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      ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ                                              

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

                                   

ΑΠΟΦΑΖ: 501 

Απφ ην πξαθηηθφ 35
εο

/2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο.                    

                       Πεξίιεςε                                           

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.64.7413.06 κε ηίηιν: «Μειέηεο γηα ην έξγν: «Πεξηβαιινληηθή αλάθηεζε ηνπ 

ππόγεηνπ πδξνθνξέα» θαη ηελ έγθξηζε ηνπ θαθέινπ κειέηεο, ησλ ηεπρώλ 

δεκνπξάηεζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο 

κε ηίηιν: «Μειέηεο γηα ην έξγν: «Πεξηβαιινληηθή αλάθηεζε ηνπ ππόγεηνπ 

πδξνθνξέα». 

 

ην ρεκαηάξη ηελ 12
ε 

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2017, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 κ.κ., 

ζην ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, χζηεξα απφ ηελ 

αξηζκ. 14388/08-09-2017 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο (Γεκάξρνπ 

Σαλάγξαο). 

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζχλνιν επηά κειψλ παξφληα 

ήηαλ έμη κέιε: 

 

         Παξφληεο                                                            Απφληεο 

1.- Πεξγάιηαο Βαζίιεηνο (Πξφεδξνο)            1. Κακπηψηνπ – Ληάπε Γεσξγία 

2.- Αλαζηαζίνπ Ισάλλεο 

3.- Αλαζηαζίνπ Κσλζηαληίλνο     

4-  Γθίλεο Ισάλλεο 

5.- Παπαζαλαζίνπ – Λαςάλεο Κσλζηαληίλνο 

6.- Πέηξνπ Υξήζηνο 

 

             ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Πίθνπ Δπαγγειία, ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (12ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, εμέζεζε ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φηη: 

χκθσλα κε ηελ απφ 06/09/2017 έγγξαθν πνπ καο απέζηεηιε ε Γ/λζε Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο, ν Γήκνο Σαλάγξαο ν Γήκνο Σαλάγξαο εθηειεί 

ρξεκαηνδνηνχκελε Πξάμε κε ηίηιν «Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ 

πζηεκάησλ Πεξηνρήο Αζσπνχ» θαη θσδηθφ MIS 5001203. 

Η αλσηέξσ Πξάμε πεξηιακβάλεη ηξία ππνέξγα:   

1. Μειέηεο γηα ην έξγν «Οκαιή πδξνδφηεζε αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο» πνπ αθνξά ηε κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή θεληξηθνχ δηπιηζηεξίνπ 

γηα ηελ πδξνδφηεζε ησλ Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ θαη Οηλνθχησλ. 

2. Μειέηεο γηα ην έξγν «Πεξηβαιινληηθή αλάθηεζε ηνπ ππφγεηνπ πδξνθνξέα» πνπ 

αθνξά ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα ηνπ θάκπνπ Αγ. Θσκά θαη  

3. πκθσλία-Πιαίζην γηα ηελ εθπφλεζε ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ γηα ην έξγν 

«Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ πζηεκάησλ Πεξηνρήο 

Σν ππνέξγν 2, ζην νπνίν αλαθέξεηαη θαη ε παξνχζα εηζήγεζε, αθνξά ζηε κειέηε 

γηα ηε κεηαθνξά πιενλαζκαηηθψλ απνζεκάησλ αδηχιηζηνπ λεξνχ απφ ηε ιίκλε ηεο 

14549/13-09-2017 
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Τιίθεο παξνρήο πεξίπνπ 20.000 m3/εκέξα, ζηελ πεξηνρή ηνπ θάκπνπ ηνπ Αγίνπ Θσκά 

θαη ζηελ αλάθηεζε / εκπινπηηζκφ ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα ηεο πεξηνρήο. 

Ο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζε  622.241,93 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α., ζα θαιπθζεί απφ Πφξνπο ΔΠΑ 2014-2020 θαη ππάξρεη δηαζέζηκε πίζησζε 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2017 θαη ζηνλ θσδηθφ 02.64.7413.06. 

χκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 222/2017 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ε 

εθηέιεζε ηεο κειέηεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, κε αλνηρηή 

δηαδηθαζία άλσ ησλ νξίσλ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζε βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο / ηηκήο. 

Η ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ καο ζπλέηαμε θάθειν κειέηεο, ν νπνίνο 

απνηειείηαη απφ: 

 Πεξίιεςε δηαθήξπμεο 

 Όξνπο δηαθήξπμεο 

 Φάθεινο έξγνπ 

 Σεχρνο ακνηβήο 

 Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1, πεξ. δ, ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 

(ΦΔΚ – 87Α/7-6-2010), ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο αλήθεη ε 

έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ε δηάζεζε  ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

ηνλ Κ.Α. 02.64.7413.06 ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ  623.270,35 €. Η δηαζέζηκε πίζησζε 

πνπ ππάξρεη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 623.270,35 € πξννξηζκέλε γηα κειέηεο γηα ην έξγν 

«Πεξηβαιινληηθή αλάθηεζε ηνπ ππφγεηνπ πδξνθνξέα». 
 

Παξαθαιψ λα ιεθζεί απφθαζε: 

1. Έγθξηζε δαπάλεο πνζνχ 622.241,93 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.64.7413.06 κε ηίηιν: 

«Μειέηεο γηα ην έξγν: «Πεξηβαιινληηθή αλάθηεζε ηνπ ππόγεηνπ πδξνθνξέα». 

2. Έγθξηζε ηνπ θαθέινπ ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηεο γηα ην έξγν: 

«Πεξηβαιινληηθή αλάθηεζε ηνπ ππόγεηνπ πδξνθνξέα» θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ 

εγγξάθσλ απηνχ. 

3. Έγθξηζε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηεο γηα ην έξγν: 

«Πεξηβαιινληηθή αλάθηεζε ηνπ ππόγεηνπ πδξνθνξέα» 

4. Καηάξηηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηεο 

γηα ην έξγν: «Πεξηβαιινληηθή αλάθηεζε ηνπ ππόγεηνπ πδξνθνξέα» 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππ’ 

όςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1, πεξ. δ, ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 87Α/7-

6-2010 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/2006 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 114/8-6-

2006.  

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ” (Α' 147) θαη 

φιεο νη θαλνληζηηθέο πξάμεηο  πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζή ηνπ, θαζψο θαη νη 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη εγθχθιηνη πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ εξκελεία ηνπ. 

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2Α, 11 παξ. 2, 39 θαη 40 ηνπ λ. 3316/2005 “Πεξί 

αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ” (Α' 42), φπσο ηζρχνπλ. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 απηνχ «Άξζε 

πεξηνξηζκψλ ζπκκεηνρήο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκφζηα έξγα». 
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6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-

Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α‟ 74) 

θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία 

πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο». 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ…» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

10. (Μέρξη ηηο 31/3/2017) Ο λ. 3886/2010 (Α' 173) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε 

ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ 

Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ινπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ 

Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335)». 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 138/2009 «Μεηξψν Μειεηεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Μειεηψλ»  

(Α‟ 185). 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3548/2007 “Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο” (Α‟ 68), φπσο 

ηζρχεη.  

13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη.  

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 80/2016 (Α 145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 

δηαηάθηεο”. 
 
 

16. Ο λ. 3310/2005 “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” (Α' 30), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005 (Α' 279), γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ  Δ..Ρ.,  ε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο ππ‟ αξηζκ. 20977/2007 ( Β‟ 1673 ) ζρεηηθά 

κε ηα „‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ. 3310/2005, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005‟‟i, θαζψο θαη ε απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ππ‟ αξηζκ. 1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄1590) 

“Καζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξίεο”.  

17. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4314/2014 (Α‟ 265) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, 

Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, 

ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α‟ 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο”, ν λ. 3614/2007 (Α‟ 

267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013» θαη ν λ. 3614/2007 (Α‟ 267) «Γηαρείξηζε, 

έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2007 -2013» θαη ην θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηψλ θαλνληζηηθφ πιαίζην
ii
. 
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18. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε». 

19. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2859/2000  “Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

(Φ.Π.Α.)” (Α‟ 248) φπσο ηζρχεη. 

20. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε 

ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”. 

21. Ο λ. 2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο” φπσο ηζρχεη. 

22. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά 

Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”, φπσο ηζρχεη. 

23. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 696/1974 “Πεξί ακνηβψλ κεραληθψλ δηα ζχληαμηλ κειεηψλ, 

επίβιεςηλ, παξαιαβήλ  θιπ  πγθνηλσληαθψλ, Τδξαπιηθψλ θαη Κηηξηαθψλ Δξγσλ , 

σο θαη Σνπνγξαθηθψλ, Κηεκαηνγξαθηθψλ     θαη  Υαξηνγξαθηθψλ Δξγαζηψλ θαη 

ζρεηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κειεηψλ” (Α' 301), φπσο ηζρχεη, σο πξνο ην 

κέξνο Β΄ (Πξνδηαγξαθέο) θαη σο ζπγθξηηηθφ ζηνηρείν γηα ηε πξνεθηίκεζε ακνηβψλ 

κειεηψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ακνηβψλ. 

24. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 2726/1953 „‟πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσλ ηνπ 

άξζξνπ 59 ηνπ απφ 17.7/16.8.1923 Ν.Γ. πεξί ζρεδίσλ πφιεσλ, θσκψλ, θαη 

ζπλνηθηζκψλ ηνπ Κξάηνπο θαη νηθνδνκήο απηψλ‟‟, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ 

ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην λ. 3919/2011 (Α΄32). 

25. Σελ Δγθχθιην 11/2011 ηεο ΓΓΓΔ/η. Τ.ΜΔ.ΓΙ. «Δθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ 

Ν.3919/2011 πνπ αθνξνχλ ηελ απειεπζέξσζε ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ». 

26. Σελ κε αξ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ.21508/04-11-2011 Απφθαζε Τπ. Γ.Μ.Η.Γ. 

«Γηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή δεκνζίσλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή 

ηελ αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ» (Β‟ 

2540), πνπ εθδφζεθε θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4024/2011 (Α‟ 

226). 

27. Σηο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο (πιελ 

απηψλ πνπ ήδε πξναλαθέξζεθαλ), θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα  έγγξαθα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαζψο 

θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (λφκνπ, 

π.δ., ππνπξγηθήο απφθαζεο, θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. Πξνζζήθεο θαη 

ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη 

ξεηψο ζην θείκελν ηεο πξφηππεο δηαθήξπμεο) κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη λα 

πεξηιακβάλνληαη, κφλν εθφζνλ είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά 

λνκνζεζία. 

28. Σηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο αλαηηζέκελεο θαηεγνξίεο κειεηψλ. 

29. Σν απφ 06/09/2017  έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ δήκνπ καο. 

30. Σν θάθειν ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηεο γηα ην έξγν: «Πεξηβαιινληηθή 

αλάθηεζε ηνπ ππόγεηνπ πδξνθνξέα»», κε ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα απηνχ. 

31. Σελ εηδηθή δηαζέζηκε πίζησζε πνζνχ 623.270,35 €, πνπ έρεη εγγξαθεί ζηνλ Κ.Α. 

02.64.7413.06 ηνπ εγθεθξηκέλνπ, πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα «Μειέηεο γηα ην έξγν: «Πεξηβαιινληηθή αλάθηεζε 

ηνπ ππόγεηνπ πδξνθνξέα»». 

32. Σελ ππ‟ αξηζκ. 416/2017 Γέζκεπζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 

  

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    ν κ ό θ σ λ α 

 

1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 416/2017 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 
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2. Δγθξίλεη δαπάλε πνζνχ 622.241,93 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.64.7413.06 κε ηίηιν: 

«Μειέηεο γηα ην έξγν: «Πεξηβαιινληηθή αλάθηεζε ηνπ ππόγεηνπ πδξνθνξέα»» 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ,  πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2017.  

3. Δγθξίλεη ην θάθειν ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηεο γηα ην έξγν: 

«Πεξηβαιινληηθή αλάθηεζε ηνπ ππόγεηνπ πδξνθνξέα», ν νπνίνο απνηειεί 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ 

απηνχ. 

4. Δγθξίλεη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηεο γηα ην έξγν: 

«Πεξηβαιινληηθή αλάθηεζε ηνπ ππόγεηνπ πδξνθνξέα», ν νπνίνο απνηειεί 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

5. Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο δεκφζηνπ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ, γηα ηελ 

επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηεο γηα ην έξγν: 

«Πεξηβαιινληηθή αλάθηεζε ηνπ ππόγεηνπ πδξνθνξέα»» θαη ζπληάζζεη ηνπο 

φξνπο δηαθήξπμεο σο θαησηέξσ. 
 

Ο Γήκνο Σαλάγξαο 

 

ΓΓ ηη αα θθ εε ξξ ύύ ζζ ζζ εε ηη   

 

δεκόζην δηαγσληζκό κε αλνηθηή δηαδηθαζία  

κε ζθνπφ ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο: 

 

«Μειέηεο γηα ην έξγν «Πεξηβαιινληηθή αλάθηεζε ηνπ ππόγεηνπ πδξνθνξέα»»  

 

Δθηηκώκελεο αμίαο 501.808,01 € (πιένλ Φ.Π.Α. 24%) 

 

πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε: α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α‟ 147) θαη β) ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο θαη 

 

θαιεί 

 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδφρνπ εθπφλεζεο ηεο σο άλσ κειέηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α’  

 

Άξζξν 1: Κύξηνο ηνπ Έξγνπ – Αλαζέηνπζα Αξρή - ηνηρεία επηθνηλσλίαο  

 

1.1 Αλαζέηνπζα Αξρή
    

ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 

Οδφο : Πιαηεία Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 

Σαρ.Κσδ. : 32009, ρεκαηάξη 

Σει. : 2262351136 

Telefax : 2262051138 

E-mail : tanagra@tanagra.gr 

Πιεξνθνξίεο : Αλέζηεο Σζηψλεο 

 

1.2 Κχξηνο ηνπ Έξγνπ : ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 

1.3 Δξγνδφηεο : ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 

1.4 Πξντζηάκελε Αξρή : Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

1.5 Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία: Γηεύζπλζε Σερληθώλ Έξγσλ Γήκνπ Σαλάγξαο 

1.6 Αξκφδην Σερληθφ πκβνχιην: Σερληθό πκβνύιην Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο 
1.7 Η Τπεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ είλαη ε Γηεύζπλζε Σερληθώλ Έξγσλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο, ζηελ νπνία ζα θαηαηεζνχλ νη πξνζθνξέο: 

Οδφο : Πιαηεία Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 

Σαρ.Κσδ. : 32009, ρεκαηάξη 

Σει. : 2262351136 

Telefax : 2262051138 

E-mai : a.tsionis@tanagra.gr 

1.8 Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο κεηαζηεγαζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηεο κειέηεο, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ 

άκεζα ηα λέα ηνπο ζηνηρεία ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο/πξνζθέξνληεο ή ζηνλ 

αλάδνρν. 

Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο ή/θαη ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο θαηαξγεζνχλ, ζπγρσλεπηνχλ ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαβιεζνχλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηεο κειέηεο, ππνρξενχληαη 

λα δειψζνπλ άκεζα θαη εγγξάθσο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο/πξνζθέξνληεο ή 

ζηνλ αλάδνρν ηα ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ή απνθαηλφκελσλ νξγάλσλ, ηα νπνία 

θαηά ηνλ λφκν απνηεινχλ θαζνιηθφ δηάδνρν ησλ ελ ιφγσ νξγάλσλ πνπ 

ππεηζέξρνληαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 

Άξζξν 2: Παξαιαβή εγγξάθσλ ζύκβαζεο θαη ηεπρώλ  

 

2.1 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη ηα αθφινπζα: 

α) ε κε αξ. …………… πξνθήξπμε ζχκβαζεο φπσο δεκνζηεχζεθε ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔΔΔ),  

β) δελ εθαξκφδεηαη 
iii

,  

γ) ε παξνχζα δηαθήξπμε, 

δ) ην Δληαίν Δπξσπατθφ Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..),  

ε) ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

ζη) ην ηεχρνο ηερληθψλ δεδνκέλσλ,  

δ) ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ,  

ε) ην ηεχρνο πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ, 

ζ) ηα ππνδείγκαηα ηεο παξνχζαο 
iv

 

η) ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή  επί φισλ ησλ αλσηέξσ, 
v
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2.2 Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο απφ ηηο 20/9/2017 
vi

 ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.tanagra.gr/  

Σν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα παξαιακβάλεηαη δσξεάλ απφ ηε 

Γηεύζπλζε Σερληθώλ Έξγσλ Γήκνπ Σαλάγξαο (Πιαηεία Πακκεγίζησλ 

Σαμηαξρψλ, Σ.Κ. 32009, ρεκαηάξη – Σει. 2262351136 – Φαμ: 2262051138) 

κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 20/10/2017. (6 εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηνπ δηαγσληζκνχ).  

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ην δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο 

ηνπο. Η αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ 

Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη 

ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 
vii

 
viii

 

2.3 Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ Σεηάξηε 18/10/2017 
ix

, ε αλαζέηνπζα 

αξρή παξέρεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν έσο ηελ Παξαζθεπή 

20/10/2017 
x
. Δπίζεο κέρξη ηελ εκέξα απηή, νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα 

ελεκεξψλνληαη γηα ην “θάθειν δεκφζηαο ζχκβαζεο κειέηεο” πνπ βξίζθεηαη ζηα 

γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη λα ιακβάλνπλ θσηναληίγξαθα ησλ 

πεξηερνκέλσλ ηνπ.   

 

Άξζξν 3: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο 

 

3.1 Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 

14, είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, Πιαηεία 

Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ, Σ.Κ. 32009, ρεκαηάξη είηε (β) κε απνζηνιή, επί 

απνδείμεη, πξνο ηελ ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, Πιαηεία 

Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ, Σ.Κ. 32009, ρεκαηάξη είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο 

ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, Πιαηεία 

Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ, Σ.Κ. 32009, ρεκαηάξη 

ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη 

θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην 

πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη 

ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 ηεο 

παξνχζαο. Η αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη ε ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ 

δηαγσληζκφ, δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε 

ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη ε 

ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, εηδνπνηεζεί εγθαίξσο.  

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

νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 

Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 

Πξνζθνξά  

ηνπ ……………… 
xi

  

γηα ηε κειέηε: «Μειέηεο γηα ην έξγν «Πεξηβαιινληηθή αλάθηεζε ηνπ ππόγεηνπ 

πδξνθνξέα»  

κε αλαζέηνπζα αξρή ην ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 

θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 27/10/2017  
xii
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Ο θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο 

ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία αλαγξάθεη ην δηαγσληζκφ ζηνλ νπνίν αθνξά, ηα ζηνηρεία 

ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο (κεκνλσκέλνπ ή έλσζεο), δειαδή επσλπκία (ή 

νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ), απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

(ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, e-mail). 

 

3.3 Δληφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 

α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο» θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20.1 ηεο παξνχζαο, 

β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» θαηά 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20.2 ηεο παξνχζαο. Δάλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ 

θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο 

θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο. 

θαη γ) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο (θιεηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα 

αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ), κε ηελ 

έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20.3 ηεο παξνχζαο. 

Οη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ ηνπ άξζξνπ 3.2 ηεο παξνχζαο. 

3.4 Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία  ππνβνιήο  ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο, δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 4.1. 

3.5 Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα
xiii

, ε Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο ή πνπ 

παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή πνπ 

θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζα αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε 

θαλνληθέο. 

3.6 Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν: 

α) απφ ηνλ ίδην ην κειεηεηή (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ),  

β) ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ 

πξνζψπνπ) θαη  

γ) ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, 

είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη 

λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο 

έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο), θαζψο θαη 

ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

 

Άξζξν 4 : Γηαδηθαζία ππνβνιήο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ 

 

4.1 Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη 

απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ 

άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο. Η παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα 

ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή 

ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Η 

ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη  επίζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε 
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ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί, ελ ζπλερεία, ακέζσο κε ην 

πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ γηα λα δηαπηζηψζεη αλ 

έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 3.1 ηεο παξνχζαο (ε ψξα θαη εκέξα 

ππνβνιήο αλαγξάθεηαη ηφζν ζην πξσηφθνιιν φζν θαη πάλσ ζηνλ θπξίσο θάθειν, 

ε δε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζηνλ θπξίσο θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε, κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη‟ εληνιή ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε 

δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

4.2 Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζηελ θαζνξηζκέλε απφ ηελ παξνχζα εκέξα θαη ψξα, ή 

κεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 4.1 ηεο 

παξνχζαο, απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο θαη ζηε ζπλέρεηα, ηνπο θαθέινπο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη, 

θαηαρσξνχληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε 

επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε ηάμε θαη θαηεγνξία ηνπ
xiv

, ν 

εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο θαη ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 
xv

. Όινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο 

θαηαρσξήζεθαλ ζην πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε 

ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

4.3 ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο, γλσζηνπνηεί κε έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πξν εχινγεο πξνζεζκίαο 

θαη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, ηνλ ηφπν, ηελ 

εκεξνκελία θαη ηελ ψξα ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο.  

Οη ππφινηπνη θάθεινη πξνζθνξψλ παξακέλνπλ ζθξαγηζκέλνη θαη θπιάζζνληαη κε 

κέξηκλα ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Ο έιεγρνο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ε 

βαζκνιφγεζή ηνπο, κε ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο, δηεμάγεηαη ζε 

θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Σν πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ νινθιεξψλεηαη κε ηε βαζκνινγία ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηε 

ζρεηηθή ιεθηηθή αηηηνινγία θαη ππνβάιιεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή. Οη ηερληθέο 

πξνζθνξέο ζεσξνχληαη απνδεθηέο εθφζνλ νη επί κέξνπο βαζκνινγίεο ησλ 

θξηηεξίσλ αλάζεζεο είλαη πάλσ απφ ηα αληίζηνηρα ειάρηζηα φξηα φπσο 

θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο, αιιηψο απνξξίπηνληαη θαη ν  

πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο. 

ε πεξίπησζε δηαθνπήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ηηο 

ακέζσο επφκελεο εκέξεο. ρεηηθψο εθδίδεηαη γξαπηή αλαθνίλσζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, κε ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, ηαρπδξνκηθψο ή κε θαμ ή κε ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ κέζσλ
 
ζε 

φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηεο επφκελεο δεκφζηαο 

ζπλεδξίαζεο.  

4.4 Σν ζρεηηθφ πξαθηηθφ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ειέγρνπ θαη 

βαζκνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, εγθξίλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Καηά ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ, ε νπνία έρεη θνηλνπνηεζεί κε 

επηκέιεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηά ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο. 

Δθφζνλ αζθεζεί θαη γίλεη δεθηή πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηά ηεο απφθαζεο 

έγθξηζεο ηνπ Πξαθηηθνχ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ειέγρνπ 

θαη βαζκνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαπέκπεη ην 

Πξαθηηθφ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 4.3 ηεο παξνχζαο γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη 
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αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ζπληάζζεη λέν Πξαθηηθφ, ην νπνίν 

ππνβάιιεηαη εθ λένπ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνο έγθξηζε. 

4.5 Οη Φάθεινη ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ 

απνθιείζζεθαλ (γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν) θαηά ηα αλσηέξσ παξακέλνπλ 

ζθξαγηζκέλνη θαη θπιάζζνληαη κε κέξηκλα ηεο Δπηηξνπήο, έσο φηνπ παξέιζεη ε 

ζρεηηθή πξνζεζκία ή ελδερνκέλσο νη απνθιεηζζέληεο  δειψζνπλ εγγξάθσο φηη 

παξαηηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο ππνβνιήο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ.  

4.6 Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο 

θξίζεθαλ απνδεθηέο ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ Πξαθηηθφ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, 

ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζε απηνχο πξν πέληε (5) 

εκεξψλ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο πξνζθνξψλ. Καηά ηελ 

εκέξα θαη ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ε Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηηο νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο, ηηο κνλνγξάθεη θαη θαηαρσξεί ην πεξηερφκελφ ηνπο ζε ζρεηηθφ 

Πξαθηηθφ. Η ππνβιεζείζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαηά θαηεγνξία κειέηεο 

απνξξίπηεηαη εθφζνλ νη πνζφηεηεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνζθνξάο δελ 

αληηζηνηρνχλ ζην αληηθείκελν ηεο κειέηεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία  ηεο 

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

Ύζηεξα απφ ηε βαζκνιφγεζε ησλ απνδεθηψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη 

ζηάζκηζε ηεο βαζκνινγίαο ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θάζε 

πξνζθέξνληνο, ε Δπηηξνπή πξνζδηνξίδεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε  πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο –ηηκήο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 21.1 ηεο παξνχζαο θαη θαηαγξάθεη ηηο ελέξγεηέο ηεο θαη ηελ εηζήγεζή ηεο 

γηα ηελ αλάζεζε, ζε ζρεηηθφ Πξαθηηθφ. Σν πξαθηηθφ ππνβάιιεηαη ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, πξνθεηκέλνπ λα ην εγθξίλεη.  

Η απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζηνπο 

πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηά 

ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο. 

 

Άξζξν 5:  Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ - Καηαθύξσζε – Πξόζθιεζε 

γηα ππνγξαθή ζύκβαζεο 

 

5.1 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 

αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ
xvi

 απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 22 ηεο παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά  ππνβάιινληαη 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

5.2  Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε 

απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα 

πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη‟ 

αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.  

5.3 i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία 

πνπ δειψζεθαλ κε ην Δ.Δ.Δ.. είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ή  

iii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, 

δελ απνδεηθλχνληαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 18 ηεο 

παξνχζαο
xvii

 ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ 
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πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηεο παξνχζαο, ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 5.5 ηεο 

παξνχζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, ε 

δε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο 

πνηφηεηαο - ηηκήο, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.  

5.4 Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο είραλ 

δειψζεη φηη πιεξνχλ, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν 

πξνζθέξσλ κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα 

ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο (νςηγελείο 

κεηαβνιέο), νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ζρεηηθά θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 22. 

5.5 ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε 

ην Δ.Δ.Δ.. φηη πιεξνί, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 5.4. ηεο 

παξνχζαο,  δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 15. 

5.6 Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη 

φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο παξνχζαο, ε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

5.7  Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ απφ  ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο (απνθαηλόκελν όξγαλν 

αλαζέηνπζαο αξρήο) γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά 

ηελ παξ. 5.6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε 

θαηαθχξσζεο.   

5.8   Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο  ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ηφπνο) 

εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πέληε (5)  εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

πνπ θνηλνπνηήζεθε ζε απηνχο, επί απνδείμεη, ε απφθαζε θαηαθχξσζεο
xviii

.  

5.9 Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε 

αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε 

πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί 

απνδείμεη. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο 

γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 6 ηεο παξνχζαο. 

 

Άξζξν 6: Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία  

 

6.1 Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε 

ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκηά απφ 

παξάλνκε θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξάμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθήξπμεο 

θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, δηθαηνχηαη πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 3886/2010. 
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6.2 Δληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο 

εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία έιαβε πιήξε γλψζε ηεο παξάλνκεο πξάμεο ή 

παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ν ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα αζθήζεη, 

ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηά απηήο, 

πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ 

δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ,  ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 

4 ηνπ λ. 3886/2010.  

Η αλαζέηνπζα αξρή απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Αλ παξέιζεη άπξαθηε 

ε αλσηέξσ πξνζεζκία, ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο. Η άζθεζε ηεο 

σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ ππνβνιή 

αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3886/2010.  

Η αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε 

πξνζεζκία δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ξεηή ή ζησπεξή 

απφξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ε άζθεζε απηήο θαη ε πξνζεζκία θαη ε άζθεζε 

ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο 

εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηαηίζεηαη ην 

πξνβιεπφκελν παξάβνιν.  

Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ δελ θσιχεη ηελ 

πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ νξίδεηαη άιισο κε ηελ σο 

άλσ πξνζσξηλή δηαηαγή, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 5 

ηνπ λ. 3886/2010 φπσο ηζρχεη. 

Γηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο, νη νπνίεο εθδίδνληαη ή 

ζπληεινχληαη κεηά ηελ 1
ε
 Μαξηίνπ 2018, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Βηβιίνπ IV ηνπ λ. 4412/2016 (άξζξα 345 έσο 374). 

 

Άξζξν 7: πκπιήξσζε – απνζαθήληζε πιεξνθνξηώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ  

 

Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα 

δηεπθξηλίζνπλ ή λα ζπκπιεξψζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ 

ππνβάιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, 

θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Άξζξν 8: ύλαςε ζύκβαζεο 

 

8.1 Η απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.  

 

8.2 Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ, ζην 

άξζξν 6 ηεο παξνχζαο, βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη 

δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 

άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Σα ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί 

φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 17 θαη ηα 

θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 19 θαη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 18, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα 

ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
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ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ απαηηνχκελε 

εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 

8.3 Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 

πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 

ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα 

πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή 

ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β' 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Άξζξν 9:  εηξά ηζρύνο εγγξάθσλ 

 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε ζεηξά ηζρχνο ησλ εγγξάθσλ είλαη ε 

αθφινπζε: 

1.  Σν πκθσλεηηθφ, 

2.  Η παξνχζα Γηαθήξπμε  κε ηα Τπνδείγκαηά ηεο, 

3.  Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, 

4.  Η Σερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, 

5.  Σν ηεχρνο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (.Τ.) κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο, 

6.  Σν Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ κε ηα Παξαξηήκαηά ηνπ, ην 

πξφγξακκα ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ  θαη ε ηεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκφηεηαο 

ηνπ έξγνπ.  

7. Σν ηεχρνο ησλ πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ κε ηνπο αλαιπηηθνχο ππνινγηζκνχο 

ηεο πξνεθηηκεζείζαο ακνηβήο θαηά θαηεγνξία κειέηεο. 

 

Άξζξν 10 : Γιώζζα Γηαδηθαζίαο  

 

10.1 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη 

πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε 

αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ 

ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Σπρφλ 

ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

10.2 Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα 

απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, 

πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188).  

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζε αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, 

ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα 

γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην 

πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 

36 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ (λ. 4194/2013), είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο 

ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

10.3 Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή επηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο 

θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην 

αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν 

κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostille” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. 

