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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

 
 
Άξζξν 1: Κύξηνο ηνπ Έξγνπ – Αλαζέησλ Φνξέαο - ηνηρεία επηθνηλσλίαο  
 
1. 1              Αλαζέησλ Φνξέαο        :    ΓΔΤΑ Υαιθίδαο  

Οδφο                                                      : Νενθχηνπ 69, Υαιθίδα 
Σαρ.Κσδ. : ……34132 
Σει. : ……22210-20440 
Telefax : ……22210-86758 
E-mail            : ……support@deyax.gr 
Πιεξνθνξίεο : ……Νίθνο Παιαηνιφγνο 

 
 

1.2 Κχξηνο ηνπ Έξγνπ :           ΓΔΤΑ Υαιθίδαο  

 
1.3 Δξγνδφηεο:                               ΓΔΤΑ Υαιθίδαο  

 
1.4 Πξντζηάκελε Αξρή :                 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΤΑ Υαιθίδαο  

  
1.5 Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία :          Η Σερληθή Τπεξεζία ηεο ΓΔΤΑ Υαιθίδαο 

 
1.6 Αξκφδην Σερληθφ πκβνχιην: Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ν. Δπβνίαο  

 
1.7 Η Τπεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ είλαη ε Σερληθή Τπεξεζία ηεο ΓΔΤΑ Υαιθίδαο, ζηελ 
νπνία ζα θαηαηεζνχλ νη πξνζθνξέο: 
 

Οδφο                                               : Νενθχηνπ 69, Υαιθίδα 
Σαρ.Κσδ. : 34132 
Σει. : 22210-61317 
Telefax : 22210-62428 
E-mail            : support@deyax.gr 

 
1.8 Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο κεηαζηεγαζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή 
παξνρήο ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα ηα λέα ηνπο ζηνηρεία ζηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο/πξνζθέξνληεο ή ζηνλ αλάδνρν. 

Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο ή/θαη ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ηνπ αλαζέηνληα θνξέα 
θαηαξγεζνχλ, ζπγρσλεπηνχλ ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή παξνρήο ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ, 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 παξνχζα δηαθήξπμε, 
β) ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ λ 

4412/2016,  
γ) ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 
δ) ην ηεχρνο ηερληθψλ δεδνκέλσλ,  
ε) ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ,  
ζη) ην ηεχρνο πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ, 
δ) ηα ππνδείγκαηα πνπ πξνζαξηψληαη ζηελ παξνχζα3 
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ε) ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηνλ ν 
αλαζέηνληα θνξέα επί φισλ ησλ αλσηέξσ. 

 
2.2 Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε4 ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο (πιελ απφ ην  Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ην νπνίν δηαλέκεηαη 
ζθξαγηζκέλν απφ ηελ Τπεξεζία) απφ ηηο 10/08/20175  ζηελ ηζηνζειίδα www.deyax.gr. Σν 
έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα παξαιακβάλεηαη δσξεάλ απφ ηα γξαθεία ηνπ Αλαζέηνληα 
Φνξέα.  
 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηα 
γξαθεία ηνπ αλαζέηνληα θνξέα θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ επίζεο λα 
ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 
παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη 
εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζε  
πξνεγνχκελν εδάθην δαπάλεο θαη ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ο αλαζέησλ 
θνξέαο 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.6 
 
2.3 Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί  εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 28/09/20177, ν αλαζέησλ θνξέαο 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 28/09/20178. Δπίζεο κέρξη ηελ εκέξα απηή, νη  νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα 
ελεκεξψλνληαη γηα ην “θάθειν δεκφζηαο ζχκβαζεο κειέηεο” πνπ βξίζθεηαη ζηα γξαθεία ηνπ 
Αλαζέηνληα Φνξέα 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,  Νενθχηνπ 69, Υαιθίδα 
 είηε (β) κε απνζηνιή, επί απνδείμεη, πξνο ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, Νενθχηνπ 69, 
Υαιθίδα 
 είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, Νενθχηνπ 69, 
Υαιθίδα.  
ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη 
πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηνπ αλαζέηνληα 
θνξέα πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ 
δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο. Ο αλαζέηνληαο θνξέαο 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 ν αλαζέησλ θνξέαο 
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 ……………....9  
γηα ηελ παξνρή ηερληθώλ ππεξεζηώλ: «ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ»  

κε αλαζέηνληα θνξέα ηε Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθίδαο  
θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 28/09/201710 

 
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 
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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 ηνπ παξφληνο, 

β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 20.2 ηνπ παξφληνο. 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 ηνπ παξφληνο. 
Οη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηνπ 
άξζξνπ 3.2 ηνπ παξφληνο. 
 
3.4 Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα 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 ηνπ παξφληνο. 
 
3.5 Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα11, 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 ηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα ή πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηνπ αλαζέηνληα θνξέα) 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 ηνπ παξφληνο. 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 ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε 
πξνζθνξά. 
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί, ελ ζπλερεία, ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηνπ 
αλαζέηνληα θνξέα γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 3.1 ηνπ 
παξφληνο (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 ηνπ παξφληνο, απνζθξαγίδεη ηνπο 
θπξίσο θαθέινπο θαη ζηε ζπλέρεηα, ηνπο θαθέινπο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Οη 
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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 ηνπ12, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο 
θαη ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο13. 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 ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα. 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 ηνπ 
παξφληνο, 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 ηνλ αλαζέηνληα θνξέα. Καηά ηεο απφθαζεο έγθξηζεο 
ηνπ πξαθηηθνχ, ε νπνία έρεη θνηλνπνηεζεί κε επηκέιεηα ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, ρσξεί έλζηαζε θαηά 
ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο. 

Δθφζνλ αζθεζεί θαη γίλεη δεθηή έλζηαζε θαηά ηεο απφθαζεο  έγθξηζεο ηνπ Πξαθηηθνχ ειέγρνπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ειέγρνπ θαη βαζκνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ν 
Αλαζέησλ Φνξέαο 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 αμηνιφγεζε 
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ζπληάζζεη λέν Πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη εθ λένπ ζηνλ 
Αλαζέηνληα Φνξέα 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 ελζηάζεσλ.  

 
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 ζχκβαζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία  ηεο πεξηπη. (θε) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 
4412/2016.  
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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 ηνπ παξφληνο θαη θαηαγξάθεη ηηο ελέξγεηέο ηεο θαη 
ηελ εηζήγεζή ηεο γηα ηελ αλάζεζε, ζε ζρεηηθφ Πξαθηηθφ. Σν πξαθηηθφ ππνβάιιεηαη ζηνλ 
Αλαζέηνληα Φνξέα, πξνθεηκέλνπ λα ην εγθξίλεη.  
Η απφθαζε ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα θνηλνπνηείηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζηνπο πξνζθέξνληεο. 
Καηά ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ρσξεί έλζηαζε θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ 
παξφληνο. 

 
Άξζξν 5:  Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ - Καηαθύξσζε – Πξόζθιεζε γηα 
ππνγξαθή ζύκβαζεο 

 
5.1 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν αλαζέησλ θνξέαο εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ 
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη 
εληφο πξνζεζκίαο 20 εκεξψλ14 απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε 
απηφλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 22 ηνπ παξφληνο. Σα δηθαηνινγεηηθά  
ππνβάιινληαη ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα 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. Ο αλαζέησλ θνξέαο 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 Σ.Δ.Τ.Γ. 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 ηνπ παξφληνο15 ή ε πιήξσζε κηαο ή 
πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ 
παξφληνο, 
ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 5.5 ηεο 
παξνχζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ αλαζέηνληα θνξέα 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 ηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα ζρεηηθά θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο. 
 
5.5 ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηνπ αλαζέηνληα θνξέα γηα κεηαβνιέο 
ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Σ.Δ.Τ.Γ.  φηη πιεξνί, 
θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 5.4. ηεο παξνχζαο, δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ αλαζέηνληα 
θνξέα ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο 
παξνχζαο. 
 
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 



 

  - 8 - 

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 ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΤΑ 
Υαιθίδαο 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 ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πέληε (5) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θνηλνπνηήζεθε ζε απηνχο, επί απνδείμεη, ε απφθαζε 
θαηαθχξσζεο16.  
 
5.9 Ο αλαζέησλ θνξέαο 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.  
 

 
Άξζξν 6: Δλζηάζεηο  

ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη 
πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 
νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη 
κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ 
άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο. 
 
Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ αλαζέηνληα θνξέα,  ν νπνίνο απνθαζίδεη, χζηεξα απφ 
γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα ηηο ελζηάζεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ παξφληνο θαη 
χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο ελζηάζεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηνπ 
παξφληνο, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο 
ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, 
κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ λ. 4412/2016. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν 
παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην 
απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 
 
Γηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο, νη νπνίεο εθδίδνληαη ή ζπληεινχληαη 
κεηά ηελ 1ε Μαξηίνπ 2018, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV ηνπ λ. 4412/2016 
(άξζξα 345 έσο 374). 
 
 
Άξζξν 7: πκπιήξσζε – απνζαθήληζε πιεξνθνξηώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ  

 
Ο αλαζέησλ θνξέαο 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 310 ηνπ λ. 
4412/2016. 
 
 
Άξζξν 8: ύλαςε ζύκβαζεο 

8.1 Η απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ν αλαζέησλ 
θνξέαο δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.  
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8.2 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε 

ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη 
επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε 
ηνπ αλαζέηνληα θνξέα. 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 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 ηνπ αλαζέηνληα θνξέα 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 317 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 Πξνζαξηήκαηά 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 ππεξεζίσλ  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 
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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).  

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 ηνλ αλαζέησλ θνξέαο, 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 ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, 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 “Γεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ (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 εθπόλεζεο κειεηώλ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ” (Α' 42), φπσο ηζρχνπλ. 

3. Ο λ. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 απηνχ «Άξζε πεξηνξηζκώλ ζπκκεηνρήο 
εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκόζηα έξγα». 

4. Ο λ. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, Σπγρσλεύζεηο Ννκηθώλ 
Πξνζώπσλ θαη Υπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Τνκέα-Τξνπνπνίεζε 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) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό Σπλέδξην» φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

6. Ο λ. 4014/2011(Α΄ 209) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξύζκηζε 
απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνύ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο 
αξκνδηόηεηαο Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο». 

7. Ο λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Σύζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη 
Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ…» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη.  

8. Σν π.δ. 138/2009 «Μεηξών Μειεηεηώλ θαη Δηαηξεηώλ Μειεηώλ»  (Α‟ 185). 

9. Ο λ. 3548/2007 “Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό θαη 
ηνπηθό Τύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο” (Α‟ 68), φπσο ηζρχεη.  

10. Ο λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 
ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη.  

11. Ο λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ 
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
"Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

12. Σν Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεχρνο Α'): Πεξί νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνχ 
ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 

13. Ο λ. 4314/2014 (Α‟ 265) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ 
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 
2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 
156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α’ 297) θαη άιιεο 
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δηαηάμεηο”, ν λ. 3614/2007 (Α‟ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ 
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013» θαη ν λ. 3614/2007 (Α’ 267) 
«Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή 
πεξίνδν 2007 -2013» θαη ην θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηψλ θαλνληζηηθφ πιαίζην17. 

14. Ο λ. 2859/2000  “Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.)” (Α‟ 248) φπσο 
ηζρχεη. 

15.  Σν π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα 
θαη ζηνηρεία”. 

16. Ο λ. 2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” 
φπσο ηζρχεη. 

17. Ο λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, Σπγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 
Θέκαηα”, φπσο ηζρχεη. 

18. Σν π.δ. 696/1974 “Πεξί ακνηβώλ κεραληθώλ δηα ζύληαμηλ κειεηώλ, επίβιεςηλ, παξαιαβήλ  
θιπ  Σπγθνηλσληαθώλ, Υδξαπιηθώλ θαη Κηηξηαθώλ Δξγσλ , σο θαη Τνπνγξαθηθώλ, 
Κηεκαηνγξαθηθώλ     θαη  Φαξηνγξαθηθώλ Δξγαζηώλ θαη ζρεηηθώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 
κειεηώλ” (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. 

19. Σν λ.δ. 2726/1953 „’πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξώζεσλ ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ από 
17.7/16.8.1923 Ν.Γ. πεξί ζρεδίσλ πόιεσλ, θσκώλ, θαη ζπλνηθηζκώλ ηνπ Κξάηνπο θαη 
νηθνδνκήο απηώλ‟‟, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην λ. 3919/2011 (Α΄32). 

20. Η Δγθχθιηνο 11/2011 ηεο ΓΓΓΔ/η. Τ.ΜΔ.ΓΙ. «Δθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3919/2011 πνπ 
αθνξνύλ ηελ απειεπζέξσζε ησλ θιεηζηώλ επαγγεικάησλ». 

21. Η κε αξ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ.21508/04-11-2011 Απφθαζε Τπ. Γ.Μ.Η.Γ. «Γηελέξγεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο θιεξώζεσο γηα ηνλ νξηζκό κειώλ ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα 
ηε δηεμαγσγή δεκνζίσλ δηαγσληζκώλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιόγεζε, παξαθνινύζεζε, 
παξαιαβή πξνκεζεηώλ, ππεξεζηώλ ή έξγσλ» (Β‟ 2540), πνπ εθδφζεθε θαη‟ εμνπζηνδφηεζε 
ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4024/2011 (Α‟ 226). 

22. 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 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. 

23. Οη ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο αλαηηζέκελεο θαηεγνξίεο κειεηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 
 
Άξζξν 12:  Δθηηκώκελε αμία – Υξεκαηνδόηεζε – Πξνζεζκίεο ηεο ζύκβαζεο 
 
12.1 Η  εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε 298. 825,20 € (ρσξίο ΦΠΑ) θαη  πεξηιακβάλεη 
ηηο  πξνεθηηκψκελεο ακνηβέο ησλ παξαθάησ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ κειεηψλ:  
 

1. 129.924,00 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 13 (Μειέηεο Τδξαπιηθψλ Έξγσλ) 
2. 114.766,20 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 09 (Ηιεθηξνινγηθέο θαη Μεραλνινγηθέο Μειέηεο) 
3. 15.157,80 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 18 (Υεκηθνηερληθέο Μειέηεο) 

 
θαη 38.977,20 € γηα απξφβιεπηεο δαπάλεο. 

 
Η παξνρή ππεξεζηψλ  έρεη εληαρζεί ζην Δ.Π. «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ-Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο 
Αλάπηπμε 2014-2020» θαη ε ζχκβαζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Σακείν πλνρήο (Κσδηθφο 
Πξάμεο/MIS (ΟΠ): 5003401)18 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 εθηέιεζε 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 παξνρή ησλ ηερληθψλ ππεξεζίσλ θαη δηακφξθσζε αλάινγα ηελ 
νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. Δθφζνλ πξνθχςνπλ δηαθνξέο, εθαξκφδεηαη ην άξζξν 337 ηνπ λ. 
4412/2016. 

   

12.3 Χο 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 ζην ρξφλν πνπ 
ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο θαη δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ κέρξη 
θαη ηελ έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ (ελδεηθηηθφο ρξφλνο 24 
κήλεο). 

Ο Αλαζέησλ Φνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίζεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ  ζπκθσλεηηθνχ, 
κεηαγελέζηεξν ρξφλν έλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο ζχκβαζεο.  

 
 
Άξζξν 13: Πξνζθνξέο – Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 
 
13.1 Eλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο  δελ γίλνληαη δεθηέο19.  

13.2 Κάζε πξνζθέξσλ κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά20. 

13.3 Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνρήο ηερληθψλ 
ππεξεζίσλ.  

13.4 Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα νθηψ (8) 21 κήλεο απφ ηελ εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ επνκέλνπ άξζξνπ. Ο αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο 
πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο 
ηνπο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 
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Άξζξν 14 : Ζκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο  ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
 
Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ  πξνζθνξψλ ζηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα 
νξίδεηαη ε 28/09/2017  θαη ψξα 10:00 π.κ. 22 .  

Πξνζθνξέο πνπ  ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα  απνξξίπηνληαη σο  κε θαλνληθέο, θαηά ην άξζξν 3.5 
ηνπ παξφληνο. 

 

Άξζξν 15 : Δγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο  
 
15.1 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή   ζηε  δηαδηθαζία  απαηηείηαη 0 ε θαηάζεζε εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, πνζνχ 
5.976,50 €23, 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) ηνλ αλαζέησλ θνξέα πξνο ηνλ νπνίν 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 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 εγγχεζεο24,  
  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 302 ηνπ λ. 4412/2016.  
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Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα ηνπ Πξνζαξηήκαηνο ΙΙ ηεο 
παξνχζαο. 

 

15.2 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο25 

Ο Αλάδνρνο, πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, νθείιεη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο, 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.  

