλητο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει
από  τον  ανάδοχο  την  αντικατάσταση  του  αντικλήτου,  αν  ο  τελευταίος  δεν  παραλαμβάνει  τα
έγγραφα που απευθύνονται προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί αμέσως
στην απαίτηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
2.3  Επίβλεψη της Σύμβασης 
Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν
την  εκτέλεση  των  εργασιών  της  σύμβασης.  Οι  αρμοδιότητες  και  ευθύνες  των  επιβλεπόντων
ορίζονται κατά το άρθρο 183 του Ν.4412/2016.
2.4  Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά
στο τεύχος “Τεχνικών Δεδομένων”.

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των
υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της
προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή
και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον
δεν αντιλέγει γραπτά.
3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που
δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε
μέλους  της  ομάδας.  Η  Δ.Υ.  ερευνά  τους  λόγους  αποχώρησης  και  μπορεί  να  εγκρίνει  την
αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με
ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (άρθρο 188
παρ. 3 του Ν. 4412/2016)
3.3 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικο-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β' του
ν.4412/2016.
 
Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
4.1  Αμοιβή του αναδόχου
Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της οικονομικής του προσφοράς. Η αμοιβή αυτή
μπορεί να τροποποιηθεί στις περιπτώσεις που 
α) αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, με συμπληρωματική σύμβαση 
β) εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις, 
γ)  δοθεί  παράταση  της  προθεσμίας  εκτέλεσης  της  σύμβασης  με  αναθεώρηση  της  αμοιβής  του
εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Νόμου κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 132,
και 186 του Νόμου.
4.2  Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου
4.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες μελετών και
στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονομική του Προσφορά.
Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο μελέτης ρυθμίζεται από το άρθρο 187 του
Ν.4412/2016.
Για  την  πληρωμή  του  ο  ανάδοχος  συντάσσει  και  υποβάλλει  Λογαριασμούς  Πληρωμής,  που
συντάσσονται,  ελέγχονται  και  εγκρίνονται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  187  του  Ν.
4412/2016. Ειδικότερα αναγράφονται:
I. Το είδος των εργασιών.
II. Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν.



III. Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν, τη
μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων αμοιβών. Σε περίπτωση σύμπραξης
συνυποβάλλεται  ο  εν  ισχύ  πίνακας  επιμερισμού  της  αμοιβής  στα  μέλη  της,  ενώ σε  περίπτωση
αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα μέλη της
με ευθύνη του.
IV. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής (εάν υπάρχουν) και της 1ης τμηματικής πληρωμής, που
ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού.
V. Το πληρωτέο ποσό
VI. Ο αναλογών Φ.Π.Α.
Αν οι λογαριασμοί περιέχουν ασάφειες ή σφάλματα, σε βαθμό που η διόρθωση τους να καθίσταται
ανέφικτη, επιστρέφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη μέσα στην προθεσμία έγκρισης τους. Αν
οι ασάφειες και τα σφάλματα αφορούν διακριτά κονδύλια των λογαριασμών, εκκρίνονται κατά το
μη αμφισβητούμενο μέρος και κατά το υπόλοιπο επιστρέφονται για επανασύνταξη. Η μηνιαία προς
έγκριση προθεσμία αρχίζει από την υποβολή του επανασυνταγμένου λογαριασμού. 
Μετά  την  έγκριση  του  Λογαριασμού  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσκομίσει  τα  ακόλουθα
δικαιολογητικά για την είσπραξη του: 

I. Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 
II.  Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. 

III. Αποδεικτικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας  που  αφορά  τον  ίδιο,  αν  πρόκειται  για  φυσικό
πρόσωπο,  ήτοι  ασφαλιστικές  υποχρεώσεις  προς  τους  απασχολούμενους  με  σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας (ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Οι  συμπράξεις  και  κοινοπραξίες  αποδεικνύουν  την ασφαλιστική  ενημερότητα  όλων των
μελών τους. 