Η επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 

454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη  36 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ (λ. 4194/2013).  
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10.4 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ 

ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

10.5 Η πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη 

ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε 

ηελ  αλαζέηνπζα αξρή, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία δηεξκελέσλ. 

 

Άξζξν 11 : Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

 

Γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, έρνπλ εθαξκνγή, ηδίσο, νη θαησηέξσ 

δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο: 

 

1. Ο λ. 4412/2016 “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ” (Α' 147) θαη φιεο νη 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο  πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζή ηνπ, θαζψο θαη νη 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη εγθχθιηνη πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ εξκελεία ηνπ. 

2. Σα άξζξα 2Α, 11 παξ. 2, 39 θαη 40 ηνπ λ. 3316/2005 “Πεξί αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ” (Α' 42), φπσο 

ηζρχνπλ. 

3. Ο λ. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 απηνχ «Άξζε πεξηνξηζκψλ 

ζπκκεηνρήο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκφζηα έξγα». 

4. Ο λ. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 

318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α‟ 74) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ. 

5. Ο λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

6. Ο λ. 4014/2011(Α΄ 209) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, 

ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο». 

7. Ο λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

8. (Μέρξη ηηο 31/3/2017) Ο λ. 3886/2010 (Α' 173) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε 

ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 

89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 

92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335)». 

9. Σν π.δ. 138/2009 «Μεηξψν Μειεηεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Μειεηψλ»  (Α‟ 185). 

10. Ο λ. 3548/2007 “Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο” (Α‟ 68), φπσο ηζρχεη.  

11. Ο λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

φπσο ηζρχεη.  

12. Ο λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ 

ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

13. Σν π.δ 80/2016 (Α 145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο”.  
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14. Ο λ. 3310/2005 “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” (Α' 30), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005 (Α' 279), γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ  Δ..Ρ.,  ε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο ππ‟ αξηζκ. 20977/2007 ( Β‟ 1673 ) ζρεηηθά 

κε ηα „’Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ. 3310/2005, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005’’
xix

, θαζψο θαη ε απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ππ‟ αξηζκ. 1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄1590) 

“Καζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξίεο”.  

15. Ο λ. 4314/2014 (Α‟ 265) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) 

Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, 

ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α’ 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο”, ν λ. 3614/2007 (Α‟ 

267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013» θαη ν λ. 3614/2007 (Α’ 267) «Γηαρείξηζε, 

έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2007 -2013» θαη ην θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηψλ θαλνληζηηθφ πιαίζην
xx

. 

16. Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο 

δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε». 

17. Ο λ. 2859/2000  “Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.)” (Α‟ 248) 

φπσο ηζρχεη. 

18.  Σν π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα 

έγγξαθα θαη ζηνηρεία”. 

19. Ο λ. 2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο” φπσο ηζρχεη. 

20. Ο λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη 

Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”, φπσο ηζρχεη. 

21. Σν π.δ. 696/1974 “Πεξί ακνηβψλ κεραληθψλ δηα ζχληαμηλ κειεηψλ, επίβιεςηλ, 

παξαιαβήλ  θιπ  πγθνηλσληαθψλ, Τδξαπιηθψλ θαη Κηηξηαθψλ Δξγσλ , σο θαη 

Σνπνγξαθηθψλ, Κηεκαηνγξαθηθψλ     θαη  Υαξηνγξαθηθψλ Δξγαζηψλ θαη ζρεηηθψλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κειεηψλ” (Α' 301), φπσο ηζρχεη, σο πξνο ην κέξνο Β΄ 

(Πξνδηαγξαθέο) θαη σο ζπγθξηηηθφ ζηνηρείν γηα ηε πξνεθηίκεζε ακνηβψλ κειεηψλ 

πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ακνηβψλ. 

22. Σν λ.δ. 2726/1953 „’πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ απφ 

17.7/16.8.1923 Ν.Γ. πεξί ζρεδίσλ πφιεσλ, θσκψλ, θαη ζπλνηθηζκψλ ηνπ Κξάηνπο 

θαη νηθνδνκήο απηψλ‟‟, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Ν. 3919/2011 

(Α΄32). 

23. Η Δγθχθιηνο 11/2011 ηεο ΓΓΓΔ/η. Τ.ΜΔ.ΓΙ. «Δθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ 

Ν.3919/2011 πνπ αθνξνχλ ηελ απειεπζέξσζε ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ». 

24. Η κε αξ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ.21508/04-11-2011 Απφθαζε Τπ. Γ.Μ.Η.Γ. 

«Γηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή δεκνζίσλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή 

ηελ αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ» (Β‟ 

2540), πνπ εθδφζεθε θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4024/2011 (Α‟ 

226). 

25. Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο (πιελ 

απηψλ πνπ ήδε πξναλαθέξζεθαλ), θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα  έγγξαθα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαζψο 

θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (λφκνπ, 

π.δ., ππνπξγηθήο απφθαζεο, θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο 
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παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. Πξνζζήθεο 

θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ φζσλ ήδε 

πξνβιέπνληαη ξεηψο ζην θείκελν ηεο πξφηππεο δηαθήξπμεο) κπνξνχλ λα 

πξνζηίζεληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη, κφλν εθφζνλ είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ 

ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία. 

26. Οη ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο αλαηηζέκελεο θαηεγνξίεο κειεηψλ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

 

Άξζξν 12:  Δθηηκώκελε αμία – Υξεκαηνδόηεζε – Πξνζεζκίεο ηεο ζύκβαζεο 

 

12.1 Η  εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε 501.808,01 € (ρσξίο ΦΠΑ) θαη  

πεξηιακβάλεη ηηο  πξνεθηηκψκελεο ακνηβέο ησλ παξαθάησ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ 

κειεηψλ:  

 

1. 274.158,74 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 13 (Μειέηεο Τδξαπιηθψλ Έξγσλ) 

2.  67.337,93 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 16 (Μειέηεο Σνπνγξαθίαο) 

3.  14.701,48 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 9 (Η/Μ Μειέηεο) 

4.  50.000,00 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 20 (Γεσινγηθέο Έξεπλεο θαη 

Μειέηεο) 

5.   5.413,50€ γηα κειέηε θαηεγνξίαο 21 (Γεσηερληθέο Έξεπλεο θαη 

Μειέηεο) 

6.  24.743,14 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 27 (Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο) 

 

θαη 65.453,22 € γηα απξφβιεπηεο δαπάλεο. 

 

Η κειέηε έρεη εληαρζεί ζηνλ άμνλα 16 «ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΦΟΡΔΧΝ ΓΗΑ 

ΧΡΗΜΑΝΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΡΑΞΔΧΝ» ηνπ 

Δ.Π. «Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» 2014 – 

2020 θαη ε ζχκβαζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Δ275/Κσδ. Δλάξηζκ.: 

2016Δ27510032/ Κσδηθόο ΟΠ 5001203
 xxi

 θαη ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο 

θξαηήζεηο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 3 ηνπ Ν 4013/2011.  

 

12.2 Οη κνλάδεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηα πνζνηηθά ζηνηρεία απφ ην Σεχρνο Σερληθψλ 

Γεδνκέλσλ θαη νη ηηκέο κνλάδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο 

ησλ άλσ πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο 

πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ, γηα ηελ ππνβνιή ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο, λα κειεηήζνπλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ε δε νηθνλνκηθή ηνπο 

πξνζθνξά απνηειεί ηε  ζπλνιηθή ακνηβή ηνπο γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνο κειέηε 

αληηθεηκέλνπ, φπσο απηφ πξνδηαγξάθεηαη ζην Φάθειν  δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

Σεθκαίξεηαη ζρεηηθά φηη ν αλάδνρνο έιαβε ππφςε, θαηά ηε κειέηε ηνπ Φαθέινπ 

δεκφζηαο ζχκβαζεο, ηελ πηζαλφηεηα λα κελ αληηζηνηρνχλ νη πνζφηεηεο κνλάδσλ 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο, 

ζηηο ηειηθέο πνζφηεηεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο θαη 

δηακφξθσζε αλάινγα ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. Δθφζνλ πξνθχςνπλ 

δηαθνξέο, εθαξκφδεηαη ην άξζξν 186 ηνπ λ. 4412/2016. 
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12.3 Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ Αλαδφρνπ νξίδεηαη ε 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

 Η ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη 

ζε δεθαηέζζεξηο (14) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 
xxii

 

 ην ηεχρνο «Φάθεινο Έξγνπ» παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο. 

Ο θαζαξφο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηνπ κειεηεηηθνχ αληηθεηκέλνπ νξίδεηαη ζε  

δώδεθα (12)  κήλεο. 

Η αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίζεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ  

ζπκθσλεηηθνχ, κεηαγελέζηεξν ρξφλν έλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο ζχκβαζεο.  

 ηνλ αλάδνρν ρνξεγείηαη πξνθαηαβνιή θαηά ηνπο φξνπο  ησλ άξζξσλ 72 θαη 187 

παξ. 2 πεξ. α) ηνπ λ. 4412/2016
xxiii

. 

 

Άξζξν 13: Πξνζθνξέο – Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

 

13.1 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο  δελ γίλνληαη δεθηέο 
xxiv

.  

13.2 Κάζε πξνζθέξσλ κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά
xxv

. 

13.3 Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 

κειέηεο.  

13.4 Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα δέθα (10) 
xxvi

 κήλεο απφ ηελ εκέξα ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ επνκέλνπ άξζξνπ. Η αλαζέηνπζα αξρή 

κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα 

παξαηείλνπλ ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη ηεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο. 

 

Άξζξν 14 : Ζκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο  ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

 

Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ  πξνζθνξψλ ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή νξίδεηαη ε Παξαζθεπή 27/10/2017 θαη ώξα 10:00 
xxvii

.  

Πξνζθνξέο πνπ  ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα  απνξξίπηνληαη σο  κε θαλνληθέο, 

θαηά ην άξζξν 3.5 ηεο παξνχζαο. 

 

Άξζξν 15 : Δγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο  

 

15.1 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο ζπκκεηνρήο 

(ππόδεηγκα Η), πνζνχ δέθα ρηιηάδσλ ηξηάληα έμη επξώ (10.036,00 €) 
xxviii

, ε 

νπνία εθδίδεηαη είηε απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-

κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο 

Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ, είηε απφ 

ην Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.  

Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία:  

  α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  

  β) ηνλ εθδφηε,  

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (ή ηνλ θχξην ηνπ 

έξγνπ),  

  δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε 

θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 
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ζηελ έλσζε. 

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο, 

αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  

δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν 

δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, 

θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 

ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ,  

  ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο
xxix

,  

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην 

πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη.  

Δάλ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο εθδνζεί απφ κε ειιεληθή Σξάπεδα κπνξεί λα 

ζπληαρζεί ζε κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά ζα 

ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαηαπίπηνπλ, ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κεηά απφ 

γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή 

πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 17 έσο 19 ηεο παξνχζαο, δελ 

πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22 ηεο παξνχζαο 

δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο  επηζηξέθνληαη σο εμήο : 

α) ζηνλ αλάδνρν, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο,  

β) ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ 

λ. 4412/2016.  

 

15.2 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
xxx

 

Ο Αλάδνρνο, πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, νθείιεη λα θαηαζέζεη 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο (ππόδεηγκα ΗΗ), ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε 

πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. Η εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο: α) εθδίδεηαη είηε απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 

ζηα θξάηε-κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα 

θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα 

απηφ, είηε απφ ην Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή παξέρεηαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ θαη β) πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 15.1 ηεο παξνχζαο θαη επηπξφζζεηα, ηνλ 

αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ 

ηεο ζχκβαζεο,  ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ηδίσο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε 

ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ. 

15.3 Δγγύεζε πξνθαηαβνιήο
xxxi

 

Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηελ εληνιή έλαξμεο θάζε 

επφκελνπ ζηαδίνπ ρνξεγείηαη ζηνλ αλάδνρν έληνθε πξνθαηαβνιή πνπ 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο 

ηνπ ζηαδίνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 187 ηνπ Ν.4412/2016, 

έλαληη ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016.  
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Η πξνθαηαβνιή είλαη έληνθε απφ ηεο θαηαβνιήο, επηβαξπλφκελε κε ην χςνο 

επηηνθίνπ πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαιχπηεη θαη ηελ παξνρή ηζφπνζεο 

πξνθαηαβνιήο πξνο ηνλ αλάδνρν, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο 

πξνθαηαβνιήο. Γηα ηε ρνξήγεζε κεγαιχηεξνπ χςνπο πξνθαηαβνιήο, απηή 

ιακβάλεηαη κε ηελ θαηάζεζε απφ ηνλ αλάδνρν εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο πνπ 

ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη 

ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιινκέλεο πξνθαηαβνιήο.  

Η απφζβεζε ηεο πξνθαηαβνιήο θαη ε επηζηξνθή ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο 

πξαγκαηνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 θαη 187 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

Η πξνθαηαβνιή θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη 

ηκεκαηηθά. 

Η πξνθαηαβνιή απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δαπάλεο πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο.  

Οη εγγπήζεηο πξνθαηαβνιήο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ 

ην Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην 

Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ 

ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ 

ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.  

Οη εγγπήζεηο πξνθαηαβνιήο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ παξάγξαθν 15.1 ηεο παξνχζαο θαη επηπξφζζεηα, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ 

ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Με απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ αίηεζε 

ηνπ αλαδφρνπ, απνδεζκεχεηαη κέξνο ησλ εγγπήζεσλ, θαηά ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 187 ηνπ Ν.4412/2016, αλεξρφκελν ζε πνζνζηφ αλάινγν 

κε ηελ αμία ησλ εξγαζηψλ πεξαησζέληνο θαη εγθξηζέληνο ζηαδίνπ ηεο 

ζχκβαζεο. 

15.4  Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη 

ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

Άξζξν 16: Γεκνζηόηεηα – Γαπάλεο δεκνζίεπζεο  

 

16.1 Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο:    

  H Πξνθήξπμε ζχκβαζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα V ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016, 

ζπληαγκέλε θαηά ην ζρεηηθφ ηππνπνηεκέλν έληππν ηνπ Δθηειεζηηθνχ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο, απεζηάιε πξνο δεκνζίεπζε ζηελ 

Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 18/9/2017. 

16.2 Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν:  

  Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΚΗΜΓΗ.  

  Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη ζηνλ ειιεληθφ 

Σχπν, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

(http://www.tanagra.gr/ )
xxxii

.  
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16.3 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζηνλ ειιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ, ζε 

θάζε πεξίπησζε, ηνλ αλάδνρν θαη εηζπξάηηνληαη κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ 

πιεξσκήο ηεο ζχκβαζεο
xxxiii

.  

  Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο. 

16.4 Γλσζηνπνίεζε γηα ηε ζπλαθζείζα ζχκβαζε, κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθφ Παξάξηεκα V ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν. 

4412/2016, ζπληαγκέλε θαηά ην νηθείν ηππνπνηεκέλν έληππν ηνπ 

Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο, ζα απνζηαιεί θαηά 

ηελ ίδηα φπσο θαη παξαπάλσ δηάηαμε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

 

Η ζχκβαζε αλαηίζεηαη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο, ζε 

πξνζθέξνληα ν νπνίνο δελ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή βάζεη ηνπ άξζξνπ 18 θαη 

πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 19. 