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα ηνπ Πξνζαξηήκαηνο ΙΙΙ ηεο 
παξνχζαο. 

 

15.3     Δγγύεζε πξνθαηαβνιήο26 
Γελ πξνβιέπεηαη. 

 
15.4    Ο αλαζέησλ θνξέαο επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο 
εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 
 
 
Άξζξν 16: Γεκνζηόηεηα – Γαπάλεο δεκνζίεπζεο  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΚΗΜΓΗ.  

Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη ζηνλ ειιεληθφ Σχπν, θαζψο θαη 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ αλαζέηνληα θνξέα (www.deyax.gr)27.  
 

Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζηνλ ειιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ, ζε θάζε πεξίπησζε, 
ηνλ αλάδνρν θαη εηζπξάηηνληαη κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηεο ζχκβαζεο28.  
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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 ζε: 

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 έλσζεο29. 

 
17.3   Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 254 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 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

 
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 
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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) ν αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο. 

 
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 ε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο30:  

(α) Ο πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 253 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 
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δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  Ο Αλαζέησλ Φνξέαο κπνξεί λα κελ 
απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αλαζέησλ θνξέαο 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 262 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 280 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 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 ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, 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. 
 
18.1.4 Ο αλαζέησλ θνξέαο 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 παξαγξάθσλ31.   
 
18.1.5 Πξνζθέξσλ πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 
18.1.1 θαη 18.1.332 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. 
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18.1.6 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. 
 
18.1.7 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 επηινγήο33 
 
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 επάξθεηα34 

Γελ απαηηείηαη. 

 
19.3. Σερληθή  θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλόηεηα35 
 
α) Κάζε πξνζθέξσλ πξέπεη λα δηαζέηεη: 
• γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 13, ηνπιάρηζηνλ έλαλ κειεηεηή 12εηνχο εκπεηξίαο, 
• γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 09, ηνπιάρηζηνλ έλαλ κειεηεηή 12εηνχο εκπεηξίαο θαη δχν 

κειεηεηέο 8εηνχο εκπεηξίαο ή ηνπιάρηζηνλ έλαλ κειεηεηή 12εηνχο εκπεηξίαο, έλαλ κειεηεηή 
8εηνχο εκπεηξίαο θαη δχν κειεηεηέο 4εηνπο εκπεηξίαο. 

• γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 18, ηνπιάρηζηνλ έλαλ κειεηεηή 8εηνχο εκπεηξίαο. 
 
β) Κάζε δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη, επηπιένλ ησλ αλσηέξσ, θαη εηδηθή ηερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαηά ηα δηαιακβαλφκελα ζην παξφλ άξζξν. Η εηδηθή ηερληθή 
ηθαλφηεηα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ εθπφλεζε παξφκνησλ κε ηελ ππφ αλάζεζε ζπκβάζεσλ, 
νη νπνίεο εθηειέζζεθαλ κε δεκφζηεο ζπκβάζεηο ηνπ ππνςήθηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ 
πξνζψπνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 

 Χο παξφκνηεο ππεξεζίεο λννχληαη ηα παξαθάησ είδε: 
 
- Παξνρή Τπεξεζηψλ Σερληθνχ πκβνχινπ ζε δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ δπλακηθφηεηαο η.π. 10.000 θαηνίθσλ 
-  Παξνρή Τπεξεζηψλ Σερληθνχ πκβνχινπ ζε δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ δηθηχσλ 

απνρέηεπζεο.  
 
 Η παξαπάλσ εηδηθή ηερληθή ηθαλφηεηα ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ 

θαινχκελσλ απφ ηελ πξνθήξπμε κειεηεηηθψλ πηπρίσλ ζηηο θαηεγνξίεο 13 & 09.  
 
19.4. Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη νξγαλσκέλν ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη 
νξγαλσκέλν ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, πηζηνπνηεκέλν απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ηεο 
Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ, ην νπνίν απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνβνιή ηνπ ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθνχ 
πνπ ζα είλαη ζε ηζρχ. 
ε πεξίπησζε έλσζεο, ε αλσηέξσ απαίηεζε αξθεί λα θαιχπηεηαη απφ έλα κέινο ηεο έλσζεο. 
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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 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ λ. 
4412/2016 (ΦΔΚ Β/3698/16-11-2016), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν πξνζθέξσλ 
πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

αα) δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 18 ηνπ παξφληνο,  

ββ) φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηεο 
παξφληνο.  

 
Ο Αλαζέησλ Φνξεάο 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. 
 

β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 15.1 ηνπ παξφληνο,  
 

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 παξνχζαο36:  
 

α) Σερληθή έθζεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, 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 κεζνδνινγίαο, πνπ πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο 

παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, δειαδή ηηο απαηηνχκελεο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ αιιεινπρία 
ησλ ζηαδίσλ, ηνλ θαζνξηζκφ ζεκείσλ ειέγρνπ θαη απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 
εθπφλεζε ηεο ππεξεζίαο,  

 
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 ηνπ 
ζπληνληζηή θαη ηεο νκάδαο παξνρήο ππεξεζηψλ, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή επζπλψλ κεηαμχ 
ησλ κειψλ ηεο θαη ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο θάζε κέινπο ηεο νκάδαο 
παξνρήο ππεξεζηψλ ζε αληίζηνηρεο επζχλεο κε απηέο πνπ αλαιακβάλεη ζηελ νκάδα παξνρήο 
ππεξεζηψλ θαη ην βαζκφ επηηπρίαο ηεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ (β) θαη 
(γ),  
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ε) ζηνηρεία γηα ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο παξνρήο ππεξεζηψλ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε 
δπλαηφηεηα θαιήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ απξφζθνπηε θαη πνηνηηθά απνδεθηή παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ, 

 
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 παξνρήο ηερληθψλ ππεξεζηψλ) δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλνπλ έλα εχινγν κέγεζνο 100 ζειίδσλ37 θεηκέλνπ κεγέζνπο Α4 κέζεο γξακκαηνζεηξάο, 
εθηφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο νξγαλνγξάκκαηνο. 
 
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 παξνρήο ηερληθψλ ππεξεζηψλ, ε Δπηηξνπή 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 
 

20.3      ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» πεξηιακβάλεη ην ρνξεγνχκελν απφ ηνλ Αλαζέηνληα 
Φνξέα Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο38, 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 
παξνρή ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ, ηηο ακνηβέο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, 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. 

Ο Αλαζέησλ Φνξέαο κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δηεπθξηλήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο θαηά 
ηνπο φξνπο ηνπ  άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο.  

 
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 Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη 
ππνθξηηήξηα, θαζψο θαη ηε ζρεηηθή ζηάζκηζή ηνπο.  
 
Κξηηήξην 1ν Σερληθήο πξνζθνξάο  
 
ην θξηηήξην απηφ αμηνινγείηαη ε πιεξφηεηα θαη αξηηφηεηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ Σερληθή Έθζεζε ηνπ άξζξνπ 20.2.α θαη ζπγθεθξηκέλα: 
Ο βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο ζχκβαζεο, κε εληνπηζκφ ησλ ζεκάησλ 
ζηα νπνία πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηελ παξνρή ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ . 
Γελ αμηνινγνχληαη πξνηάζεηο ηερληθψλ ιχζεσλ. 
Σν 1ν 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 60 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
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Η βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 1 ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ νξίδεηαη ζε Β1= 
40%. 
 
Κξηηήξην 2ν  Σερληθήο πξνζθνξάο 
ην θξηηήξην απηφ αμηνινγείηαη ε πιεξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο κεζνδνινγίαο εθπφλεζεο ηεο 
παξνρήο ππεξεζίαο, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ β θαη γ ηνπ άξζξνπ 20.2, δειαδή ζπγθεθξηκέλα: 
• ν βαζκφο θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο πξνο εθπφλεζε ζχκβαζεο απφ δξαζηεξηφηεηεο 
πνπ παξνπζηάδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 
• ν βαζκφο επάξθεηαο ησλ ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ,  
• ε ηεθκεξίσζε ηεο δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο θαη ε αμηνπηζηία ηνπ πξνηεηλφκελνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 
Σν 2ν 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 60 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Η βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 2 ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ νξίδεηαη ζε ζ2= 
25%. 
 