IV. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής των εκάστοτε ισχυουσών κρατήσεων (υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ με
το χαρτόσημό του και ΟΓΑ χαρτοσήμου, φόροι κλπ), αν αυτές δεν παρακρατούνται από τον
εργοδότη. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ΄ αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο
δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης.
Αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του ενός μηνός,
μετά τη ρητή έγκριση, του οφείλεται τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. Ζ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107). Προϋπόθεση πληρωμής του λογαριασμού
είναι  η  προσκόμιση  από  τον  ανάδοχο  όλων  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  πληρωμής.  Το
τιμολόγιο  μπορεί  να  προσκομίζεται  μεταγενεστέρως  κατά  την  είσπραξη  του  ποσού  του
λογαριασμού.  Ο ανάδοχος  δικαιούται  ακόμα  να  διακόψει  τις  εργασίες  της  σύμβασης  μέχρι  την
καταβολή της αμοιβής του, ύστερα από κοινοποίηση ειδικής έγγραφης δήλωσης περί διακοπής των
εργασιών, προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται ισόχρονη παράταση.
Υπαιτιότητα του αναδόχου για τη μη πληρωμή λογαριασμού υπάρχει μόνο σε περίπτωση κατά την
οποία  αποδεδειγμένα  κλήθηκε  εγγράφως  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  κυρίου  του  έργου  και
αδράνησε ή παρέλειψε να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πληρωμή του. 
Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου της αμοιβής του αναδόχου, πριν από την παραλαβή του αντικειμένου
της σύμβασης, δεν επιτρέπεται.
Διευκρινίζεται ότι :
(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και
άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής  Ασφάλισης,  Υγειονομικής Περίθαλψης και  Συντάξεων,
Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ.
(β)  Η  συμβατική  αμοιβή  δεν  περιλαμβάνει  Φόρο  Προστιθέμενης  Αξίας.  Ο  φόρος  αυτός  θα
καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού.
Οι  πληρωμές  ολοκληρώνονται  μέσα  σε  ένα  μήνα  από  την  έγκριση  (ρητή  ή  σιωπηρή)  του
Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Αν
η πληρωμή καθυστερήσει,  χωρίς  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  πέραν του  μηνός,  εφαρμόζονται  τα
οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 7 του Ν. 4412/2016.
4.2.2  Η  συμβατική  αμοιβή  του  αναδόχου  περιλαμβάνει  όλες  τις  δαπάνες (όπως  έξοδα
μετακινήσεων,  ειδικά  και  γενικά  έξοδα  κλπ.)  και  το  επιχειρηματικό  του  κέρδος  μέχρι  την



ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο
νόμο και στην παρούσα. 
4.2.3 Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο χωρίς καταβολή αποζημίωσης, με
διάλυση της σύμβασης για τα απομένοντα στάδια μελέτης, κατά το άρθρο 192 του Ν. 4412/2016.
Για  την  άσκηση  του  δικαιώματος  αυτού  απευθύνει  γραπτή  εντολή  προς  τον  ανάδοχο.  Στην
περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις της διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 192
και  194 του  Ν.  4412/2016.  Επίσης  μπορεί  ο  εργοδότης  να  διαλύσει  τη  σύμβαση και  κατά την
εκπόνηση σταδίου μελέτης, ευθυνόμενος σε πληρωμή αποζημίωσης, η οποία υπολογίζεται κατά την
παρ. 2 του άρθρου 194 και του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016.
4.2.4  Ο  εργοδότης  μπορεί  επίσης  να  αυξήσει το  συμβατικό  αντικείμενο,  εφόσον  α)το  κρίνει
αναγκαίο και β)συντρέχουν οι  προϋποθέσεις  του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Η άσκηση του
δικαιώματος  αυτού  θα  γίνει  με  σύνταξη  Συγκριτικού  Πίνακα  και  κατάρτιση  συμπληρωματικής
Σύμβασης, κατά τις διατάξεις  του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016. Για την έγκριση Σ.Π. και την
υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης, που αφορούν συμπληρωματικές εργασίες, ο ανάδοχος
υποβάλλει αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης. Ως προς την σύνταξη και έγκριση του
Σ.Π. και την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 132
και 186 του Ν. 4412/2016.
Μετά  την  έγκριση  του  Σ.Π.,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  υπογράψει  χωρίς  αντίρρηση
Συμπληρωματική  Σύμβαση  και  να  εκτελέσει  τις  επί  πλέον  εργασίες  που  του  ανατίθενται.  Σε
περίπτωση άρνησής του η Προϊσταμένη Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να διαλύσει,
αζημίως για τον ΚτΕ, την σύμβαση, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016.
Η αύξηση του  συμβατικού  αντικειμένου  κατά  τα  ανωτέρω με  Σ.Σ.,  συνεπάγεται  την  καταβολή
πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της Σ.Σ. (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016).
4.3 Νόμισμα αμοιβής Συμβούλου
Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται
από  τον  Εργοδότη  θα  είναι  εκπεφρασμένα  σε  ΕΥΡΩ και  σύμφωνα  με  την  εκάστοτε  ισχύουσα
νομοθεσία.