 

Άξζξν 17: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 

 

17.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 12.1 θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),  

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε 

ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 

θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο 

άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε 

ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

17.2 Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο
xxxiv

. 

17.3 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 

ηνπ άξζξνπ 19 θαη ησλ ζεκείσλ γ) θαη δ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 

4412/2016. Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε 

λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Η έλσζε ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ 

πξνζψπσλ κπνξεί λα αθνξά ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο κειεηψλ.  

   

Άξζξν 18: Λόγνη απνθιεηζκνύ  

 

18.1 Κάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα 

κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη 

πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ 

πεξηπηψζεσλ: 

18.1.1  Τπάξρεη εηο βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε 

γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο : 

(α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24
εο

 Οθησβξίνπ 2008, 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 

ζ.42), 
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(β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 

25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη 

φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, 

(γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 

316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

(δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 

απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 4 απηήο, 

(ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, 

ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

(ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 

101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

4198/2013 (Α΄215 ). 

Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ πξνζθέξνληνο εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν 

εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ πξνζθέξνληνο 

ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), θαη ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ.), ε 

ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά θαη‟ 

ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

18.1.2 (α) Ο  πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί 

απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, 

ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή 

λνκνζεζία  ή/θαη  

(β) ε αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν 

πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ 

ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
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Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 

Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή 

ηνπο.  

18.1.3 δελ εθαξκφδεηαη 
xxxv

 [ε πεξίπησζε πνπ δελ ελεξγνπνηεζεί ε ζρεηηθή 

δπλαηφηεηα, δηαγξάθεηαη ε παξάγξαθνο 18.1.3].  

18.1.4  δελ εθαξκφδεηαη
xxxvi

 [ε πεξίπησζε πνπ δελ ελεξγνπνηεζεί ε ζρεηηθή 

δπλαηφηεηα, δηαγξάθεηαη ε παξάγξαθνο 18.1.4.] 

         18.1.5 ε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο
xxxvii

:  

(α) Ο πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 θαη αθνξνχλ 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 

ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α‟ ηνπ λ. 4412/2016, 

(β) Ο πξνζθέξσλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή 

απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή 

έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ 

απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη απνδείμεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα 

γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο (παξ. 5 άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016), 

(γ) Τπάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 

ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

(δ) Μία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 

ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν 

παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ε) Μία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή 

ησλ πξνζθεξφλησλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε 

άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ζη) Ο πξνζθέξσλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά 

ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο, 

(δ) Ο πξνζθέξσλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ 

παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο 

ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη 

απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 
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δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή  ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 

4412/2016  

(ε) Ο πξνζθέξσλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 

(ζ) Ο πξνζθέξσλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν 

ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 

18.1.6 Πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 

ηνπ λ. 3310/2005 (εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ)
xxxviii

.  

18.1.7 Η αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη πξνζθέξνληα, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη 

φηη απηφο βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε 

δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ
xxxix

.   

18.1.8 Πξνζθέξσλ πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 18.1.1 θαη 18.1.5
xl

 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα 

απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, 

παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ 

επαξθή, ν ελ ιφγσ πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο αμηνινγνχληαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ 

αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη 

ζηνλ πξνζθέξνληα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Πξνζθέξσλ πνπ έρεη 

απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ 

δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ 

απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε. 

18.1.9 Η απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ 

κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

18.1.10 Πξνζθέξσλ πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ 

άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα 

θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 19 .  Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο
xli

 

 

19.1. Καηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Οη πξνζθέξνληεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ 

κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα 

Μειεηεηψλ ή Γξαθείσλ Μειεηψλ. Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε 

ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 

αληίζηνηρα Μεηξψα ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 

4412/2016. 

19.2 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
xlii

   

Κάζε δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα δηαζέηεη νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα θαηά ηα δηαιακβαλφκελα ζην παξφλ άξζξν. Η νηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ ειάρηζην κέζν θχθιν 

εξγαζηψλ γηα ηηο ηξεηο (3) ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα 
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αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην πνζφ ηνπ 500.000,00 επξψ, θαζψο θαη απφ θαηάιιειν 

αζθαιηζηήξην επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο, ην νπνίν ζα αλέξρεηαη 

ηνπιάρηζηνλ ζην πνζφ ηνπ 500.000,00 επξψ αλά γεγνλφο θαη ησλ 1.500.000,00 

επξψ αζξνηζηηθά.  

19.3. Σερληθή  θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλόηεηα
xliii

 

Κάζε πξνζθέξσλ πξέπεη λα δηαζέηεη:  

(α) Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 13, ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κειεηεηή 12εηνχο 

εκπεηξίαο. 

Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 16, ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κειεηεηή 8εηνχο εκπεηξίαο. 

Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 9, ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κειεηεηή 8εηνχο εκπεηξίαο. 

Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 20, ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κειεηεηή 8εηνχο εκπεηξίαο. 

Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 21, ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κειεηεηή 4εηνχο εκπεηξίαο.  

Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 27, ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κειεηεηή 4εηνχο εκπεηξίαο. 

(β) Κάζε δηαγσληδφκελνο πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ α ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, νθείιεη λα δηαζέηεη, επηπιένλ θαη εηδηθή ηερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαηά ηα δηαιακβαλφκελα ζην παξφλ άξζξν. Η εηδηθή 

ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ εθπφλεζε 

παξφκνησλ κε ηελ ππφ αλάζεζε πδξαπιηθψλ κειεηψλ (θαηεγνξία 13), νη νπνίεο 

εθηειέζηεθαλ θαη εγθξίζεθαλ κε ζπκβάζεηο ηνπ ππνςεθίνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ 

πξνζψπνπ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ έσο 

θαη ηα 3 έηε πνπ πξνεγνχληαη απηήο). 

Ωο παξφκνηεο κειέηεο λννχληαη ηα παξαθάησ είδε κειεηψλ αλά θαηεγνξία: 

Καηεγνξία 13 (Τδξαπιηθέο κειέηεο) 

ην πιαίζην ζχκβαζεο κειέηεο λα έρεη εθπνλήζεη: 

Μία (1) εγθεθξηκέλε κειέηε έξγσλ κεηαθνξάο λεξνχ ή δηάζεζεο επεμεξγαζκέλσλ 

ιπκάησλ ζπλνιηθνχ κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 20 km, πνπ λα έρεη εθπνλεζεί 

ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν νξηζηηθήο κειέηεο. 

19.4 ηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ (Γάλεηα εκπεηξία) 

Όζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο 

θαη ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, έλαο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 

αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηνχο.  

Η αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη εάλ νη θνξείο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη 

λα ζηεξηρζεί ν πξνζθέξσλ, πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη εάλ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Η 

αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ 

θνξέα πνπ δελ πιεξνί ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ 

ιφγνη απνθιεηζκνχ.  

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΥΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή 

ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 

Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ 

αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη απηνί νη θνξείο είλαη απφ θνηλνχ 

ππεχζπλνη
xliv

 γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Τπφ ηνπο ηδίνπο φξνπο, κία έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

 

Άξζξν 20: Πεξηερόκελν  θαθέισλ πξνζθνξάο 

 

Κάζε  πξνζθέξσλ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

20.1 ΦΑΚΔΛΟ “ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ” 

Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

α) Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..)
xlv

 βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ 

εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 ηεο Δπηηξνπήο  ηεο 5εο 

Ιαλνπαξίνπ 2016, ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

Οη  πξνζθέξνληεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εθ λένπ Δ.Δ.Δ.., ην νπνίν έρεη ήδε 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξνεγνχκελε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

επηβεβαηψλνπλ φηη νη πιεξνθνξίεο ηνπ εγγξάθνπ εμαθνινπζνχλ λα είλαη αιεζείο. 

Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιεη φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά , 

φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.  

Καηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ ζηνλ παξφληα Φάθειν, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα απνδεηθηηθά 

νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ άξζξσλ 22.2.1, 22.2.2 θαη 22.2.3, αληίζηνηρα, ηεο παξνχζαο. 

β) Σελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 15.1 ηεο 

παξνχζαο.  

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, 

πιελ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

 

20.2 ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο θάθεινο «Σερληθήο Πξνζθνξάο» πεξηιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα, βάζεη 

ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε ηερληθή πξνζθνξά θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 21.2 ηεο 

παξνχζαο:  

α) Σερληθή Έθζεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ζηεξηδφκελε ζηα ππάξρνληα ζηνηρεία 

ηνπ Φαθέινπ Γεκφζηαο χκβαζεο, κε επηζήκαλζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη εηζήγεζε ηνπ 

ηξφπνπ επίιπζήο ηνπο. ηελ Σερληθή Έθζεζε δελ  πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη 

πξνηάζεηο ηερληθψλ ιχζεσλ, 

β) Πξφηαζε Μεζνδνινγίαο, πνπ πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο 

εθπφλεζεο ηεο κειέηεο, δειαδή ηηο απαηηνχκελεο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ 

αιιεινπρία ησλ ζηαδίσλ ή θάζεσλ ηεο θχξηαο θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ (φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ζχλζεηε κειέηε) ηελ αιιεινηξνθνδφηεζε ησλ κειεηψλ κε δεδνκέλα, ηνλ 

θαζνξηζκφ ζεκείσλ ειέγρνπ θαη απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

παξαγσγή ηεο κειέηεο, 

γ) ρξνλνδηάγξακκα, ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε ρξνληθή αιιεινπρία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο πεξηπη. (β), ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, 

 δ) νξγαλφγξακκα θαη έθζεζε ηεθκεξίσζεο θαζεθφλησλ θαη θαηαλνκήο εξγαζηψλ ηεο 

νκάδαο κειέηεο, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή επζπλψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θαη 

ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο θάζε κέινπο ηεο νκάδαο κειέηεο ζε 

αληίζηνηρεο επζχλεο κε απηέο πνπ αλαιακβάλεη ζηελ νκάδα κειέηεο θαη ην βαζκφ 

επηηπρίαο ηεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ (β) θαη (γ), (λα 

ππνβιεζεί θαη ην ππόδεηγκα IV). 
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ε) ζηνηρεία γηα ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο κειέηεο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα 

θαιήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ απξφζθνπηε θαη πνηνηηθά απνδεθηή εθπφλεζε ηεο κειέηεο 

(λα ππνβιεζεί θαη ην ππόδεηγκα V). 
xlvi

 

Η Σερληθή Έθζεζε, ε Πξφηαζε Μεζνδνινγίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ 

παξαξηεκάησλ απηψλ), θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα αλσηέξσ δ) θαη ε) 

ζεκεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ παξαξηεκάησλ θαη εμαηξνπκέλσλ ησλ ππεχζπλσλ 

δειψζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη ησλ ηπρφλ πηζηνπνηεηηθψλ κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη 

πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία κεηαμχ κειψλ ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο κειέηεο) δελ πξέπεη 

λα ππεξβαίλνπλ έλα εχινγν κέγεζνο ελελήληα (90) ζειίδσλ
xlvii

 θεηκέλνπ κεγέζνπο Α4 

κέζεο γξακκαηνζεηξάο, εθηφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο νξγαλνγξάκκαηνο. 

Γηα δηεπθφιπλζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζπζηήλεηαη ε Σερληθή Έθζεζε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ παξαξηεκάησλ απηψλ) λα κελ ππεξβαίλεη έλα εχινγν 

κέγεζνο (40) ζειίδσλ, ε Πξφηαζε Μεζνδνινγίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ 

παξαξηεκάησλ απηψλ) λα κελ ππεξβαίλεη έλα εχινγν κέγεζνο (25) ζειίδσλ θαη ε 

έθζεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ησλ αλσηέξσ δ) θαη ε) ζεκείσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ παξαξηεκάησλ θαη εμαηξνπκέλσλ ησλ ππεχζπλσλ 

δειψζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη ησλ ηπρφλ πηζηνπνηεηηθψλ κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη 

πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία κεηαμχ κειψλ ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο κειέηεο) λα κελ 

ππεξβαίλεη έλα εχινγν κέγεζνο (25) ζειίδσλ 

Όηαλ ην πεξηερφκελν ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ ππεξβαίλεη ην εχινγν 

κέγεζνο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (ε νπνία δηακνξθψλεηαη κε βάζε 

ηελ αξρή ηνπ ίζνπ κέηξνπ θξίζεο), ην ππεξβάιινλ πιηθφ δε ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ 

αμηνιφγεζε.  

Γηα ηα αλαθεξφκελα ζηνηρεία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κειέηεο, ε Δπηηξνπή δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα δεηήζεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 

 

20.3 ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» πεξηιακβάλεη ην ρνξεγνύκελν από ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
 xlviii

, ην νπνίν αλαγξάθεη ηα 

ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο, ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή αλά θαηεγνξία κειέηεο θαη ηελ 

ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληίζεηαη γηα θάζε επηκέξνπο θαηεγνξία κειέηεο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζην νπνίν αλαγξάθνπλ ηελ 

πξνζθεξφκελε ηηκή αλά θαηεγνξία κειέηεο θαη ηε ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληίζεηαη γηα θάζε επί κέξνπο θαηεγνξία κειέηεο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 

4412/2016. Πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηηο ακνηβέο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ, ηηο 

ακνηβέο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ επίβιεςε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαγθαίσλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πάζεο θχζεσο, θαζψο επίζεο θαη ησλ εξγαζηψλ /κειεηψλ, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ 

λ. 4412/2016. 

Η ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή ηξέπεηαη ζε πνζνζηφ έθπησζεο (ζεηηθφ ή αξλεηηθφ) επί 

ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο, κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δηεπθξηλήζεηο ή 

ζπκπιεξψζεηο θαηά ηνπο φξνπο ηνπ  άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο.  

 

Άξζξν 21 : Κξηηήξην αλάζεζεο ζύκβαζεο θαη θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πξνζθνξάο   

 

21.1 Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε «πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά» βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο. Γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ζα αμηνινγεζνχλ νη Σερληθέο θαη 
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Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη 

ππνθξηηήξηα, θαζψο θαη ηε ζρεηηθή ζηάζκηζή ηνπο. 
xlix

 
l
 

 

21.1.1 Κξηηήξην 1ν Σερληθήο πξνζθνξάο  

Αμηνινγείηαη ε πιεξφηεηα θαη αξηηφηεηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

κειέηεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ Σερληθή Έθζεζε ηεο παξ. 20.2 (α) θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

 ν βαζκφο πιεξφηεηαο ηεο εθηίκεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο κειέηεο, 

 ν βαζκφο πιεξφηεηαο θαη νξζφηεηαο ηνπ ζρνιηαζκνχ ηνπο θαη ηδηαίηεξα 

ηεο επηζήκαλζεο ησλ ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαη  

 ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη  γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηπρφλ πξνβιεκάησλ. 

Γελ αμηνινγνχληαη πξνηάζεηο ηερληθψλ ιχζεσλ. 

 

Σν 1
ν
 θξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ Κ1, πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην 

αξηζκφ απφ 1 έσο 100. Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηφ βαζκφ 

θάησ ηνπ 40 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Η βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 1 ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ 

νξίδεηαη ζε ζ1= 45%. 

 

21.1.2 Κξηηήξην 2
ν
 Σερληθήο πξνζθνξάο 

Αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνηαζείζαο θαηά ηε παξ. 20.2.(β) 

Πξφηαζεο Μεζνδνινγίαο.  