Κξηηήξην 3ν  Σερληθήο πξνζθνξάο 
ην θξηηήξην απηφ αμηνινγείηαη ε νξγάλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ δ θαη ε 
ηνπ άξζξνπ 20.2. θαη ζπγθεθξηκέλα: 
• ε ζαθήλεηα ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ ηεο νκάδαο, 
• ε επάξθεηα ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηε δνκή ηνπ 
νξγαλνγξάκκαηνο θαη 
• ν βαζκφο ζπλνρήο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο παξνρήο ππεξεζηψλ. 
Σν 3ν 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 60 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Η βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 3 ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ νξίδεηαη ζε ζ3= 
35%. 
 

 
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: 

U ΣΠ= ζ1*Κ1 + ζ2*Κ2+ζ3*Κ3 

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

Όπνπ «ζ1, ζ2, ζ3» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κ1, Κ2, Κ3 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 δηαδηθαζίαο39. 

 

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), όπνπ ΠΑ είλαη ε πξνεθηηκώκελε ακνηβή. 

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

Ο ζπληειεζηήο  βαξχηεηαο ηεο βαζκνινγίαο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε  UΟΠ=20 %  
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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 (2ν) δεθαδηθφ ςεθίν. 

Πξνζσξηλφο αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη εθείλνο ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έρεη ζπγθεληξψζεη ηνλ 
κεγαιχηεξν αξηζκφ ζην U40. 

ε πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ, ν αλαζέησλ θνξέαο επηιέγεη ηνλ πξνζθέξνληα κε ηε 
κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο θαη σο πξνο ηελ ηερληθή 
πξνζθνξά, ν αλαζέησλ θνξέαο επηιέγεη ηνλ πξνζθέξνληα κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο.  

 
 

Άξζξν 22:  Απνδεηθηηθά κέζα (κε ύπαξμε ιόγσλ απνθιεηζκνύ, πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
πνηνηηθήο επηινγήο, έιεγρνο λνκηκνπνίεζεο)41 

  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 ηνπ παξφληνο 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 έμη (6) κελψλ 42 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 έμη (6) κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο.43 

 
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 ηνλ αλαζέησλ θνξέα, ππνβάιιεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά44: 
 

22.1 ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν πεξί κε ύπαξμεο ιόγσλ απνθιεηζκνύ: 

22.1.1  Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 18.1.1 ηνπ παξφληνο, 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  ηνπ 
παξφληνο. 

  

22.1.2 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 18.1.2 ηνπ παξφληνο: 

β1) Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο ηνπ 
νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ή ρψξαο.  
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Οη Έιιελεο κειεηεηέο - θπζηθά πξφζσπα ππνβάιινπλ βεβαίσζε ηνπ ΣΜΔΓΔ 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 (ΣΜΔΓΔ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο – κέιε ηνπ ΣΔΔ, ΙΚΑ γηα ην ινηπφ 
πξνζσπηθφ). 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.  

Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο ζα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ έρνπλ 
ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξσλ ζηελ Διιάδα. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε, ζα 
ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ. 

 
22.1.3 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 18.1.3 ηνπ παξφληνο:  

Γηα ηελ πεξίπησζε β‟45, 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‟46, 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 
απνθιεηζκνχ47.  

Γηα ηελ πεξίπησζε ζ‟48, 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.  
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22.1.5 Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 18.1.7 ηνπ παξφληνο, 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:  

1  ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 13, πηπρία ηάμεσλ
49

 Γ θαη άλσ  

2 ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 09, πηπρία ηάμεσλ Γ θαη άλσ  

3 ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 18, πηπρία ηάμεσλ Β θαη άλσ 

 
(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 ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα απνδεηθλχεηαη σο αθνινχζσο50: 

(i)  
(α) γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 19.3. (α) νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη 
ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ Πηπρίν Μειεηεηή ή Γξαθείσλ Μειεηψλ γηα ηηο αληίζηνηρεο 
θαηεγνξίεο κειεηψλ, σο εμήο:  
1  ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 13, πηπρία ηάμεσλ  Γ θαη άλσ 
2 ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 09, πηπρία ηάμεσλ Γ θαη άλσ 
3 ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 18, πηπρία ηάμεσλ Β θαη άλσ 
 
(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 
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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. 
 
(ii) γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 19.3.(β), θαηάινγν ησλ θπξηνηέξσλ παξφκνησλ 
ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Τπφδεηγκα 1 ηνπ πξνζαξηήκαηνο I, πνπ 
εθπνλήζεθαλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ζπλνδεπφκελν απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ, πεξί ηεο έληερλεο, επηηπρνχο θαη απνηειεζκαηηθήο εθπφλεζεο ησλ 
ζπκβάζεσλ.51    

 
 
22.2.3 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ κπνξνχλ, γηα ηελ εθάζηνηε ζχκβαζε, λα πξνζθνκίδνπλ ζηνπο αλαζέηνληεο θνξείο  
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.  
 
 
22.2.4  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα απαηηνχκελα απφ ην άξζξν 19.4 πηζηνπνηεηηθά. 
 
 

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 Αζελψλ 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. 
 
 
 



 

  - 26 - 

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 253 ηνπ λ. 4412/2016 απφ 
ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ. 

23.3     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%)52  ηεο 
ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ν αλαζέησλ θνξέαο: 

α) επαιεζεχεη ππνρξεσηηθά ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 18 ηεο 
παξνχζαο γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο κε ην Σ.Δ.Τ.Γ.,  

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 απνθάζεηο53: 

177/2017 Απφθαζε Γ../Γ.Δ.Τ.Α.Υ. (ΧΧ18ΟΔΚΜ-ΞΒΗ). 

Απφθαζε κε αξ. ΔΑΓ 96/9-1-2017 (Χ0ΘΚΟΔΚΜ-ΦΦΟ) γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο γηα ην 
νηθνλνκηθφ έηνο 2017 θαη κε αξ. .......-........... 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). 

 

Υαιθίδα ΙΟΤΛΙΟ 2017 

 

 
Ο Πξφεδξνο Γ.. / ΓΔΤΑΥ  
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 

 
ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ  I  :         Τπόδεηγκα απόδεημεο εκπεηξίαο ζε παξόκνηεο κειέηεο 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1 : Καηάινγνο  παξφκνηαο θχζεο κειεηψλ  
 

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ ΗΗ : Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο 

 

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ : Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1    ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΟ   Η 
(ΜΟΝΟ ΟΣΑΝ ΕΖΣΔΗΣΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ) 

 
ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ   ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΠΑΡΟΜΟΗΑ  ΦΤΖ ηεο ηειεπηαίαο …..εηίαο (από ….έσο ζήκεξα) 
 

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

αθνξά ν  θαηάινγνο. ε πεξίπησζε έλσζεο ππνβάιιεηαη 
μερσξηζηφο θαηάινγνο γηα θάζε κέινο απηήο.) 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΔΛΔΣΖ:          (Σίζεηαη ε θαηεγνξία κειέηεο πνπ αθνξά ν θαηάινγνο. Πρ θαηεγνξία 

13 Τδξαπιηθά.)  

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

1. ΣΗΣΛΟ ΤΠΖΡΔΗΑ :               (Σίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο φπσο 

αλαγξάθεηαη ζηελ ζχκβαζε) 

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

Αξρή, Γ/λνπζα Τπεξεζία π.ρ. ΤΠΔΥΧΓΔ / Γ.Γ.Γ.Δ. / Γ/λζε Γ6  Σκ. 
Α) 

 
ΔΗΓΟ ΤΠΖΡΔΗΑ: Αλαγξάθεηαη  ην είδνο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο. 

 
 ΑΝΑΓΟΥΟ: (Αλαγξάθεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ Αλαδφρνπ ζρήκαηνο.  ε 

πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη 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 παξφκνηαο θχζεο 
κε ηελ ππφ αλάζεζε παξνρή ππεξεζίαο.  Μπνξεί λα γίλεηαη 
πεξηγξαθή ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ, δπζθνιηψλ θ.ι.π 
θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ.) 

    
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΟΤ: (Αλαγξάθεηαη ν πξνυπνινγηζκφο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηεο 

θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν ππνςήθηνο. Πρ θαηεγνξία 13 
Τδξαπιηθά.)  

 
 ΑΜΟΗΒΖ: (Αλαγξάθεηαη ε ηειηθή ακνηβή παξνρήο ππεξεζίαο ηεο θαηεγνξίαο 

ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν ππνςήθηνο, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ 
ζηελ θαηεγνξία θαη ε ηειηθή πξνθχπηνπζα ακνηβή ηνπ.) 

 
 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 
 ΤΠΖΡΔΗΑ : (Αλαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ή φρη ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο παξαζρεζείζαο ππεξεζίαο) 
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ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΔΚΣΔΛΔΖ 
ΣΖ ΤΜΒΑΖ: (Αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ ππνβάιιεηαη π.ρ. 