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
5.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
5.1.1  Για  την  υπογραφή  της  Σύμβασης,  ο  ανάδοχος  υποβάλει  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  που
εκδίδεται κατά το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ίση προς το  5% του ποσού της σύμβασης χωρίς
Φ.Π.Α.
5.1.2 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε
μία από τις  επίσημες  γλώσσες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  αλλά θα συνοδεύεται  απαραίτητα από
επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.
5.1.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του συνόλου
του αντικειμένου της Σύμβασης, κατά το άρθρο 187 του Ν. 4412/2016. Εφόσον υπάρξει νόμιμη
αιτία  για  την  κατάπτωσή  της,  εκδίδεται  σχετικά  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, κατά το άρθρο 191 του Ν.4412/2016.
5.1.4  Για  την  εκταμίευση  προκαταβολής  ο  ανάδοχος  οφείλει  να  καταθέσει  συμπληρωματική
εγγύηση  (πέραν  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης)  για  ποσό  ίσο  με  τη  διαφορά  του  ποσού  της
προκαταβολής και του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
5.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων
Η εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση
την  πιστή  εφαρμογή  από  τον  ανάδοχο  όλων  των  όρων  της  Σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση  του
Εργοδότη κατά του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του.
Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την απαίτηση
μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με
έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή. 
Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση
του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων.



Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
6.1  Αν  ο  ανάδοχος,  με  υπαιτιότητά  του,  δεν  τηρεί  τις  συμβατικές  προθεσμίες  περαίωσης  των
εργασιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 185 του Ν. 4412/2016, ως
ακολούθως:
I. για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο με το
είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα
τοις εκατό (10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%) της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης.
II. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του «τριάντα τα εκατό (30%)
του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.
6.2  Το  σύνολο  των  ποινικών  ρητρών  για  υπέρβαση  τμηματικών  προθεσμιών  δεν  μπορεί  να
υπερβαίνει  το  ποσό  που  αντιστοιχεί  σε  2% του  ποσού  της  σύμβασης.  Οι  ποινικές  ρήτρες  για
υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες αυτών που επιβάλλονται για υπέρβαση της
συνολικής  προθεσμίας  και  επιστρέφονται  με  αιτιολογημένη  απόφαση  της  Δ.Υ.  αν  η  σύμβαση
περατωθεί μέσα στον οριζόμενο καθαρό χρόνο της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις του.
6.3 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και κοινοποιούνται
στο ανάδοχο. Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους,
ή  σε  περίπτωση  υποβολής  ένστασης,  μέσω  της  πιστοποίησης  που  εκδίδεται  αμέσως  μετά  την
απόρριψη της ένστασης από την Προϊσταμένη αρχή.