Αμηνινγνχληαη  ζπγθεθξηκέλα: 

 ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη παξνπζηαδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαιχπηνπλ ηηο 

ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο, 

 ν βαζκφο επάξθεηαο ησλ πξνβιεπφκελσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ 

παξαγσγήο κειέηεο γηα ηελ έληερλε εθπφλεζή ηεο θαη 

 ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη εζσηεξηθήο ζπκβαηφηεηαο ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

κειέηεο κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο. 

 

Σν 2
ν
 θξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ Κ2 πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην 

αξηζκφ απφ 1 έσο 100. Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηφ βαζκφ 

θάησ ηνπ 40 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ζ βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 2 ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ 

νξίδεηαη ζε ζ2= 25%. 

21.1.3 Κξηηήξην 3
ν
 Σερληθήο πξνζθνξάο 

Αμηνινγείηαη ε νξγαλσηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνηαζέλησλ θαηά ηελ 

παξ. 20.2.(δ) θαη (ε) ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο.  

Αμηνινγνχληαη  ζπγθεθξηκέλα : 

 Ο βαζκφο επάξθεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο ηνπ έξγνπ απφ πιεπξάο 

βέιηηζηνπ αξηζκνχ επηζηεκφλσλ θαη εηδηθνηήησλ ζε ζρέζε κε ην ππφ 

εθπφλεζε αληηθείκελν.   

 Ο βαζκφο ζπλνρήο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο (κφληκεο ή πεξηζηαζηαθέο) ησλ ζηειερψλ ηεο 

νκάδαο κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη ηελ έθηαζε πξνεγνχκελσλ ζπλεξγαζηψλ 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Δθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη αμηνπνηείηαη 

ηεθκεξησκέλα απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ζηελ νκάδα κειέηεο ζηειερηθφ 

δπλακηθφ πέξαλ ηνπ βαζηθνχ, δειαδή ηνπ δπλακηθνχ πνπ θαηά βάζε 

επαξθεί γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο, ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ 

ΑΔΑ: ΩΖΟΓΩΗΒ-ΘΜΚ
17REQ001944012 2017-09-14



Σελίδα 29 από 51 
 

αμηνιφγεζε. Με ηνλ φξν ζηειερηαθφ δπλακηθφ λννχληαη ηα άηνκα ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ, ηα νπνία αλήθνπλ ζην δπλακηθφ ηνπ πηπρίνπ θαη κε ηνλ 

φξν βαζηθφ ζηειερηαθφ δπλακηθφ, ην ειάρηζην δπλακηθφ αλά θαηεγνξία, 

ην νπνίν δεηείηαη απφ ηε πξνθήξπμε. 

 Ο βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο δνκήο ηνπ 

νξγαλνγξάκκαηνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο. 

 Ο βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο, ησλ 

ππεπζχλσλ ζε ζρέζε κε ηα πξνβιεπφκελα γη‟ απηνχο θαζήθνληα θαη ζε 

ζρέζε κε  παιαηφηεξεο ζπλεξγαζίεο ζε αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο κειεηψλ. 

Σν 3
ν
 θξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ Κ3 πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην 

αξηζκφ απφ 1 έσο 100. Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηφ βαζκφ 

θάησ ηνπ 40 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Η βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 3 ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ 

νξίδεηαη ζε ζ3= 30%. 

21.2 Βαζκνιόγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο  

Σν άζξνηζκα ησλ ζρεηηθψλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ (θαη 

ππνθξηηεξίσλ) αμηνιφγεζεο αλέξρεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε 100. Η 

βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν: 

UΣΠ= ζ1*Κ1 + ζ2*Κ2+ζ3*Κ3  

Ο πξνθχπησλ βαζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεχηεξν (2
ν
) δεθαδηθφ ςεθίν. 

Όπνπ «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ  

θαη ηζρχεη ζ1+ζ2+ζ3 = 1. 

Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο βαζκνινγίαο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε 

UTΠ = 80%. 

Η ηερληθή πξνζθνξά πνπ δελ πιεξνί ηελ ειάρηζηε επηκέξνπο βαζκνινγία ησλ 

θξηηεξίσλ ηνπ άξζξνπ 21.1, απνξξίπηεηαη θαη ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ηεο 

πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο 
li
. 

21.3. Βαζκνιόγεζε Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

Oη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο βαζκνινγνχληαη ζε εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα θαη ε 

βαζκνινγία ΒΟΠη ηεο θάζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΟΠη ηζνχηαη κε ην 

πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο σο εμήο: 

ΒΟΠη = 100 x  (1-ΟΠη/ΠΑ), φπνπ ΠΑ είλαη ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή. 

Ο πξνθχπησλ βαζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεχηεξν (2
ν
) δεθαδηθφ ςεθίν. 

Ο ζπληειεζηήο  βαξχηεηαο ηεο βαζκνινγίαο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο νξίδεηαη 

ζε  UΟΠ=20%. 

Βαζκνινγνχληαη κφλν νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ 

νη Σερληθέο Πξνζθνξέο θξίζεθαλ  θαλνληθέο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 21.2 

ηεο παξνχζαο.  

21.4 Πξνζδηνξηζκόο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, 

βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο - ηηκήο  

H ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε πξνζθνξάο U πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα:  

U = U ΣΠ * 80% + U ΟΠ * 20% 

Ο πξνθχπησλ βαζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεχηεξν (2
ν
) δεθαδηθφ ςεθίν. 

Πξνζσξηλφο αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη εθείλνο ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έρεη 

ζπγθεληξψζεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζην U 
lii

. 

ε πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ 

πξνζθέξνληα κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε 

ηζνβαζκίαο θαη σο πξνο ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ 

πξνζθέξνληα κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο 

ηζνδχλακεο πξνζθνξέο.  
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Άξζξν 22 : Απνδεηθηηθά κέζα (κε ύπαξμε ιόγσλ απνθιεηζκνύ, πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, έιεγρνο λνκηκνπνίεζεο)
liii

 

 

 Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο 

νξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, θξίλνληαη θαηά ηελ  ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά 

ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο άξζξνπ θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη 

ρξφλνο ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, απηά ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ 

εκεξνκελία έθδνζεο εληφο ησλ έμη (6) κελψλ 
liv

 πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Οη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ 

ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ 

εκεξνκελία εληφο ησλ έμη (6) κελψλ. 
lv

 

Οη κεκνλσκέλνη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ 

άξζξσλ 18 θαη 19 ηεο παξνχζαο. ηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε 

πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 18 θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 19.1 πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη απφ θάζε 

κέινο ηεο έλσζεο. Η πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

άξζξνπ 19.2 θαη 19.3, αληίζηνηρα, αξθεί λα ηθαλνπνηείηαη αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο 

έλσζεο. 

Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο, θαηφπηλ ζρεηηθήο έγγξαθεο θαηά ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 5.1 εηδνπνίεζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ππνβάιιεη ηα 

αθφινπζα δηθαηνινγεηηθάlvi: 

22.1 ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν πεξί κε ύπαξμεο ιόγσλ απνθιεηζκνύ: 

22.1.1  Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 18.1.1 ηεο παξνχζαο, απφζπαζκα 

πνηληθνχ κεηξψνπ, ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ 

αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο  ή ηεο ρψξαο φπνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνζθέξσλ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη 

απηέο νη απαηηήζεηο. Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο 

αθνξά θαη ζηα πξφζσπα πνπ νξίδνληαη ζηα ηξία ηειεπηαία εδάθηα ηνπ άξζξνπ 

18.1.1  ηεο παξνχζαο. 

  22.1.2 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 18.1.2 ηεο παξνχζαο: 

β1) Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνπο αξκφδηνπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ή ρψξαο.  

Οη Έιιελεο κειεηεηέο - θπζηθά πξφζσπα ππνβάιινπλ βεβαίσζε ηνπ ΔΦΚΑ ή 

άιινπ ηπρφλ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ φπνπ είλαη αζθαιηζκέλνη γηα ηελ 

θάιπςε θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζήο ηνπο. 

Οη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα εηαηξείεο / Γξαθεία Μειεηψλ ππνβάιινπλ 

απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) 

γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Γελ γίλνληαη απνδεθηά 

σο απφδεημε ελεκεξφηεηαο ηεο πξνζθέξνπζαο εηαηξίαο, απνδεηθηηθά 

ελεκεξφηεηαο γηα ηα ζηειέρε πνπ ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο εηαηξίαο σο 

εηαίξνη. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα), πνπ δελ 

ππνβάινπλ ηα άλσ απνδεηθηηθά, ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ 

απαζρνινχλ πξνζσπηθφ, γηα ην νπνίν ππάξρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζε 

εκεδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Αλ απαζρνινχλ ηέηνην πξνζσπηθφ, 

πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

β2) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο  απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ 

θξάηνπο κέινπο ή ρψξαο.  

Οη έιιελεο κειεηεηέο θαη Δηαηξείεο / Γξαθεία Μειεηψλ ππνβάιινπλ 

απνδεηθηηθφ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ.  
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Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο ζα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ 

έρνπλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξσλ ζηελ Διιάδα. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ 

ηέηνηα ππνρξέσζε, ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ. 

 22.1.3 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 18.1.5 ηεο παξνχζαο:  

Γηα ηελ πεξίπησζε β‟
lvii

, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ή ρψξαο. Δηδηθφηεξα 

γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα 

πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, παχζε εξγαζηψλ, πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ην πηζηνπνηεηηθφ  φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε 

εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν γηα ηα λνκηθά πξφζσπα εθηφο Α.Δ., φηαλ 

δε πξφθεηηαη πεξί Α.Δ. απφ ην Γ.Δ.Μ.Η. ή ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Οη κειεηεηέο - 

θπζηθά πξφζσπα δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε 

εθθαζάξηζε. 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο α‟, γ‟, δ‟, ε‟, ζη‟, δ‟ θαη ε‟
lviii

, επηθαηξνπνηεκέλε ππεχζπλε 

δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο 

ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ 

ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ιφγνη απνθιεηζκνχ
lix

.  

Γηα ηελ πεξίπησζε ζ‟
lx

, πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο. Γηα ηνπο 

εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα κειεηεηέο - θπζηθά πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Σ.Δ.Δ., ή ηνπ αληίζηνηρνπ επηκειεηεξίνπ (φηαλ απηφ έρεη 

πεηζαξρηθέο εμνπζίεο επί ησλ κειψλ ηνπ) πεξί κε δηάπξαμεο παξαπηψκαηνο, γηα 

ην νπνίν επηβιήζεθε πεηζαξρηθή πνηλή. Σα Γξαθεία / Δηαηξείεο Μειεηψλ, θαζψο 

θαη ηα θπζηθά πξφζσπα-κειεηεηέο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ρψξα εγθαηάζηαζεο 

(Διιάδα ή αιινδαπή), ηα νπνία δελ ππφθεηληαη ζηνπο άλσ πεηζαξρηθνχο θνξείο, 

ππνβάινπλ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν ππφθεηληαη, εθφζνλ απηφο έρεη 

πεηζαξρηθέο εμνπζίεο ζηα κέιε ηνπ, δηαθνξεηηθά ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε 

φηη: α) δελ ππάξρεη πεηζαξρηθφο θνξέαο θαη β) δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα.  

22.1.4 Αλ ην θξάηνο κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά πνπ λα 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη σο άλσ, ππφ 22.1.1 έσο 

22.1.3, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 

βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 

ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε 

δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα ελ ιφγσ έγγξαθα ή ηα 

πηζηνπνηεηηθά ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη σο άλσ, ππφ 22.1.1 έσο 22.1.3.  

22.1.5 Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 18.1.6 ηεο παξνχζαο
lxi

, ηα αθφινπζα, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 82/1996 θαη ζην άξζξν 8 ηνπ λ. 3310/2005,: 

- Οη εκεδαπέο επηρεηξήζεηο: 

i) πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο πνπ επνπηεχεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

2190/1920 ηελ εηαηξία, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο ηεο είλαη 

νλνκαζηηθέο. 

ii) αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη 
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θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

- Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, εθφζνλ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηνπο 

ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ, 

πξνζθνκίδνπλ: 

i) πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο, 

ii) αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε κεηφρνπ, 

φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε 

εκεξνκελία ην πνιχ 30 κέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο, 

iii) θάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη 

θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ην ηειεπηαίν 30ήκεξν πξηλ 

ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.  

- Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, πνπ δελ έρνπλ, θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηνπο, 

ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ, ππνβάιινπλ: 

i) βεβαίσζε πεξί κε ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα 

αξρή, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ, 

ii) έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% 

ησλ κεηνρψλ, 

iii) εάλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή θαηάζηαζε 

κεηφρσλ (κε 1%), ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, αλ νη κέηνρνη 

απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξεία,  

iv) εάλ δελ πξνζθνκηζηεί θαηάζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ, ε εηαηξία αηηηνινγεί ηνπο 

ιφγνπο πνπ νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί. Η Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ 

δελ κπνξεί λα θξίλεη ηελ επάξθεηα ηεο αηηηνιφγεζεο, αλ φκσο απνδείμεη ηε 

δπλαηφηεηα απφθηεζεο ή ζχληαμεο ηεο θαηάζηαζεο απηήο, ηφηε ε επηρείξεζε 

απνθιείεηαη. 

Διιείςεηο ζηα δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ζπκπιεξψλνληαη 

θαηά ην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. 

Πεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε δήισζε 

ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ  Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-

2007 (Β‟ 1673) «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ. 3310/2005 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005». 

22.1.6 Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 18.1.10 ηεο παξνχζαο, ππεχζπλε δήισζε 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε 

βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

22.2. ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν πιήξσζεο θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο: 

22.2.1 Πξνο απφδεημε ηεο θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο 

δξαζηεξηόηεηάο ηνπο : 

(α) νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ 

Πηπρίν Μειεηεηή ή Γξαθείσλ Μειεηψλ  γηα ηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο 

κειεηψλ, σο εμήο: 
lxii

  

1. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 13, πηπρία ηάμεσλ Γ‟ θαη άλσ 

2. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 16, πηπρία ηάμεσλ Β‟ θαη άλσ 

3. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 9, πηπρία ηάμεσλ Β‟ θαη άλσ 

4. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 20, πηπρία ηάμεσλ Β‟ θαη άλσ 

5. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 21, πηπρία ηάμεσλ Α‟ θαη άλσ 

6. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 27, πηπρία ηάμεσλ Α‟ θαη άλσ 
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(β) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη  ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο 

 Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.  

(γ) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο 

ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 

πκθσλίαο, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε  πεξίπησζε 

θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 

δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,  πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ 

αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα 

δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ 

δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 

ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην 

κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ άξζξνπ 17.1 ηεο παξνχζαο. 

22.2.2  Η Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα απνδεηθλχεηαη σο 

αθνινχζσο:  

ην πξφζσπν θάζε δηαγσληδφκελνπ πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ε νηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα κε ηελ πξνζθφκηζε:   

 νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή απνζπαζκάησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηηο 

ηξεηο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, απφ ηηο νπνίεο ζα πξνθχπηεη φηη ν κέζνο 

θχθινο εξγαζηψλ γηα ηηο ηξεηο απηέο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο αλέξρεηαη 

θαη‟ ειάρηζηνλ ζην πνζφ ηνπ 500.000,00 επξψ
lxiii

 

θαη  

 αζθαιηζηήξην επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο πνζνχ ηνπιάρηζηνλ 500.000,00 

επξψ αλά γεγνλφο θαη 1.500.000,00 επξψ αζξνηζηηθά
lxiv 

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηεί ε αλαζέηνπζα αξρή, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ 

νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν, 

ην νπνίν ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη θαηάιιειν.  