Βεβαίσζε Δξγνδφηε, Δγθξηηηθή απφθαζε, Τ.Γ. ππνςεθίνπ θιπ.) 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ΣΗΣΛΟ ΤΠΖΡΔΗΑ :              (Σίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηεο  παξνρήο ππεξεζίαο φπσο 

αλαγξάθεηαη ζηελ ζχκβαζε) 

 
 
(Ο θαηάινγνο ζπκπιεξψλεηαη κε φζεο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο παξφκνηαο θχζεο θξίλεη 
ν ππνςήθηνο. Δίλαη δπλαηφλ λα αλαγξάθνληαη θαη νινθιεξσκέλα ζηάδηα εθπνλνπκέλσλ 
ζπκβάζεσλ) 

 
 
 
   (Σόπνο – Ζκεξνκελία) 
 
   θξαγίδα – Τπνγξαθή 
   Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ 

 
 
 
 

εκείσζε:  Σν ππόςε πξνζάξηεκα 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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Πξνζάξηεκα  ΗΗ 
Αζήλα ………………….. 

Π ξ ν ο………………………………………………………………………………1 
 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη κε ηελ παξνχζα επηζηνιή εγγπφκαζηε αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ 
………………………………… 2, ππέξ ηεο  …………… …………………… …………………… 
……………… …… ………………………………………………………………………………………….3  
γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο ………………….4, ή ηεο κεη΄απηήλ λέαο 
εκεξνκελίαο ζε πεξίπησζε αλαβνιήο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα 
………………………………………………………………………………………… 5 ζχκθσλα κε ηε 
ζρεηηθή πξνθήξπμή ζαο. 

Η εγγχεζε θαιχπηεη κφλνλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ππεξνχ ε εγγχεζε πνπ απνξξένπλ απφ ηε 
ζπκκεηνρή ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ, θαζ‟ φιν ηνλ ρξφλν ηεο ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα ζαο θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 
απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα 
ζε 5 (πέληε) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ πνπ θαηαπίπηεη ππφθεηηαη ζην πάγην ηέινο 
ραξηνζήκνπ, πνπ ηζρχεη θάζε θνξά. 

Η παξνχζα εγγχεζή καο εθδίδεηαη βάζεη ηνπ Π.Γ. 394/96 ΦΔΚ266/4.12.96 θαη ηζρχεη απνθιεηζηηθά 
θαη κφλν κέρξη ……………………….. 6 κεηά ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο θαη εθφζνλ ζην κεηαμχ δελ καο 
θνηλνπνηήζεηε λνκίκσο κε Γηθαζηηθφ Δπηκειεηή δήισζή ζαο πεξί θαηαπηψζεσο ηεο εγγπήζεσο, 
απαιιαζζφκεζα θάζε ππνρξεψζεσο απφ ηελ εγγχεζή καο απηή. 

Γειψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, δελ 
ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε.  

Με ηηκή 
 

                                                 
1
  Αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / θαη ηεο αξρήο ή ππεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκό. 

2
  Αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 2% ηεο πξνεθηηκώκελεο 
ακνηβήο.  

3
  Αλαγξάθεηαη ην όλνκα (ονομαηεπώνσμο και παηρώνσμο) ηνπ ππνςεθίνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ, ή ε 
πλήρης επωνσμία ηνπ ππνςεθίνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ (Γξαθείνπ/εηαηξείαο) ή αλαιόγσο ηα ζηνηρεία 
(νλνκαηεπώλπκα-παηξώλπκα ησλ ζπκπξαηηόλησλ κειώλ – θπζηθώλ πξνζώπσλ, ή νη πιήξεηο επσλπκίεο 
ησλ κειώλ λνκηθώλ πξνζώπσλ) έλσζεο, όπσο αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο. 

4
  Αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ. 

5
  Αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο κειέηεο ή ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ όπσο αλαθέξεηαη  ζηελ   πξνθήξπμε. 

6
  Αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία πνπ αλαθέξεη ε πξνθήξπμε, κπνξεί όκσο θαη λα έρεη αόριζηη διάρκεια ε 
εγγπεηηθή επηζηνιή, δειαδή λα κελ ππάξρεη ρξόλνο ιήμεο ηεο ηζρύνο ηεο. 
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Πξνζάξηεκα  ΗΗI 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 
ΑΡΙΘΜ. …………..          ΔΤΡΧ …………….……..7 

Αζήλα ………………….. 
Π ξ ν ο 

8 
Δ Γ Ρ Α: ……………………….. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε κε ηελ παξνχζα φηη ζαο εγγπφκαζηε αλεπηθχιαθηα θαη 
αλέθθιεηα, παξαηηνχκελνη απφ ην επεξγέηεκα ηεο δίδεζεο θαη ηεο δηαίξεζεο, ππέξ ηνπ / ηεο 
…………… …………………… …………………… ……………… …… ……..…9  κέρξη ην πνζφ ησλ 
………………………….ΔΤΡΧ 1  
ην πνζφλ απηφ θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε εγγχεζή καο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ 
πηζηή εθαξκνγή όισλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο απφ ηνλ παξαπάλσ, ππέξ ηνπ νπνίνπ 
εγγπφκαζηε, θαη νπνηαδήπνηε απαίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη‟ απηνχ, πνπ πεγάδεη απφ ηε 
ζχκβαζε …...…………………………………………..10  
……………………..……………. 
Απφ ηελ εγγχεζε απηή ζα απαιιάμνπκε ηνλ παξαπάλσ γηα ηνλ νπνίν έρνπκε εγγπεζεί κεηά ηελ 
επηζηξνθή ηεο παξνχζαο ή κε βάζε έγγξαθε εληνιή ζαο. Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε 
δηάζεζή ζαο θαη ζα ην θαηαβάινπκε ρσξίο αληίξξεζε, νιηθά ή κεξηθά, ζε πεξίπησζε νιηθνχ ή 
κεξηθνχ θαηαινγηζκνχ ηεο εγγχεζεο ζε βάξνο απηνχ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε παξνχζα, κέζα 
ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο πξνο εκάο θαη κεηά ηελ επηζηξνθή ζε καο 
ηεο παξνχζαο. 
Η παξνρή εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ έθδνζεο ηνπ Σακείνπ καο δελ έρεη ππαρζεί ζε θαλέλα πεξηνξηζκφ 
πνζνηηθνχ νξίνπ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ ΑΝ440/1945 φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ην 
άξζξν 2 ηνπ Ν.1019/49, γίλνληαη ππνρξεσηηθά δεθηέο έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ηνχην ζηε 
δηαθήξπμε. 
Η ΠΑΡΟΤΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΓΔΝ ΔΚΥΧΡΔΙΣΑΙ Δ ΚΑΝΔΝΑ ΦΟΡΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΔΝΑ 
ΠΙΣΧΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ. 
 
 

Με ηηκή 
 

                                                 
7
   Αλαγξάθεηαη πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην 5% ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο. 

8
  Αλαγξάθεηαη ν εξγνδόηεο δειαδή ε Υπεξεζία πνπ ζπλάπηεη ηε ζύκβαζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο ή ηεο 
παξνρήο ππεξεζηώλ. 

9
  Αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ αλαδόρνπ (θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ) θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο ε 
νλνκαζία όινπ ηνπ αλάδνρνπ ζρήκαηνο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε εγγύεζε είλαη θνηλή ππέξ όισλ ησλ 
κειώλ ηεο έλσζεο θαη αθνξά ην ζύλνιν ηεο ζύκβαζεο.  