Άρθρο 7 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
7.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο
τεύχος  “Τεχνικών  Δεδομένων”,  που  συνοδεύει  την  Διακήρυξη,  με  επιδεξιότητα,  επιμέλεια  και
επαγγελματική κρίση.
Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους
κανόνες  της  επιστήμης  και  της  τέχνης  και  φέρει  την  πλήρη  ευθύνη  για  την  αρτιότητα  του
αντικειμένου της. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης της
παροχής του παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την
καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, αν τούτο
ορίζεται στη σύμβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν
την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ανάδοχος μπορεί να το
διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη. Με τη λήξη της
σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που
έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν.
Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να προειδοποιεί  εγγράφως τον  εργοδότη  για περιπτώσεις  σύγκρουσης
συμφερόντων και δεν επιτρέπεται  να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει
τέτοια σύγκρουση.
7.2 Ελαττώματα και ελλείψεις της μελέτης
Ελαττώματα  ή  ελλείψεις  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  που  εμφανίζονται  κατά  τη  διάρκεια
εκτέλεσης της, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων
του  εργοδότη,  αποκαθιστώνται  από  τον  ανάδοχο  με  δίκες  του  δαπάνες.  Αν  διαπιστωθούν
ελαττώματα ή ελλείψεις μέχρι την έναρξη της κατασκευής του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία
καλεί τον ανάδοχο της μελέτης να διορθώσει τα ελαττώματα ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις και
εφόσον  αυτός  δεν  συμμορφωθεί  εκδίδει  και  κοινοποιεί  στον  ανάδοχο  πρόσκληση  στην  οποία:
α)γίνεται  μνεία  ότι  κινείται  η  διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου,  β)περιγράφονται  τα
ελαττώματα και οι ελλείψεις της μελέτης ή της υπηρεσίας, γ)χορηγείται εύλογη προθεσμία για την
αποκατάσταση, δ)επισημαίνεται ότι η πρόσκληση μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον της
Προϊσταμένης Αρχής και μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Η ένσταση του αναδόχου δεν αναστέλλει την
υποχρέωση συμμόρφωσής του στην πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο ανάδοχος δεν ευθύνεται,  η
δαπάνη αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει τον κύριο του έργου. 



Αν  ο  ανάδοχος  αρνηθεί  να  αποκαταστήσει  το  ελάττωμα  ή  την  έλλειψη  μέσα  στην  ταχθείσα
προθεσμία,  το  ελάττωμα  ή  η  έλλειψη  αποκαθίσταται  από  τον  εργοδότη  σε  βάρος  και  για
λογαριασμό του, με απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε μελετητή που έχει τα νόμιμα
προσόντα.  
7.3 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο
Ο αναά δοχος υποχρεώά νεται να αναλαμβαά νει τις νοά μιμες ευθυά νες του, απαλλαά σσοντας αντιάστοιχα τον
εργοδοά τη  και  τους  υπαλληά λους  του  και  να  τον  προφυλαά σσει  αποά  παντοειδειάς  ζημιεάς,  εξ  αιτιάας
ατυχημαά τών  που  συμβαιάνουν  στο  προσώπικοά  του,  εκτοά ς  αν  προκυά πτει  σοβαρηά  παραά λειψη  ηά
εσκεμμεάνη ενεάργεια του εργοδοά τη.
7.4 Εκχώρηση  Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων
Απαγορευά εται στον αναά δοχο να εκχώρηά σει σε τριάτους μεάρος ηά  το συά νολο τών δικαιώμαά τών και τών
υποχρεώά σεώά ν του που απορρεάουν αποά  τη συά μβαση, εκτοά ς τών περιπτώά σεών που προβλεάπονται στο
αά ρθρο 195  του Ν.4412/2016. 
7.5 Εμπιστευτικότητα
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και
οι  προστηθέντες  του)  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  μη  γνωστοποιήσει  σε  τρίτους
(συμπεριλαμβανομένων  των  εκπροσώπων  του  ελληνικού  και  διεθνούς  τύπου),  χωρίς  την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
τους.
7.6 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων
Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και τους
προστηθέντες  του)  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  της  Σύμβασης,  θα  ανήκουν  στην  ιδιοκτησία  του
εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στη σύμβαση ή αλλιώς
κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης.
Αν  είναι  υποχρέωση  του  αναδόχου  να  παραδώσει  αρχεία  με  στοιχεία  σε  ηλεκτρονική  μορφή,
υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση /
διαχείρισή τους.
7.7  Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του
εργοδότη με την βοήθεια/καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό
υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει:

 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε,
 την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του

ιδιοκτήτη του, και
 σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, του

τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να
ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα.