22.2.3 Η ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα απνδεηθλχεηαη σο αθνινχζσο
lxv

: 

(i) γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 19.3.(α), νη κελ πξνζθέξνληεο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, κε ην Πηπρίν Μειεηεηή ή Γξαθείσλ Μειεηψλ, νη 

δε αιινδαπνί πξνζθέξνληεο  

 Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 13, ηνπιάρηζηνλ 1 κειεηεηή 12εηνχο εκπεηξίαο. 

 Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 16, ηνπιάρηζηνλ 1 κειεηεηή 8εηνχο εκπεηξίαο. 

 Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 9, ηνπιάρηζηνλ 1 κειεηεηή 8εηνχο εκπεηξίαο. 

 Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 20, ηνπιάρηζηνλ 1 κειεηεηή 8εηνχο εκπεηξίαο. 

 Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 21, ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κειεηεηή 4εηνχο 

εκπεηξίαο.  

 Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 27, ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κειεηεηή 4εηνχο 

εκπεηξίαο. 

(ii) γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 19.3.(β)
lxvi

:    

Καηαιφγνπ ησλ θπξηφηεξσλ παξφκνησλ κειεηψλ, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. 

19.3.(β) ηεο παξνχζαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (απφ ηελ 

εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηα 3 έηε πνπ πξνεγνχληαη απηήο), κε 

αλαθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ, ηεο εκεξνκελίαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ 
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Φνξέα. Ο θαηάινγνο ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Τπόδεηγκα ΗΗΗ απφ 

ηνλ κεκνλσκέλν δηαγσληδφκελν ή απφ φια ηα κέιε ηεο δηαγσληδφκελεο 

ζχκπξαμεο, ζπλνδεπφκελν, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, απφ 

βεβαηψζεηο/πηζηνπνηεηηθά ησλ Φνξέσλ Αλάζεζεο (Γεκνζίσλ ή Ιδησηηθψλ) πεξί 

ηεο έληερλεο, επηηπρνχο θαη απνηειεζκαηηθήο εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ 

 22.2.4  Αλ ν πξνζθέξσλ επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 

πξνζθνκίδεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζρεηηθή δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ (π.ρ. 

δήισζε, ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ, θ.α.) φηη ζα δηαζέζνπλ ζηνλ πξνζθέξνληα ηνπο 

αλαγθαίνπο πφξνπο. 

22.2.5 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο 

ή δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ κπνξνχλ, γηα ηελ εθάζηνηε ζχκβαζε, λα πξνζθνκίδνπλ 

ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο. 

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε 

εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε 

πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

22.3.  ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ: 

ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ππνβάιινληαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ 

ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε εμνπζία ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. 

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ θαη Δ.Π.Δ : 

1. ΦΔΚ ζχζηαζεο, 

2. Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ην ΦΔΚ ζην νπνίν έρνπλ 

δεκνζηεπηεί φιεο νη κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν 

θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ ππάξρεη) 

3. ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθφ Γ εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, 

4. Πξαθηηθφ Γ. πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί λα 

πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ 

ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ 

δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ πξνζθνξά θαη ηα 

ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα άηνκν, 

θάηνηθνο Βνησηίαο θαη γλψζηεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, σο αληίθιεηνο, 

5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ / κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην 

πνιχ ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ο.Δ, Δ.Δ , ΙΚΔ: 

1. Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά 

2. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο 

ηνπο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

 

Άξζξν 23: Τπεξγνιαβία 

 

23.1  Ο πξνζθέξσλ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο 

ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη.  

23.2   Η ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ 

ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ. 

 

23.3  δελ εθαξκφδεηαη 
lxvii
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23.4    Αλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ 

ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%)
lxviii

  ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή: 

α) επαιεζεχεη ππνρξεσηηθά ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 18 

ηεο παξνχζαο γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο κε ην Δ.Δ.Δ..,  

β) απαηηεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ 

ππεξγνιάβν, φηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ηνπ. 

 

Άξζξν 24 - Γηάθνξα: 

 

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ έρνπλ εθδνζεί νη πην θάησ γλσκνδνηήζεηο  θαη 

απνθάζεηο
lxix

: 

 Η ππ‟ αξίζκ. 222/2017 απφθαζε ηνπ Γ.. Γήκνπ Σαλάγξαο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν 

δεκνπξάηεζεο. 

 Η ππ‟ αξ. πξση. Oηθ. 15148/09-12-2016 απφθαζε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέαο 

Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ ΔΠ ΔΣΠΑ θαη Σ πεξί έληαμεο ηεο Πξάμεο «ΜΔΛΔΣΔ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΑΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΩΠΟΤ», κε Κσδηθφ ΟΠ 5001203 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014-2020», ηεο 

νπνίαο ππνέξγν είλαη ε παξνχζα κειέηε. 

 Η ππ‟ αξίζκ. 8855/31.7.2017 απφθαζε ηεο «ΔΤΓ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 2014-2020» πεξί 

πξνέγθξηζεο δεκνπξάηεζεο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

κειέηεο. 

 Απφθαζε κε αξ. πξση. …/…-…-… γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017 θαη κε αξ.416/2017 θαηαρψξεζε ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη 

εληνιψλ πιεξσκήο ηεο Γ.Ο.Τ.  (ζπκπιεξψλεηαη θαη ν αξηζκφο ηεο απφθαζεο 

έγθξηζεο ηεο πνιπεηνχο αλάιεςεο ζε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε εθηείλεηαη ζε 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο νηθνλνκηθά έηε). 

 Η ππ‟ αξ. 501/2017 ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο πεξί έγθξηζεο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ 

 

  

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Η:  Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΗΗ:  Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο 

Δθηέιεζεο 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΗII :          Τπόδεηγκα απνδεηθηηθώλ κέζσλ γηα ηελ 

ηερληθή  ηθαλόηεηα / Καηάινγνο  παξόκνηαο 

θύζεο κειεηώλ  

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΗV :  Τπόδεηγκα Πίλαθα πξνηεηλόκελνπ πξνζσπηθνύ 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ V : Τπόδεηγκα Πίλαθα κε ζηνηρεία από 

πξνεγνύκελε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ κειώλ 

ηεο νκάδαο κειέηεο  
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Τπόδεηγκα I: Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 

 

Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο ……………………………. / 

ΣΑΜΔΙΟ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΔΡΓΟΛΗΠΣΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ (Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.) 

Ηκεξνκελία έθδνζεο: …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο 

Φνξέα
lxx

)............................. 

(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα
lxxi

) ......................................... 

 

Δγγχεζε καο ππ‟ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ
lxxii

. 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 

δηδήζεσο  

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ  …………………………
lxxiii

 ππέξ ηνπ  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) 

..............................,  ΑΦΜ: ................ (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….. 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….. 

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................…………………………………..
lxxiv 

 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ 

κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο,  

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) ..................... 

Γηαθήξπμε/Πξφζθιεζε/ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 

.....................................................
lxxv

 ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληνο 

θνξέα), γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο: “(ηίηινο 

ζχκβαζεο)”/ γηα ην/α ηκήκα/ηα ...............
lxxvi 

 

Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο 

ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (ππέξ νπ ε εγγχεζε) θαζ‟ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο 

θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην 

βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....................εκέξεο 
lxxvii

 απφ ηελ απιή έγγξαθε 

εηδνπνίεζή ζαο. 

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………………………………………….. 
lxxviii

.  

ή 

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε 

δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε 

ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο 

Τπεξεζίαο ζαο, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε 

ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν ... ηεο Γηαθήξπμεο/Πξφζθιεζεο/Πξφζθιεζεο 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο 

ΑΔΑ: ΩΖΟΓΩΗΒ-ΘΜΚ
17REQ001944012 2017-09-14



Σελίδα 37 από 51 
 

ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
lxxix

.  

 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ 

πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε
lxxx

. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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Τπόδεηγκα II: Eγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 

 

Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο ……………………………. / 

ΣΑΜΔΙΟ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΔΡΓΟΛΗΠΣΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ 

(Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.)  

Ηκεξνκελία έθδνζεο    …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο 

Φνξέα
83

)................................. 

(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα)
84

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

 

Δγγχεζε καο ππ‟ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ
85

. 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 

δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

επξψ………………………………………………………………………..
86

 

ππέξ ηνπ:  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) 

..............................,  ΑΦΜ: ................ (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) .................. 

(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ 

κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 

γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ ..
87

 / ηεο ππ αξηζ ..... ζχκβαζεο “(τίτλος 

σύμβασης)”, ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) ........................ Γηαθήξπμε / 

Πξφζθιεζε / Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 
88 

........................... ηεο/ηνπ 

(Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο θνξέα). 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο 

θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην 

βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....….    εκέξεο
89 

απφ ηελ απιή έγγξαθε 

εηδνπνίεζή ζαο. 

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξφλνο ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
90

) 

ή  

κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε 

εγγπνδνζίαο καο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ 

πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε
91

. 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ III: ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΜΔΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ / 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΦΤΗ ΜΔΛΔΣΩΝ 

 

 

ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ  ΜΔΛΔΣΔ  

ΠΑΡΟΜΟΗΑ  ΦΤΖ ηεο ηειεπηαίαο 3εηίαο  

(από ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνύ έσο θαη ηα 3 έηε πνπ πξνεγνύληαη απηήο) 

 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ:     (Σίζεηαη ε επσλπκία ηεο Δηαηξίαο ε ηνπ Φπζηθνχ 

πξνζψπνπ πνπ αθνξά ν  θαηάινγνο. ε πεξίπησζε 

ζχκπξαμεο ππνβάιιεηαη μερσξηζηφο θαηάινγνο 

γηα θάζε κέινο απηήο.) 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΔΛΔΣΖ:           (Σίζεηαη ε θαηεγνξία κειέηεο πνπ αθνξά ν 

θαηάινγνο:)  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1. ΣΗΣΛΟ ΜΔΛΔΣΖ :                 (Σίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηεο κειέηεο φπσο 

αλαγξάθεηαη ζηελ ζχκβαζε) 

 

 ΦΟΡΔΑ ΑΝΑΘΔΖ: (Σίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ θνξέα, Κχξηνο ηνπ 

έξγνπ, Πξντζηάκελε Αξρή, Γ/λνπζα Τπεξεζία 

π.ρ. ΤΠΔΥΩΓΔ / Γ.Γ.Γ.Δ. / Γ/λζε Γ6  Σκ. Α) 

 

ΣΑΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ : (Αλαγξάθεηαη ην ζηάδην ή ηα ζηάδηα ηεο κειέηεο 

πνπ εθπνλήζεθαλ ή πξφθεηηαη λα εθπνλεζνχλ.  

Πξνθαηαξθηηθή, Πξνκειέηε, Οξηζηηθή, Μειέηε 

Δθαξκνγήο θ.ι.π.).  

 

 ΑΝΑΓΟΥΟ: (Αλαγξάθεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ Αλαδφρνπ 

ζρήκαηνο.  ε πεξίπησζε χκπξαμεο 

αλαγξάθνληαη φινη νη εηαίξνη απηήο.  ε 

πεξίπησζε Κ/Ξ ν ηίηινο ηεο Κ/Ξ θαη φινη νη 

εηαίξνη απηήο.)   

 

ΔΝΑΡΞΖ ΤΜΒΑΖ: (Σίζεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο.)  

 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΤΜΒΑΖ: (Σίζεηαη ε εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο χκβαζεο 

καδί κε ηνλ αξηζκφ ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο. Αλ 

δελ έρεη γίλεη αθφκα ε έγθξηζε αλαθέξνληαη νη 

ιφγνη. Αλ έρεη εγθξηζεί ελδηάκεζν ζηάδην 

αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαη ε εγθξηηηθή 

απφθαζε.) 

     

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ: (Γίλεηαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ κε ραξαθηεξηζηηθά πνζνηηθά 

ζηνηρεία θαη ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ (εάλ 

είλαη δηαζέζηκε), θαηά ηξφπν πνπ λα πξνθχπηεη 

ζαθψο ην αληηθείκελν θαη λα είλαη δπλαηφλ ε 

Τπεξεζία λα ην αμηνινγήζεη εάλ αλήθεη ε φρη ζε 
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παξφκνηαο θχζεο κε ηελ ππφ αλάζεζε κειέηε.  

Μπνξεί λα γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ ηδηαηηεξνηήησλ 

ηνπ αληηθεηκέλνπ, δπζθνιηψλ θ.ιπ. θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ ππνςεθίνπ.) 

    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΟΤ: (Αλαγξάθεηαη ν πξνυπνινγηζκφο θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν 

ππνςήθηνο:)  

 

 ΑΜΟΗΒΖ: (Αλαγξάθεηαη ε ηειηθή ακνηβή κειέηεο ηεο 

θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν ππνςήθηνο, 

ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ θαηεγνξία θαη ε 

ηειηθή πξνθχπηνπζα ακνηβή ηνπ.) 

 

 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔΛΔΣΖ: (Αλαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή ή φρη ηεο κειέηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ην έξγν θαηαζθεπάδεηαη δχλνληαη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο κειέηεο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαηίζεληαη πηζηνπνηεηηθά 

ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

κειέηεο ζπλππνβάιινληαη.) 

   

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΔΚΣΔΛΔΖ 

ΣΖ ΤΜΒΑΖ: (Αλαγξάθεηαη ην επί πνηλή απνθιεηζκνχ 

πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ησλ Φνξέσλ Αλάζεζεο 

(Γεκνζίσλ ή Ιδησηηθψλ), ζχκθσλα κε ηελ παξ. 

22.2.3(ii) ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. ΣΗΣΛΟ ΜΔΛΔΣΖ :                 (Σίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηεο κειέηεο  φπσο 

αλαγξάθεηαη ζηελ ζχκβαζε) 

 

 

(Ο θαηάινγνο ζπκπιεξψλεηαη κε φζεο κειέηεο παξφκνηαο θχζεο θξίλεη ν ππνςήθηνο. 

Δίλαη δπλαηφλ λα αλαγξάθνληαη θαη νινθιεξσκέλα ζηάδηα εθπνλνπκέλσλ ζπκβάζεσλ.) 