10
  Αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο ζύκβαζεο κειέηεο ή παξνρήο ππεξεζηώλ όπσο αλαθέξεηαη ζηελ απόθαζε 
αλάζεζεο 
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1  Αναγρϊφεται ο κωδικόσ ταυτοπούηςησ τησ διατιθϋμενησ πύςτωςησ (π.χ. κωδικόσ ενϊριθμου 
ϋργου ςτο ΠΔΕ ό κωδικόσ πύςτωςησ του τακτικού προώπολογιςμού του φορϋα υλοπούηςησ). Σε 
περύπτωςη ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, αναγρϊφεται και ο 
τύτλοσ του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ του ΕΣΠΑ ό ϊλλου ςυγχρηματοδοτούμενου από πόρουσ ΕΕ 
προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνη η υπό ανϊθεςη μελϋτη. 
2    Συμπληρώνεται η επωνυμύα του αναθϋτοντα φορϋα. 
3  Η περιπτ. (ζ) ςυμπληρώνεται και περιλαμβϊνεται ςτη διακόρυξη εφόςον ο αναθϋτων φορϋασ 
περιλϊβει υποδεύγματα εγγρϊφων προσ υποβολό από τουσ οικονομικούσ φορεύσ π.χ. εγγυητικών 
επιςτολών. 
4  Επιςημαύνεται ότι, ςύμφωνα με το ϊρθρο 297 παρ. 3 του ν. 4412/2016, η ηλεκτρονικό 
διϊθεςη των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ δεν εύναι υποχρεωτικό ςτισ διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων 
κϊτω των ορύων.  
5  Συμπληρώνεται η ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ διακόρυξησ ςτην ιςτοςελύδα, η οπούα πρϋπει 
να ταυτύζεται με τη δημοςύευςη αυτόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ (ϊρθρο 330 ν. 4412/2016). Στην περύπτωςη 
αυτό, δεν υπϊρχει πρόβλεψη για δαπϊνη αναπαραγωγόσ των τευχών του διαγωνιςμού και 
διαγρϊφονται τα λοιπϊ εδϊφια (πλην του πρώτου εδαφύου) τησ παρ. 2.2 τησ διακόρυξησ. 
6  Εάν ο αναθϋτων φορϋασ προτύθεται να εφαρμόςει την παρ. 2 του ϊρθρου 257 του ν. 
4412/2016, αναφϋρονται, ςτο παρόν ϊρθρο τησ διακόρυξησ, τα μϋτρα προςταςύασ του εμπιςτευτικού 
χαρακτόρα των πληροφοριών, τα οπούα απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οπούο εύναι δυνατό η 
πρόςβαςη ςτα ςχετικϊ ϋγγραφα. Ενδεικτικϊ, λ.χ., ο αναθϋτων φορϋασ θα μπορούςε να αναφϋρει ότι: 
“Ο οικονομικόσ φορϋασ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να τηρόςει εμπιςτευτικϊ και να μη γνωςτοποιόςει 
ςε τρύτουσ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του ελληνικού και διεθνούσ Τύπου), χωρύσ την 
προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του αναθϋτοντα φορϋα, τα ανωτϋρω ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που 
προκύπτουν από αυτϊ. Οι οικονομικού φορεύσ διαςφαλύζουν την τόρηςη των απαιτόςεων αυτών από το 
προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολϊβουσ τουσ και κϊθε ϊλλο τρύτο πρόςωπο που χρηςιμοποιούν κατϊ την 
ανϊθεςη ό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Για τον ςκοπό αυτό, κατϊ την παραλαβό των εγγρϊφων τησ 
ςύμβαςησ, υποβϊλλει υπεύθυνη δόλωςη του ν. 1599/1986 με την οπούα δηλώνει τα ανωτϋρω”. 
7  Συμπληρώνεται από τον αναθϋτοντα φορϋα με  ςαφόνεια ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα, προσ 
αποφυγό οιαςδόποτε ςύγχυςησ και αμφιβολύασ.  
8  Συμπληρώνεται η ημϋρα που καθορύζει ο αναθϋτων φορϋασ κατϊ τρόπο ώςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ να μπορούν να λϊβουν γνώςη όλων των αναγκαύων 
πληροφοριών για την κατϊρτιςη των προςφορών. 
9  Στοιχεύα προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα (ιδύωσ επωνυμύα, οδόσ, αριθμόσ, Τ.Κ., πόλη, 
τηλϋφωνο, fax και e-mail) και ςε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, τα ςτοιχεύα όλων των 
μελών αυτόσ. 
10  Συμπληρώνεται η ημ/νια του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ. 
11  Σκόπιμο κρύνεται η επιςτροφό τησ ςφραγιςμϋνησ προςφορϊσ να λϊβει χώρα μετϊ την 
απόφαςη ϋγκριςησ του πρακτικού του ϊρθρου 4.6 τησ διακόρυξησ και την παρϋλευςη του 
δικαιώματοσ υποβολόσ ϋνςταςησ ό τησ απόφαςησ επύ τησ ϊςκηςόσ τησ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο 
ϊρθρο 6 τησ διακόρυξησ. Μϋχρι τότε η προςφορϊ κρατεύται ςφραγιςμϋνη ςτην Επιτροπό 
Διαγωνιςμού.  
12  Η εν λόγω πληροφορύα ςυμπληρώνεται ςτο Τ.Ε.Υ.Δ. ςτο Μϋροσ  IV “Κριτόρια Επιλογόσ”--> “Α' 
Καταλληλότητα” ςτην απϊντηςη για την Ερώτηςη 1).  
13  Συμπληρώνονται ϊλλεσ τυπικϋσ προώποθϋςεισ που τυχόν απαιτεύ ο αναθϋτων φορϋασ. Εϊν 
όχι, διαγρϊφεται το “καθώσ και”. 
14  Η προθεςμύα δεν μπορεύ να εύναι μικρότερη των δϋκα (10) ούτε μεγαλύτερη των εύκοςι (20) 
ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο (ϊρθρο 
103 παρ. 1 του ν. 4412/2016). 
15  Mε την επιφύλαξη των παρ. 7, 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
16   Στο εν λόγω ςημεύο τησ διακόρυξησ, πρϋπει να προςδιορύζεται ο τόποσ (πχ. ςτα γραφεύα του 
αναθϋτοντα φορϋα), καθώσ και το χρονικό διϊςτημα εντόσ του οπούου όςοι υπϋβαλαν παραδεκτϋσ 
προςφορϋσ μπορούν να λαμβϊνουν γνώςη των δικαιολογητικών κατακύρωςησ που κατατϋθηκαν,  
δηλ. εντόσ x... εργϊςιμων ημερών από την ημερομηνύα που κοινοποιόθηκε ςε αυτούσ, επύ αποδεύξει, η 
απόφαςη κατακύρωςησ. 
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17  Τύθεται μόνο εφόςον πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο ϋργο από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ 
Ένωςησ. 
18  Εφόςον πρόκειται για ςύμβαςη ςυγχρηματοδοτούμενη (από  κονδύλια τησ Ε.Ε.) πρϋπει να 
αναφϋρεται και το Μϋτρο από το οπούο χρηματοδοτεύται. Πρϋπει να αναφϋρεται η εξαςφϊλιςη 
χρηματοδότηςησ τησ ςύμβαςησ. 
19  Να αναφερθεύ εϊν γύνονται δεκτϋσ εναλλακτικϋσ προςφορϋσ και να ςυμπληρωθούν τα 
αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 286 παρ 2 του ν. 4412/2016. Άλλωσ, να ςυμπληρωθεύ  «δεν γύνονται 
δεκτϋσ». 
20  Πρβ. ϊρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Αν, ωςτόςο, ςτην παρϊγραφο 13.1 ο 
αναθϋτων φορϋασ ϋχει ςυμπληρώςει ότι γύνονται δεκτϋσ εναλλακτικϋσ προςφορϋσ, η παρϊγραφοσ 
13.2 δεν ςυμπληρώνεται.  
21  Ορύζεται ο χρόνοσ από τον αναθϋτοντα φορϋα, κατ΄εκτύμηςη των ιδιαιτεροτότων τησ 
διαδικαςύασ. Για τον καθοριςμό του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, πρβ. ϊρθρο 97 παρ 3 του ν. 
4412/2016.    
22   Η προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών καθορύζεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 331 του ν. 
4412/2016. 