7.8  Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου
Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος
για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει
στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί. 
 Η κυριοά τητα τών προγραμμαά τών αυτώά ν παραμεάνει στον Αναά δοχο, εάχει οά μώς ο εργοδοά της το δικαιάώμα
να τα χρησιμοποιειά, χώριάς οικονομικηά  επιβαά ρυνση και χώριάς περιορισμουά ς για θεάματα που σχετιάζονται
με το Τεχνικοά  Αντικειάμενο της παρουά σας Συά μβασης.
7.9  Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου
Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις
κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά: 

 την  υποχρέωση  εγγραφής  στην  αρμόδια  Δημόσια  Οικονομική  Υπηρεσία  (ΔΟΥ)  και
υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ.,

 την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία,



 την  πληρωμή  φόρου  εισοδήματος  ή  άλλων  φόρων  ή  τελών  και  την  εκπλήρωση  των
υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του.

Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων
του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά
έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
7.10  Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του
 Ο  ανάδοχος  (και  τα  μέλη  του  σε  περίπτωση  σύμπραξης)  υποχρεούται  να  εκπληρώνει  τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (ΕΦΚΑ
ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης.
7.11  Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο
Ο  Ανάδοχος  δεν  δικαιούται  να  προβαίνει,  χωρίς  την  προηγούμενη  έγγραφη  συγκατάθεση  του
εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή
τον εργοδότη.
7.12  Αλληλογραφία με τον Εργοδότη
Τα  έγγραφα  που  θα  ανταλλάσσονται  μεταξύ  του  Αναδόχου  και  του  Εργοδότη  θα  πρέπει  να
αποστέλλονται  κατ’  αρχήν  με  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  ή  με  fax,  τα  δε  πρωτότυπα  αυτών  να
αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με courier και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική
γλώσσα.
7.13  Σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ)
Ο Ανάδοχος δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ), (Ο
Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  υποβάλει  το  Πρόγραμμα  Ποιότητας  Μελέτης,  είτε  έχει
πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, σε εύλογο χρόνο
από την υπογραφή του ιδιωτικού Συμφωνητικού, όταν η συμβατική αμοιβή μελέτης είναι άνω του
ποσού που γίνονται δεκτά πτυχία μελετητικά Δ’ τάξης).

Άρθρο 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
8.1   Παροχή υφισταμένων στοιχείων
Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που
αναφέρονται στον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις
παραδώσει.
8.2   Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου
Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα την αμοιβή στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του
άρθρου  187  του  Ν.4412/2016   και  της  παρούσας,  όπως  ειδικότερα  ορίζεται  στην  παρ.  4.2  της
παρούσας Σ.Υ.

Άρθρο 9   ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ
9.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης
Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις
και  τα  δικαιώματά  τους  και  να  προσπαθούν  για  την  επίλυση  των  διαφωνιών  τους  με  πνεύμα
συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά τις
διατάξεις των άρθρων 183-195 του Ν.4412/2016 και την παρούσα (άρθρο 12).
9.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα έγγραφα της σύμβασης ή στην Προσφορά του Αναδόχου
Τα έγγραφα της σύμβασης αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που  υπάρξουν αντικρουόμενες
διατάξεις ή όροι στα έγγραφα της σύμβασης, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε
φορά, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 
Λάθη ή παραλείψεις των εγγράφων της σύμβασης μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της
σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην
υποχρέωση του Αναθέτοντα Φορέα να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη
τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.
9.3  Ανωτέρα βία
Αν κατά την εκτέλεση της  σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά  "ανώτερης βίας",  τα
οποία  σαφώς  και  αποδεδειγμένα  βρίσκονται  υπεράνω  του  ελέγχου  και  της  ευθύνης  των
συμβαλλομένων, καθένα  εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών



του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους.
Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών
δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ή τη σύμβαση.
Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί
δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση
υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω
γεγονότων ή περιστατικών. 
9.4  Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας
Διαφωνίες,  διενέξεις  και  διαφορές  που  θα  ανακύψουν  κατά  την  εκτέλεση  της  Σύμβασης  δεν
δικαιολογούν  την εκ  μέρους  του αναδόχου  άρνηση παροχής  των υπηρεσιών και  εκτέλεσης  των
καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος
αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις
σχετικές διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 10 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
10.1  Έκπτωση Αναδόχου
Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος με
απόφαση της Π.Α., όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του Ν. 4412/2016.
Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης κινείται
υποχρεωτικά.
Μετά  την  οριστικοποίηση  της  έκπτωσης  εκκαθαρίζεται  η  σύμβαση  και  καταπίπτει  υπέρ  του
εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες για
υπέρβαση  τμηματικών  προθεσμιών  μέχρι  την  οριστικοποίηση  της  έκπτωσης  οι  ρήτρες  αυτές
οφείλονται από τον ανάδοχο αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται και η ποινική ρήτρα για την υπέρβαση
της συνολικής προθεσμίας.
10.2  Διάλυση της σύμβασης
Ο εργοδότης  δικαιούται  να  καταγγείλει  και  να  προβεί  στη  διάλυση  μιας  σύμβασης  μελέτης  ή
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 192 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016.
Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει την σύμβαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 192 παρ.
3, 4 και 5 του Ν.4412/2016
10.3 Ματαίωση της διάλυσης 
Συά μφώνα με τα ισχυά οντα στο αά ρθρο 193 του ν.4412/2016. 
10.4  Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης 
Συά μφώνα με τα ισχυά οντα στο αά ρθρο 194 του ν.4412/2016. 
10.5  Υποκατάσταση του αναδόχου 
Συά μφώνα με τα ισχυά οντα στο αά ρθρο 195 του ν.4412/20162.
10.6  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
μία δημόσια σύμβαση κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο
133 του Ν.4412/2016.
10.7  Έγκριση μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Εφόσον  στις  ισχύουσες  διατάξεις  για  επί  μέρους  κατηγορίες  μελετών  δεν  ορίζεται  ιδιαίτερη
διαδικασία έγκρισης της μελέτης,  με την εγκριτική απόφαση της μελέτης,  που εκδίδεται από το
αρμόδιο  κατά νόμο  όργανο,  πιστοποιείται  η  τήρηση όλων  των προδιαγραφών,  κανονισμών  και
τεχνικών  οδηγιών που ισχύουν  κατά το χρόνο σύνταξης  αυτής  και  βεβαιώνεται  η  ποιοτική  και
ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις
του.
Η οριστική παραλαβή των μελετών πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, μετά
την έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύμβαση, σταδίου της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης.
Σχετικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 189 του Ν.4412/2016.



Άρθρο 11  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα
στο άρθρο 198 του Ν.4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την
εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο. 

Άρθρο 12  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
12.1  Νομοθεσία
Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην
διακήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.
12.2  Γλώσσα επικοινωνίας
Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων
ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά
τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά,
αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο.
Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε
αλλοδαπή γλώσσα.

Άρθρο 13 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα  παραδοτέα  (όπως  κείμενα,  σχέδια,  έγγραφα,  CDs,  DVDs  κ.λπ.)  κατατίθενται  στη  Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Α.Α.Κ. υπόψη των επιβλεπόντων μηχανικών της σύμβασης με το περιεχόμενο
και των αριθμό αντιτύπων που καθορίζονται ως εξής:
Ο Ανάδοχος παραδίδει κάθε ολοκληρωμένο στάδιο μελετητικής δραστηριότητας σε ένα αντίγραφο.
Μετά την έγκριση και την εκτέλεση των τυχόν διορθώσεων ή και συμπληρώσεων θα παραδίδονται
τέσσερα (4) αντίγραφα σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.
Όλα  τα  ψηφιακά  παραδοτέα  θα  παραδοθούν  σε  δύο  μορφότυπους:  έναν  επεξεργάσιμο  για  την
περαιτέρω αξιοποίηση τους  και  την ενσωμάτωση τους  στην υφιστάμενη  ψηφιακή υποδομή του
Δήμου και σε ένα μορφότυπο κατάλληλο για έντυπη αναπαραγωγή των πρωτότυπων στην τελική
μορφή παράδοσης, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις υπογραφές και εγκρίσεις.

Αγ. Ανάργυροι, 21-10-2019 Αγ. Ανάργυροι, 21-10-2019

η συντάκτρια

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Α.Α.K.

ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός
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