 

 

   (Σόπνο – Ζκεξνκελία) 

 

   θξαγίδα – Τπνγξαθή 

   Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ 

 

 

 

 

εκείσζε:  Σν ππόςε κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη σο πίλαθαο κε κνξθή ζηειώλ, 

ησλ νπνίσλ ηα πεξηερόκελα ζα είλαη αθξηβώο ηα ίδηα θαη ρσξίο 

θακηά αιινίσζε από ηα δεηνύκελα ζην παξόλ ππόδεηγκα. 
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Τπόδεηγκα IV : Πίλαθαο πξνηεηλόκελνπ πξνζσπηθνύ 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

 

α/α 
ΟΝΟΜΑ 

ΔΠΧΝΤΜΟ  
ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ 

ΘΔΖ 

ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ      

ΜΔ ΣΟΝ 

ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟ 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

 

 

(Σόπνο – Ζκεξνκελία) 

 

   θξαγίδα – Τπνγξαθή 

      Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ 
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Τπόδεηγκα V: Πίλαθαο πξνεγνύκελεο ζπλεξγαζίαο κειώλ νκάδαο κειέηεο 

 

ΠΗΝΑΚΑ  

κε ζηνηρεία από πξνεγνύκελε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο κειέηεο 

ηα νπνία αθνξνύλ ρξνληθό δηάζηεκα ην πνιύ δεθαεηίαο 

 

Μέιε ηεο 

πξνηεηλόκελεο 

νκάδαο 

κειέηεο ηα 

νπνία έρνπλ 

ζπλεξγαζηεί 

θαη ζην 

παξειζόλ 

Σίηινο 

Μειέηε 

 

Φνξέαο 

Αλάζεζεο 

(Πξντζηα-

κέλε 

Αξρή) 

Αλάδνρν 

Μειεηεηηθό 

ζρήκα 

(πκπξάηηνλ

ηα γξαθεία 

κειεηώλ) 

Έλαξμε 

ύκβαζεο 

-------------

- 

Πεξαίσζ

ε 

ύκβαζεο 

Κύξηα 

Δθπνλεζέληα 

ζηάδηα 

κειεηώλ 

 

Πηζηνπν

ηε- ηηθό    

 ΝΑΗ /  

ΟΥΗ  
(*)

 

1.     1.  

2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  

2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  

2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  

2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  

2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

 

 (Σόπνο – Ζκεξνκελία) 

 

   θξαγίδα – Τπνγξαθή 

      Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ 

(*) Δπηζπλάπηεηαη πηζηνπνηεηηθφ (απιφ θσηναληίγξαθν) πνπ κπνξεί λα είλαη: 

Βεβαίσζε Δξγνδφηε, Δγθξηηηθή απφθαζε, Τ.Γ. ππνςεθίνπ θ.ιπ. 
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ΖΜΔΗΩΔΗ – ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

Σν θείκελν απηφ πεξηέρεη ππνζεκεηψζεηο - ππνδείμεηο πξνο ηηο ππεξεζίεο πνπ 

ζπληάζζνπλ ηελ πξνθήξπμε, ελψ παξέρεη θαη ηελ (θαηά ηελ ΔΑΑΓΗΤ) εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε θάπνησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα παξαδίδεηαη κε 

ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη ηελ 

αλαγθαία βνήζεηα γηα ηελ νξζή ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη λα ηνπο ελεκεξψζεη 

γηα ηνλ ηξφπν εξκελείαο ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο πνπ εθαξκφδεη ε ππεξεζία. 

 

(Σν θείκελν ηεο Πξνθήξπμεο πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα) 

 

6. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο. 

 

Η απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 501/2017 

 

Σν πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθνπλ νη εμήο: 

 

Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                             ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

 

   ΠΔΡΓΑΛΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 1.  ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ 

 

 

2. ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

 

 

3. ΓΚΗΝΖ ΗΧΑΝΝΖ 

 

 

4. ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ – ΛΑΦΑΝΖ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

 

 

5. ΠΔΣΡΟΤ ΥΡΖΣΟ 

 

 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ &  

ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΖ Ο.Δ. 

 

 

 

ΠΔΡΓΑΛΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  

 
                                                           
i  Σίζεηαη κφλν φηαλ εθ ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ (1.000.000 ΔΤΡΩ ρσξίο ΦΠΑ) πξνθχπηεη 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ Δ..Ρ. 
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ii  Σίζεηαη κφλν εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 
iii  Ζ πεξηπη. (β) ζπκπιεξψλεηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζηε δηαθήξπμε αλ δεκνζηεχηεθε 

πξνθαηαξηηθή πξνθήξπμε ζηελ Δ.Δ.Δ.Δ. (πξβ. παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 4412/2016). 

iv  Ζ πεξηπη. (ζ) ζπκπιεξψλεηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζηε δηαθήξπμε εθφζνλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή πεξηιάβεη ππνδείγκαηα εγγξάθσλ πξνο ππνβνιή απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο π.ρ. 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 

v  πκπιεξψλνληαη ηπρφλ άιια έγγξαθα ζχκβαζεο ή ηεχρε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη 

αλαγθαία κε ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ή λα πξνζδηνξίζεη ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο. 

vi  πκπιεξψλεηαη ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 

ηνπ λ. 4412/2016. 
vii  Όηαλ είλαη αδχλαην λα παξαζρεζεί ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη 

δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε νξηζκέλα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, κπνξεί λα πεξηιεθζεί 

ζην παξφλ άξζξν ηεο δηαθήξπμεο πξφβιεςε φηη ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζα 

δηαηεζνχλ κε κέζα άιια πιελ ησλ ειεθηξνληθψλ, φπσο ην ηαρπδξνκείν ή άιιν θαηάιιειν 

κέζν ή ζπλδπαζκφο ηαρπδξνκηθψλ ή άιισλ θαηαιιήισλ κέζσλ θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ 

(ηξίην εδάθην παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε απηή  πξνηείλεηαη ε 

αθφινπζε δηαηχπσζε:   

 «Σα αθφινπζα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ........................... δηαηίζεληαη 

απφ …………………………., νδφο …………………, πιεξνθνξίεο …………………. 

ηει.:……………..:….. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ παξαθάησ 

εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ……………, ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο». 
viii  Όηαλ δελ κπνξεί λα πξνζθεξζεί ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε ζε νξηζκέλα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, δηφηη ε αλαζέηνπζα αξρή πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη 

ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4412/2016, αλαθέξνληαη, ζην παξφλ άξζξν ηεο δηαθήξπμεο, ηα 

κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ, ηα νπνία απαηηνχληαη, θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζηα ζρεηηθά έγγξαθα. Δλδεηθηηθά, ι.ρ., ε αλαζέηνπζα 

αξρή ζα κπνξνχζε λα αλαθέξεη φηη: “Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο Σχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηα αλσηέξσ έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά. Οη 

νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο, 

ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπο θαη θάζε άιιν ηξίην πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ αλάζεζε ή 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, 

ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία δειψλεη ηα αλσηέξσ”. 

ix  πκπιεξψλεηαη  απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε  ζαθήλεηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, πξνο 

απνθπγή νηαζδήπνηε ζχγρπζεο θαη ακθηβνιίαο.  

x    πκπιεξψλεηαη ε έθηε εκέξα πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 14 ηεο 

παξνχζαο. ε πεξίπησζε επηζπεπζκέλεο δηαδηθαζίαο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/2016, 

ζπκπιεξψλεηαη, αληί ηεο έθηεο, ε ηέηαξηε εκέξα, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 67 παξ. 

2 ηνπ λ. 4412/2016. ε πεξίπησζε πνπ ε εκέξα απηή είλαη αξγία, ηίζεηαη ε πξνεγνχκελε απηήο 

εξγάζηκε εκέξα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ δελ πξνζκεηξάηαη 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο ησλ έμη ή ηεζζάξσλ εκεξψλ. 
xi  ηνηρεία πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα (ηδίσο επσλπκία, νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ., πφιε, 

ηειέθσλν, fax θαη e-mail) θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα ζηνηρεία φισλ ησλ 

κειψλ απηήο. 

xii  πκπιεξψλεηαη ε εκ/ληα ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο. 
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xiii  θφπηκν θξίλεηαη ε επηζηξνθή ηεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξάο λα ιάβεη ρψξα κεηά ηελ 

απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηνπ άξζξνπ 4.6 ηεο δηαθήξπμεο θαη ηελ παξέιεπζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ππνβνιήο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ηεο απφθαζεο επί ηεο άζθεζήο ηεο, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηεο δηαθήξπμεο. Μέρξη ηφηε ε πξνζθνξά θξαηείηαη ζθξαγηζκέλε 

ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.  

xiv  Ζ ελ ιφγσ πιεξνθνξία ζπκπιεξψλεηαη ζην Δ.Δ.Δ. ζην Μέξνο  IV “Κξηηήξηα 

Δπηινγήο”--> “Α' Καηαιιειφηεηα” ζηελ απάληεζε γηα ηελ Δξψηεζε 1).  

xv  πκπιεξψλνληαη άιιεο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ηπρφλ απαηηεί ε αλαζέηνπζα αξρή. Δάλ 

φρη, δηαγξάθεηαη ην “θαζψο θαη”. 

xvi  Ζ πξνζεζκία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) νχηε κεγαιχηεξε ησλ είθνζη 

(20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν 

(άξζξν 103 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016). 

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

xviii   ην ελ ιφγσ ζεκείν ηεο δηαθήξπμεο, πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ν ηφπνο (πρ. ζηα γξαθεία 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο), θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ φζνη ππέβαιαλ 

παξαδεθηέο πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ 

θαηαηέζεθαλ,  δει. εληφο x... εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θνηλνπνηήζεθε ζε 

απηνχο, επί απνδείμεη, ε απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

xix  Σίζεηαη κφλν φηαλ εθ ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ (1.000.000 ΔΤΡΩ ρσξίο ΦΠΑ) πξνθχπηεη 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ Δ..Ρ. 

xx  Σίζεηαη κφλν εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν απφ πφξνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

xxi  Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε (απφ  θνλδχιηα ηεο Δ.Δ.) πξέπεη 

λα αλαθέξεηαη θαη ην Μέηξν απφ ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη. Πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε εμαζθάιηζε 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ζχκβαζεο (αξ 45 παξ 8 ζεκείν Α5 ηνπ λ. 4412/2016). 

xxii  Καηά ην άξζξν 184 ηνπ λ. 4412/2016, ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο κπνξνχλ λα ηεζνχλ  ζην 

ζπκθσλεηηθφ θαηά ηελ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Αλ δελ ηεζνχλ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, ε 

ζρεηηθή αλαθνξά ηεο πξνθήξπμεο δηαγξάθεηαη. Δπίζεο, κπνξεί λα γίλεηαη παξαπνκπή ζην ζρεηηθφ 

ρξνλνδηάγξακκα πνπ (ηπρφλ) πεξηιακβάλεηαη ζην ηεχρνο ηερληθψλ δεδνκέλσλ. 

xxiii  ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέμεη ηε κε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο, ην 

ζρεηηθφ εδάθην δηαγξάθεηαη. 

xxiv  Να αλαθεξζεί εάλ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη λα ζπκπιεξσζνχλ ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 57 παξ 2 ηνπ λ. 4412/2016. Άιισο, λα ζπκπιεξσζεί  «δελ γίλνληαη 

δεθηέο». 

xxv  Πξβ. άξζξν 91 παξ. 1 πεξ. (ε) ηνπ λ. 4412/2016. Αλ, σζηφζν, ζηελ παξάγξαθν 13.1 ε 

αλαζέηνπζα αξρή έρεη ζπκπιεξψζεη φηη γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, ε παξάγξαθνο 

13.2 δελ ζπκπιεξψλεηαη.  

xxvi  Οξίδεηαη ν ρξφλνο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαη΄εθηίκεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο 

δηαδηθαζίαο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, πξβ. άξζξν 97 παξ 3 ηνπ λ. 

4412/2016.    

xxvii  Ζ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 λ. 

4412/2016.  

xxviii  Σν πνζνζηφ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο εθηηκψκελεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ην Φ.Π.Α., κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε (άξζξν 72 παξ. 1 πεξ. α 

εδάθην πξψην ηνπ λ. 4412/2016).  
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xxix  Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα 30 εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, φπσο απηφο θαζνξίζζεθε ζην άξζξν  13 ηεο παξνχζαο (άξζξν 72 

παξ. 1 πεξ. α’ εδάθην ηέηαξην ηνπ λ. 4412/2016). 

xxx  Γελ απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα ζπκβάζεηο αμίαο ίζεο ή θαηψηεξεο απφ ην 

πνζφ ησλ 20.000 επξψ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (αξζ.72 παξ. 1 πεξ. 

β) εδ. ηξίην ηνπ λ. 4412/2016). 

xxxi
  Άξζξν 72 παξ. 1 πεξ. δ’ ηνπ λ. 4412/2016. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαιχπηεη θαη ηελ 

παξνρή ηζφπνζεο πξνθαηαβνιήο πξνο ηνλ αλάδνρν, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο 

πξνθαηαβνιήο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηελ πξνθήξπμε πξνβιέπεηαη κεγαιχηεξν χςνο 

πξνθαηαβνιήο, απηή ιακβάλεηαη κε ηελ θαηάζεζε απφ ηνλ αλάδνρν εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο πνπ 

ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο 

θαηαβαιιφκελεο πξνθαηαβνιήο. 

xxxii χκθσλα κε ηελ πεξ. 40 ηεο παξ. 1 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ λ. 4412/2016, 

εμαθνινπζεί ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο ζε κία εκεξήζηα 

εθεκεξίδα ηεο πξσηεχνπζαο κε παλειιήληα θπθινθνξία, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 12 παξ. 1 

ηνπ λ. 3316/2005 κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 (πξβ. παξ. 10  ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ λ. 

4412/2016), θαζψο θαη ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ λνκνχ, ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν,ην νπνίν αθνξά ε κειέηε ή ε ππεξεζία, ή ηεο έδξαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο, αλ ζηελ έδξα ηνπ λφκνπ δελ εθδίδεηαη εκεξήζηα εθεκεξίδα ή αλ ην έξγν ζα 

εθηειεζηεί ζε πεξηζζφηεξνπο λνκνχο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην ίδην άξζξν 12 ηνπ λ. 3316/2005 κέρξη 

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2020 (πξβ. παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ λ. 4412/2016).  

xxxiii  χκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3548/2007, πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη έσο 

ηελ 1.1.2021 (πξβ. άξζξν 379 παξ. 12 ηνπ λ. 4412/2016). 

xxxiv  Πξβι. πεξ. ε’ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 4412/2016. 

xxxv  Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξφβιεςε γηα παξέθθιηζε απνηειεί δπλαηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο (πξβι. 73 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016).  

xxxvi  Οκνίσο κε ηελ πξνεγνχκελε ζεκείσζε.  

xxxvii    Οη ιφγνη ηεο παξαγξάθνπ 18.1.5 απνηεινχλ δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 73 παξ. 4 λ. 4412/2016. Καηά ζπλέπεηα, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα επηιέμεη 

έλαλ, πεξηζζφηεξνπο, φινπο ή ελδερνκέλσο θαη θαλέλαλ απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 

18.1.5, ζπλεθηηκψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο (εθηηκψκελε αμία 

απηήο, εηδηθέο πεξηζηάζεηο θιπ), κε ζρεηηθή πξφβιεςε ζην παξφλ ζεκείν ηεο δηαθήξπμεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε επηινγήο νπνηνπδήπνηε δπλεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 

18.1.5 θαη πξφβιεςεο ηνπ ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ε αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη ππνρξεσηηθά 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ζπληξέρεη ν ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο απνθιεηζκνχ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επηινγή ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο 

παξαγξάθνπ 18.1.5 δηακνξθψλεη αληηζηνίρσο ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο 

(Δ.Δ.Δ..) θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο. ε πεξίπησζε πνπ ε 

αλαζέηνπζα αξρή δελ επηιέμεη θάπνηνλ απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 18.1.5, 

δηαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ησλ ζρεηηθψλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ θαη δελ 

ζπκπιεξψλεηαη αληίζηνηρα ην ΔΔΔ θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα. 

xxxviii  Ζ παξ. 18.1.6 ηίζεηαη κφλν αλ ε ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ 

1.000.000 ΔΤΡΩ (ρσξίο ΦΠΑ). Ζ κε ζπλδξνκή ηνπ ελ ιφγσ εζληθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

δειψλεηαη ζην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ Δ.Δ.Δ.. (Μέξνο ΗΗΗ Γ “Άιινη ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ 

ελδέρεηαη λα πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο”). 
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xxxix  Ζ αλαθνξά ζηελ παξ. 18.1.5 ηίζεηαη εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέμεη θάπνηνλ απφ 

ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

xl  Ζ αλαθνξά ζηελ παξ. 18.1.5 ηίζεηαη εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέμεη θάπνηνλ απφ 

ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

xli  Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο είλαη πξναηξεηηθά γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή θαη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 

(άξζξν 75 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016). 

xlii  Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (πξβι άξζξν 75 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). Γηα πεξηζζφηεξα, πξβ. 