23  Το ποςοςτό τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ εκτιμώμενησ αξύασ 
τησ ςύμβαςησ, χωρύσ το Φ.Π.Α., με ανϊλογη ςτρογγυλοπούηςη (ϊρθρο 302 παρ. 1 περ. α εδϊφιο πρώτο 
του ν. 4412/2016).  
24  Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον για 30 ημϋρεσ μετϊ τη λόξη του χρόνου 
ιςχύοσ των προςφορών, όπωσ αυτόσ καθορύςθηκε ςτο ϊρθρο  13 τησ παρούςασ (ϊρθρο 302 παρ. 1 
περ. α’ εδϊφιο τϋταρτο του ν. 4412/2016). 
25  Δεν απαιτεύται εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ για ςυμβϊςεισ αξύασ ύςησ ό κατώτερησ από το ποςό 
των 20.000 ευρώ, εκτόσ αν ϊλλωσ ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ (αρθ.302 παρ. 1 περ. β) εδ. 
τρύτο του ν. 4412/2016). 
26  Άρθρο 302 παρ. 1 περ. δ’ του ν. 4412/2016. Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καλύπτει και την 
παροχό ιςόποςησ προκαταβολόσ προσ τον ανϊδοχο, χωρύσ να απαιτεύται η κατϊθεςη εγγύηςησ 
προκαταβολόσ. Στισ περιπτώςεισ που από την προκόρυξη προβλϋπεται μεγαλύτερο ύψοσ 
προκαταβολόσ, αυτό λαμβϊνεται με την κατϊθεςη από τον ανϊδοχο εγγύηςησ προκαταβολόσ που θα 
καλύπτει τη διαφορϊ μεταξύ του ποςού τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και του ποςού τησ 
καταβαλλόμενησ προκαταβολόσ. 
27 Σύμφωνα με την περ. 40 τησ παρ. 1 και την παρ. 3 του ϊρθρου 377 του ν. 4412/2016, 
εξακολουθεύ η υποχρϋωςη δημοςύευςησ τησ περύληψησ τησ προκόρυξησ ςε μύα ημερόςια εφημερύδα 
τησ πρωτεύουςασ με πανελλόνια κυκλοφορύα, που προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 12 παρ. 1 του ν. 
3316/2005 μϋχρι και την 31η Δεκεμβρύου 2017 (πρβ. παρ. 10  του ϊρθρου 379 του ν. 4412/2016), 
καθώσ και ςε μύα ημερόςια εφημερύδα τησ πρωτεύουςασ του νομού, ςτον οπούο πρόκειται να 
καταςκευαςτεύ το ϋργο,το οπούο αφορϊ η μελϋτη ό η υπηρεςύα, ό τησ ϋδρασ τησ Περιφϋρειασ, αν ςτην 
ϋδρα του νόμου δεν εκδύδεται ημερόςια εφημερύδα ό αν το ϋργο θα εκτελεςτεύ ςε περιςςότερουσ 
νομούσ, που προβλϋπεται ςτο ύδιο ϊρθρο 12 του ν. 3316/2005 μϋχρι την 31η Δεκεμβρύου 2020 (πρβ. 
παρ. 12 του ϊρθρου 379 του ν. 4412/2016).  
28  Σύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 4 του ν. 3548/2007, που εξακολουθεύ να ιςχύει ϋωσ την 
1.1.2021 (πρβ. ϊρθρο 379 παρ. 12 του ν. 4412/2016). 
29  Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του ϊρθρου 91 του ν. 4412/2016. 
30  Οι λόγοι τησ παραγρϊφου 18.1.3 αποτελούν δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατϊ ςυνϋπεια, ο αναθϋτων φορϋασ δύναται να επιλϋξει ϋναν, 
περιςςότερουσ, όλουσ ό ενδεχομϋνωσ και κανϋναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμού τησ παρ. 18.1.5, 
ςυνεκτιμώντασ τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ υπό ανϊθεςη ςύμβαςησ (εκτιμώμενη αξύα αυτόσ, 
ειδικϋσ περιςτϊςεισ κλπ), με ςχετικό πρόβλεψη ςτο παρόν ςημεύο τησ διακόρυξησ. Επιςημαύνεται ότι, 
ςε περύπτωςη επιλογόσ οποιουδόποτε δυνητικού λόγου αποκλειςμού τησ παρ. 18.1.3 και πρόβλεψησ 
του ςτην παρούςα διακόρυξη, ο αναθϋτων φορϋασ αποκλεύει υποχρεωτικϊ τον οικονομικό φορϋα, ςτο 
πρόςωπο του οπούου ςυντρϋχει ο ςυγκεκριμϋνοσ λόγοσ αποκλειςμού. Επιςημαύνεται ότι η επιλογό 
του αναθϋτοντα φορϋα για τουσ λόγουσ αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 18.1.3 διαμορφώνει 
αντιςτούχωσ το Τυποποιημϋνο Έντυπο Υπεύθυνησ Δόλωςησ (Τ.Ε.Υ.Δ.) και τα αποδεικτικϊ μϋςα του 
ϊρθρου 22 του παρόντοσ. Σε περύπτωςη που ο αναθϋτων φορϋασ δεν επιλϋξει κϊποιον από τουσ 
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λόγουσ αποκλειςμού τησ παρ. 18.1.3, διαγρϊφεται το περιεχόμενο των ςχετικών λόγων αποκλειςμού 
τησ παραγρϊφου και δεν ςυμπληρώνεται αντύςτοιχα το ΕΕΕΣ και τα αποδεικτικϊ μϋςα. 
31  Η αναφορϊ ςτην παρ. 18.1.3 τύθεται εφόςον ο αναθϋτων φορϋασ επιλϋξει κϊποιον από τουσ 
λόγουσ αποκλειςμού τησ παραγρϊφου αυτόσ. 
32  Η αναφορϊ ςτην παρ. 18.1.3 τύθεται εφόςον ο αναθϋτων φορϋασ επιλϋξει κϊποιον από τουσ 
λόγουσ αποκλειςμού τησ παραγρϊφου αυτόσ. 
33  Επιςημαύνεται ότι όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ εύναι προαιρετικϊ για τον αναθϋτοντα 
φορϋα και πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογα με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 
παρ. 1 του ν. 4412/2016). 
34  Οι αναθϋτοντεσ φορεύσ μπορούν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ότι οι 
οικονομικού φορεύσ διαθϋτουν την αναγκαύα οικονομικό και χρηματοδοτικό ικανότητα για την 
εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ (πρβλ ϊρθρο 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Για περιςςότερα, πρβ. 
Κατευθυντόρια Οδηγύα (Κ.Ο.) τησ Αρχόσ με θϋμα “Οδηγύεσ ςυμπλόρωςησ των Προτύπων Τευχών 
διακόρυξησ ανοικτόσ διαδικαςύασ για τη ςύναψη δημοςύων ςυμβϊςεων μελετών, ϊνω των ορύων και 
κϊτω των ορύων του ν. 4412/2016, με κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό 
ϊποψη προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ” (απόφαςη 180/2016). 
35  Συμπληρώνεται, περιγραφικϊ η τεχνικό ικανότητα που απαιτεύται για τη ςυγκεκριμϋνη 
ςύμβαςη. Για περιςςότερα, πρβ. προαναφερόμενη Κατευθυντόρια Οδηγύα (Κ.Ο.) τησ Αρχόσ για τη 
ςυμπλόρωςη του παρόντοσ Τεύχουσ. Όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ 
με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 1 τελευταύο εδϊφιο του ν. 4412/2016).  
36  Πρβ. ϊρθρο 94 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  
37  Το όριο των ςελύδων καθορύζεται κατϊ την εκτύμηςη ο αναθϋτων φορϋασ αναλόγωσ των 
απαιτόςεων τησ μελϋτησ που πρόκειται να εκπονηθεύ. 
38  Σύμφωνα με το ϊρθρο 281 του ν. 4412/2016, ο αναθϋτων φορϋασ δύναται να χορηγεύ ϋντυπο 
ςυμπλόρωςησ οικονομικόσ προςφορϊσ ό περιλαμβϊνει ςχετικό υπόδειγμα ςτη διακόρυξη κατϊ 
περύπτωςη. 
39  Αναφϋρεται μόνο αν ϋχει τεθεύ ελϊχιςτα αποδεκτό επιμϋρουσ βαθμολογύα ςε κϊθε κριτόριο.  
40  Σε περύπτωςη αςυνόθιςτα χαμηλών προςφορών, εφαρμόζεται το ϊρθρο 313 του ν. 
4412/2016. 
41  Οι αναθϋτοντεσ φορεύσ δεν απαιτούν αποδεικτικϊ μϋςα, πλην εκεύνων που αναφϋρονται ςτο 
παρόν ϊρθρο και ςτο ϊρθρο 309 του ν. 4412/2016.  
 Σχετικϊ με την κατϊργηςη τησ υποχρϋωςησ υποβολόσ πρωτοτύπων ό επικυρωμϋνων 
αντιγρϊφων εγγρϊφων ςε διαγωνιςμούσ δημοςύων ςυμβϊςεων, διευκρινύζονται τα εξόσ: 
 1. Απλϊ αντύγραφα δημοςύων εγγρϊφων 
 Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα των πρωτοτύπων ό των ακριβών 
αντιγρϊφων των δημοςύων εγγρϊφων, που ϋχουν εκδοθεύ από τισ υπηρεςύεσ και τουσ φορεύσ τησ 
περύπτωςησ α' τησ παρ. 2 του ϊρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτϋον ότι η παραπϊνω ρύθμιςη 
δεν καταλαμβϊνει τα ςυμβολαιογραφικϊ ϋγγραφα (λ.χ. πληρεξούςια, ϋνορκεσ βεβαιώςεισ κ.ο.κ.), για 
τα οπούα ςυνεχύζει να υφύςταται η υποχρϋωςη υποβολόσ κεκυρωμϋνων αντιγρϊφων. 
 2. Απλϊ αντύγραφα αλλοδαπών δημοςύων εγγρϊφων 
 Επύςησ, γύνονται αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα από αντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν 
εκδοθεύ από αλλοδαπϋσ αρχϋσ, υπό την προώπόθεςη ότι αυτϊ εύναι νομύμωσ επικυρωμϋνα από την 
αρμόδια αρχό τησ χώρασ αυτόσ, και ϋχουν επικυρωθεύ από δικηγόρο, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο 
ϊρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θύγονται και 
εξακολουθούν να ιςχύουν, οι απαιτόςεισ υποβολόσ δημοςύων εγγρϊφων με ςυγκεκριμϋνη 
επιςημεύωςη (APOSTILLE), οι οπούεσ απορρϋουν από διεθνεύσ ςυμβϊςεισ τησ χώρασ (Σύμβαςη τησ 
Χϊγησ) ό ϊλλεσ διακρατικϋσ ςυμφωνύεσ (βλ. και ςημεύο 6.2.) 
 3. Απλϊ αντύγραφα ιδιωτικών εγγρϊφων   
 Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα από αντύγραφα ιδιωτικών 
εγγρϊφων τα οπούα ϋχουν επικυρωθεύ από δικηγόρο, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 36 παρ. 2 
β) του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), καθώσ και ευκρινό φωτοαντύγραφα από τα πρωτότυπα 
όςων ιδιωτικών εγγρϊφων φϋρουν θεώρηςη από υπηρεςύεσ και φορεύσ τησ περύπτωςησ α' τησ παρ. 2 
του ϊρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
 4. Πρωτότυπα ϋγγραφα και επικυρωμϋνα αντύγραφα 
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 Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ και πρωτότυπα ό νομύμωσ επικυρωμϋνα αντύγραφα των 
δικαιολογητικών εγγρϊφων, εφόςον υποβληθούν από τουσ διαγωνιζόμενουσ. 
42  Η εν λόγω προθεςμύα αποςκοπεύ ςτην υποβολό επύκαιρων αποδεικτικών μϋςων. Ο αναθϋτων 
φορϋασ δύναται, εϊν ςτισ ειδικϋσ διατϊξεισ που διϋπουν την ϋκδοςό τουσ δεν προβλϋπεται χρόνοσ 
ιςχύοσ τουσ, να θϋςει με τη διακόρυξη ςυγκεκριμϋνο χρονικό διϊςτημα ςε ςχϋςη με την ημερομηνύα 
υποβολόσ των δικαιολογητικών, εντόσ του οπούου πρϋπει να εκδύδονται (πχ. εντόσ 1 μηνόσ). 
43  Ομούωσ με την προηγούμενη υποςημεύωςη. 
44  Εφιςτϊται η προςοχό των αναθετουςών αρχών ςτο ότι πρϋπει να ζητεύται η προςκόμιςη 
δικαιολογητικών προσ απόδειξη μόνο των λόγων αποκλειςμού και των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ 
που ϋχουν τεθεύ ςτην παρούςα διακόρυξη.  
45  Εφόςον ο αναθϋτων φορϋασ την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού. 
46  Εφόςον ο αναθϋτων φορϋασ τισ επιλϋξει, όλεσ ό κϊποια/εσ εξ αυτών, ωσ λόγουσ αποκλειςμού. 
47  Επιςημαύνεται ότι ο αναθϋτων φορϋασ, εφόςον μπορϋςει να αποδεύξει, με 
κατϊλληλα μϋςα, ότι ςυντρϋχει κϊποια από τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, αποκλεύει οποιονδόποτε 
οικονομικό φορϋα από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ δημόςιασ ςύμβαςησ.  