Καηεπζπληήξηα Οδεγία (Κ.Ο.) ηεο Αξρήο κε ζέκα “Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο ησλ Πξνηχπσλ Σεπρψλ 

δηαθήξπμεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κειεηψλ, άλσ ησλ νξίσλ 

θαη θάησ ησλ νξίσλ ηνπ λ. 4412/2016, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο” (απφθαζε 180/2016). 

xliii  πκπιεξψλεηαη, πεξηγξαθηθά ε ηερληθή ηθαλφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζχκβαζε. Γηα πεξηζζφηεξα, πξβ. πξναλαθεξφκελε Καηεπζπληήξηα Οδεγία (Κ.Ο.) ηεο Αξρήο γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο Σεχρνπο. Όιεο νη απαηηήζεηο πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη 

αλάινγεο κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (πξβ. άξζξν 75 παξ. 1 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 

4412/2016).  

xliv  Σν εδάθην απηφ πξνζηίζεηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 78 παξ. 1 έβδνκν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016, άιισο δηαγξάθεηαη.  

xlv  Πξβ. άξζξν 79 ηνπ λ. 4412/2016. εκεηψλεηαη φηη, ιακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 96 

παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016, ζηηο πεξηπηψζεηο ελψζεσλ, ζθφπηκν είλαη λα 

ζπκπεξηιεθζεί, ζε ζρεηηθφ πεδίν ηνπ Δ.Δ.Δ.., (ζην κέξνο ΗΗ.Α.) ε έθηαζε θαη ην είδνο 

ζπκκεηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο ηνπο, θαζελφο εθ ησλ κειψλ ηεο 

έλσζεο.  

xlvi Οπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν απαηηείηαη θαηά ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 21.2  ηεο παξνχζαο.  

xlvii  Σν φξην ησλ ζειίδσλ θαζνξίδεηαη θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αλαιφγσο 

ησλ απαηηήζεσλ ηεο κειέηεο πνπ πξφθεηηαη λα εθπνλεζεί. 

xlviii  χκθσλα κε ην άξζξν 53 παξ. 8 πεξ. ε’ ηνπ λ. 4412/2016, ε αλαζέηνπζα αξρή ρνξεγεί 

έληππν ζπκπιήξσζεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ή πεξηιακβάλεη ζρεηηθφ ππφδεηγκα ζηε δηαθήξπμε 

θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 ηνπ ηδίνπ λφκνπ 

(ζπκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή). 

xlix  Ζ αλαζέηνπζα αξρή έρεη δηαθξηηηθή επρέξεηα λα επηιέμεη έλα ή πεξηζζφηεξα εθ ησλ 

αλαθεξνκέλσλ θξηηεξίσλ ζηηο παξαγξάθνπο 2 έσο 4 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 4412/2016 αλάινγα κε 

ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη λα θαζνξίζεη ηε βαξχηεηα απηψλ. Καηά ηε 

δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζηα θξηηήξηα αλάζεζεο ηα 

πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λ. 

4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα θξηηήξηα αλάζεζεο πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο θαη λα κελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ παξνρή απεξηφξηζηεο ειεπζεξίαο επηινγήο ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή (πξβ. παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 4412/2016). Γηα πεξηζζφηεξα, πξβ. 

Κ.Ο. ηεο Αξρήο ζρεηηθά κε ηηο Οδεγίεο πκπιήξσζεο ηνπ Πξνηχπνπ Σεχρνπο δηαθήξπμεο. 

l  Σίζεληαη ειάρηζηα φξηα γηα ηηο επηκέξνπο βαζκνινγίεο ησλ θξηηεξίσλ/ππνθξηηεξίσλ 

αλάζεζεο. Πξέπεη, πάλησο, λα ιάβνπλ ππ’ φςε νη αλαζέηνπζεο αξρέο φηη ε ζέζπηζε νξίσλ κπνξεί 

λα είλαη πνιχ απζηεξή έσο απαγνξεπηηθή γηα ηελ ειεχζεξε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο. Μπνξεί ινηπφλ, θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, είηε λα κελ πξνβιέπεηαη 
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ε ρξήζε θαησηέξσλ νξίσλ αλά θξηηήξην ή ην φξην απηφ λα ηίζεηαη πνιχ ρακειά (π.ρ. 30 κνλάδεο 

ζηελ εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα βαζκνιφγεζεο ηνπ θξηηεξίνπ). 

li  Αλαθέξεηαη κφλν αλ έρεη ηεζεί ειάρηζηα απνδεθηή επηκέξνπο βαζκνινγία ζε θάζε 

θξηηήξην.  
lii  ε πεξίπησζε αζπλήζηζηα ρακειψλ πξνζθνξψλ, εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 ηνπ 

λ. 4412/2016. 

liii
  Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ απαηηνχλ απνδεηθηηθά κέζα, πιελ εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζην παξφλ άξζξν θαη ζην άξζξν 82 ηνπ λ. 4412/2016.  

 ρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ 

αληηγξάθσλ εγγξάθσλ ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 

 1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ 

 Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ 

αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο 

θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. εκεησηένλ φηη ε 

παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο 

βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο θεθπξσκέλσλ 

αληηγξάθσλ. 

 2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ 

 Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (λ. 4194/2013). εκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε 

επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη νπνίεο απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο (χκβαζε 

ηεο Υάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο (βι. θαη ζεκείν 6.2.) 

 3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ   

 Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ 

εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 

2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (λ. 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα 

πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο 

α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. 

 4. Πξσηφηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα 

 Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο. 

liv  Ζ ελ ιφγσ πξνζεζκία απνζθνπεί ζηελ ππνβνιή επίθαηξσλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη, εάλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ 

πξνβιέπεηαη ρξφλνο ηζρχνο ηνπο, λα ζέζεη κε ηε δηαθήξπμε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε 

ζρέζε κε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, εληφο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα εθδίδνληαη 

(πρ. εληφο 1 κελφο). 

lv  Οκνίσο κε ηελ πξνεγνχκελε ππνζεκείσζε. 

lvi  Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ ζην φηη πξέπεη λα δεηείηαη ε πξνζθφκηζε 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνο απφδεημε κφλν ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 

επηινγήο πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

lvii  Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ηελ επηιέμεη σο ιφγν απνθιεηζκνχ. 
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lviii  Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ηηο επηιέμεη, φιεο ή θάπνηα/εο εμ απηψλ, σο ιφγνπο 

απνθιεηζκνχ. 

lix  Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή, εθφζνλ κπνξέζεη λα απνδείμεη, κε 

θαηάιιεια κέζα, φηη ζπληξέρεη θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, απνθιείεη νπνηνλδήπνηε 

νηθνλνκηθφ θνξέα απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο.  

lx  Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ηελ επηιέμεη σο ιφγν απνθιεηζκνχ. 

lxi
  Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο δηθαηνινγεηηθψλ νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ αθνξά κφλν 

ζηηο αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, είηε πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλνπο 

ππνςήθηνπο, είηε γηα κέιε ελψζεσλ θαη κφλν εθφζνλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο ππεξβαίλεη 

ην πνζφ ηνπ 1.000.000 ΔΤΡΩ (ρσξίο ΦΠΑ). Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο νη εηαηξείεο πνπ 

είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί ηνχηνπ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. 

lxii  Σίζεληαη νη ηάμεηο αλά θαηεγνξία κειέηεο κε βάζε ηηο πξνεθηηκψκελεο ακνηβέο γηα ην 

ζχλνιν ησλ ζηαδίσλ ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο κειέηεο (πξβι. άξζξν 77 παξ. 2α ηνπ λ. 

4412/2016). Δπηζεκαίλεηαη ε δπλαηφηεηα εθ ηνπ άξζξνπ 77 παξ. 2β ηνπ λ.  4412/2016, λα 

δεηνχληαη, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ, πηπρία αλψηεξεο ηάμεο απφ απηή 

πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ πξνεθηηκψκελε ακνηβή ηεο κειέηεο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα εθ ηνπ 

άξζξνπ 77 παξ. 2γ ηνπ λ. 4412/2016, λα δεηνχληαη πηπρία ηεο ακέζσο θαηψηεξεο ηάμεο, κεηά απφ 

γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ. 

lxiii  πκπιεξψλεηαη αλάινγα, κε βάζε ην Μέξνο Η ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ  ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ λ. 4412/2016. 

lxiv  πκπιεξψλεηαη αλάινγα, κε βάζε ην Μέξνο Η ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ  ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ λ. 4412/2016. 

lxv   Γηα ηελ απφδεημε ηεο  ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο, φπσο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 19.3, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαγξάθεη φζα εθ ησλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία αηη,  β, γ, ε, ζη θαη ε ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ 

ηνπ λ. 4412/2016 απαηηνχληαη (άξζξν 80 παξ. 5 ηνπ σο άλσ λφκνπ). 

lxvi  πκπιεξψλνληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε ηνπ Μέξνπο IΗ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο XII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.  

lxvii   Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ φηη, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ππεξγνιάβνπ 

θαη εθφζνλ ε θχζε ηεο ζχκβαζεο ην επηηξέπεη, ε αλαζέηνπζα αξρή θαηαβάιιεη απεπζείαο ζηνλ 

ππεξγνιάβν ηελ ακνηβή ηνπ δπλάκεη ζχκβαζεο ππεξγνιαβίαο κε ηνλ αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε 

απηή, θαζνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα κέηξα ή νη κεραληζκνί πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ θχξην αλάδνρν λα 

εγείξεη αληηξξήζεηο σο πξνο αδηθαηνιφγεηεο πιεξσκέο, θαζψο θαη νη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ 

απηφλ ηνλ ηξφπν πιεξσκήο. ηελ πεξίπησζε απηή δελ αίξεηαη ε επζχλε ηνπ θχξηνπ αλαδφρνπ. 

πκπιεξψλεηαη αλαιφγσο. 

lxviii  Ο φξνο απηφο κπνξεί λα ηεζεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνζνζηνχ κηθξφηεξνπ ηνπ 30% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (πξβι. παξ. 5 

άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016. 

lxix  Σίζεληαη νη ηπρφλ ιεθζείζεο γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο, π.ρ. απνθάζεηο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο, δέζκεπζεο πίζησζεο, ε πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο δηαρεηξηζηηθήο 

αξρήο ζε πεξίπησζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο ζχκβαζεο, ηπρφλ άιιεο εγθξίζεηο, εηδηθνί φξνη, θιπ. 

 εκεησηένλ φηη, απφ 01.01.2017 ηίζεηαη ζε ηζρχ ην π.δ 80/2016 (Α 145) “Αλάιεςε 

ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο”, ην άξζξν 13 ηνπ νπνίνπ θαηαξγεί ην π.δ 113/2010. ηελ παξ. 

4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ 80/2016 νξίδεηαη φηη νη δηαθεξχμεηο, νη απνθάζεηο αλάζεζεο θαη νη 

ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο αλαθέξνπλ 
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απαξαίηεηα ηνλ αξηζκφ θαη ηε ρξνλνινγία ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, ηνλ αξηζκφ 

θαηαρψξεζήο ηεο ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ νηθείνπ θνξέα, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηεο απφθαζεο 

έγθξηζεο ηεο πνιπεηνχο αλάιεςεο ζε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

νηθνλνκηθά έηε. χκθσλα δε κε ην άξζξν 12 παξ. 2 ζεκ. γ' ηνπ σο άλσ δηαηάγκαηνο, δηαθεξχμεηο 

θαη απνθάζεηο αλάζεζεο πνπ εθδίδνληαη θαη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη απφ θνξείο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο είλαη άθπξεο, εθφζνλ δελ έρεη πξνεγεζεί  απηψλ ε έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 ηνπ ηδίνπ δηαηάγκαηνο. Πξβ. θαη άξζξν 5 ηνπ σο άλσ 

δηαηάγκαηνο “Αλάιεςε δαπαλψλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ”. 

lxx  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
lxxi  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
lxxii  Σν χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ θαη δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο. Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο. ην πνζφ δελ ππνινγίδεηαη ν 

ΦΠΑ (άξζξν 157 λ. 4281/2014). 
lxxiii   ν.π. ππνζ. 74. 
lxxiv  πκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. 

lxxv  πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα αγαζψλ /  ππεξεζηψλ, θιπ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 25 ηνπ πδ 118/2007.  
lxxvi Δθφζνλ ε εγγπεηηθή επηζηνιή αθνξά ζε πξνζθνξά ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο 

Γηαθήξπμεο/Πξφζθιεζεο/Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξψλεηαη ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ηκεκάησλ γηα ην/α 

νπνίν/α ππνβάιιεηαη πξνζθνξά.  
lxxvii  Να νξηζηεί ν ρξφλνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
lxxviii  ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ: Ο ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο 

ηνπιάρηζηνλ θαηά ηξηάληα (30) εκέξεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, φπσο απηφο νξίδεηαη 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 157 παξ. 1 πεξ. α, εδαθ. β' ηνπ λ. 4281/2014).  

lxxix  Άξζξν 157 παξ. 1 πεξ. α εδαθ γ ηνπ λ. 4281/2014. 

lxxx  Ο θαζνξηζκφο αλσηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ'αξηζ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΔΚ Β' 

740/28.08.1995) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεσηηθή 

θαη ε αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. 

83 Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
84  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
85  Οινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο. ην πνζφ δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. 
86  Όπσο ππνζεκείσζε 3. 
87  Δθφζνλ αθνξά αλάζεζε ζε ηκήκαηα ζπκπιεξψλεηαη ν α/α ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ γηα ηα 

νπνία ππνγξάθεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε. 
88  πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα αγαζψλ / ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

25 ηνπ πδ 118/2007. 
89  Να νξηζηεί ν ρξφλνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  
90  χκθσλα κε ην άξζξν 25 πδ 118/2007 θαη ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, ν ρξφλνο ηζρχνο 

ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, θαηά 

ηνλ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά πιένλ δχν 

(2) κήλεο ή κεγαιχηεξνο εθφζνλ απηφ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε.  

91  Ο θαζνξηζκφο αλσηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ'αξηζ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΔΚ Β' 

740/28.08.1995) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεσηηθή 

θαη ε αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. 
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