48  Εφόςον ο αναθϋτων φορϋασ την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού. 
49  Τύθενται οι τϊξεισ ανϊ κατηγορύα μελϋτησ με βϊςη τισ προεκτιμώμενεσ αμοιβϋσ για το ςύνολο 
των ςταδύων τησ αντύςτοιχησ κατηγορύασ μελϋτησ (πρβλ. ϊρθρο 77 παρ. 2α του ν. 4412/2016). 
Επιςημαύνεται η δυνατότητα εκ του ϊρθρου 77 παρ. 2β του ν.  4412/2016, να ζητούνται, μετϊ από 
γνώμη του αρμόδιου τεχνικού ςυμβουλύου, πτυχύα ανώτερησ τϊξησ από αυτό που προκύπτει με βϊςη 
την προεκτιμώμενη αμοιβό τησ μελϋτησ, καθώσ και η δυνατότητα εκ του ϊρθρου 77 παρ. 2γ του ν. 
4412/2016, να ζητούνται πτυχύα τησ αμϋςωσ κατώτερησ τϊξησ, μετϊ από γνώμη του αρμόδιου 
τεχνικού ςυμβουλύου. 
50   Για την απόδειξη τησ  τεχνικόσ ικανότητασ του προςφϋροντοσ, όπωσ αυτό προςδιορύζεται 
ςτο ϊρθρο 19.3, ο αναθϋτων φορϋασ αναγρϊφει όςα εκ των αποδεικτικών μϋςων που αναφϋρονται 
ςτα ςτοιχεύα αιι,  β, γ, ε, ςτ και η του Παραρτόματοσ ΧΙΙ του Προςαρτόματοσ Α’ του ν. 4412/2016 
απαιτούνται (ϊρθρο 80 παρ. 5 του ωσ ϊνω νόμου). 
51  Συμπληρώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ κατϊ περύπτωςη του Μϋρουσ IΙ του 
Παραρτόματοσ XII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016.  
52  Ο όροσ αυτόσ μπορεύ να τεθεύ, κατϊ την κρύςη του αναθϋτοντα φορϋα, και ςτην περύπτωςη 
ποςοςτού μικρότερου του 30% τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ (πρβλ. παρ. 5 ϊρθρου 336 του ν. 
4412/2016. 
53  Τύθενται οι τυχόν ληφθεύςεσ γνωμοδοτόςεισ και αποφϊςεισ, π.χ. αποφϊςεισ ανϊληψησ 
υποχρϋωςησ, δϋςμευςησ πύςτωςησ, η προηγούμενη ςύμφωνη γνώμη τησ αρμόδιασ διαχειριςτικόσ 
αρχόσ ςε περύπτωςη ςυγχρηματοδοτούμενησ ςύμβαςησ, τυχόν ϊλλεσ εγκρύςεισ, ειδικού όροι, κλπ. 
 Σημειωτϋον ότι, από 01.01.2017 τύθεται ςε ιςχύ το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανϊληψη 
υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ”, το ϊρθρο 13 του οπούου καταργεύ το π.δ 113/2010. Στην παρ. 4 
του ϊρθρου 4 του π.δ 80/2016 ορύζεται ότι οι διακηρύξεισ, οι αποφϊςεισ ανϊθεςησ και οι ςυμβϊςεισ 
που ςυνϊπτονται για λογαριαςμό των φορϋων Γενικόσ Κυβϋρνηςησ αναφϋρουν απαραύτητα τον 
αριθμό και τη χρονολογύα τησ απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ, τον αριθμό καταχώρηςόσ τησ ςτα 
λογιςτικϊ βιβλύα του οικεύου φορϋα, καθώσ και τον αριθμό τησ απόφαςησ ϋγκριςησ τησ πολυετούσ 
ανϊληψησ ςε περύπτωςη που η δαπϊνη εκτεύνεται ςε περιςςότερα του ενόσ οικονομικϊ ϋτη. Σύμφωνα 
δε με το ϊρθρο 12 παρ. 2 ςημ. γ' του ωσ ϊνω διατϊγματοσ, διακηρύξεισ και αποφϊςεισ ανϊθεςησ που 
εκδύδονται και ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται από φορεύσ τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ εύναι ϊκυρεσ, εφόςον 
δεν ϋχει προηγηθεύ  αυτών η ϋκδοςη τησ απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ του ϊρθρου 2 παρ. 2 του 
ιδύου διατϊγματοσ. Πρβ. και ϊρθρο 5 του ωσ ϊνω διατϊγματοσ “Ανϊληψη δαπανών δημοςύων 
επενδύςεων”. 


