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  ανοικτή διαδικασία  
γιά την επιλογηά  άνάδοά χου γιά την εκποά νηση της μελεάτης:

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) 
ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Εκτιμώμενης αξίας  59.669,82 € (πλέον Φ.Π.Α.24%)

που θά διεξάχθειά συά μφωνά με:
ά) τις διάτάά ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) κάι β) τους οά ρους της πάρουά σάς

καλεί

τους ενδιάφεροά μενους οικονομικουά ς φορειάς νά υποβάά λουν προσφοράά  γιά την άνάά δειξη άνάδοά χου
εκποά νησης της ως άά νω μελεάτης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

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

1. 1                  Ανάθεάτουσά άρχηά          :   ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Οδοά ς : Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7 

Τάχ.Κωδ. : 15772

Τηλ. : 213 2024236

Telefax : 213 2024160

E-mail           : mkarageorgi@zografou.gr

Πληροφοριάες : ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ

1.2 Κυά ριος του Έργου :  ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

1.3 Εργοδοά της:                              ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

1.4 Προιϊστάά μενη Αρχηά  :              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ

1.5 Διευθυά νουσά Υπηρεσιάά :     Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ Δ.Ζ.

1.6  Αρμοά διο  Τεχνικοά  Συμβουά λιο:  ΤΕΧΝΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΤΣΔΕΠΑ)

1.7 Εφοά σον οι  άνωτεάρω υπηρεσιάες μετάστεγάσθουά ν κάτάά  τη διάά ρκειά της διάδικάσιάάς συά νάψης ηά
εκτεάλεσης της μελεάτης, υποχρεουά ντάι νά δηλωά σουν άά μεσά τά νεάά τους στοιχειάά στους προσφεάροντες
ηά  στον άνάά δοχο.

Εφοά σον  οι  άνωτεάρω  υπηρεσιάες  ηά /κάι  τά  άποφάινοά μενά  οά ργάνά  της  άνάθεάτουσάς  άρχηά ς
κάτάργηθουά ν,  συγχωνευτουά ν  ηά  με  οποιονδηά ποτε  τροά πο  μετάβληθουά ν  κάτάά  τη  διάά ρκειά  της
διάδικάσιάάς  συά νάψης  ηά  εκτεάλεσης  της  μελεάτης,  υποχρεουά ντάι  νά  δηλωά σουν  άά μεσά  στους
προσφεάροντες ηά  στον άνάά δοχο τά στοιχειάά  των υπηρεσιωά ν  ηά  άποφάινοά μενων οργάά νων,  τά οποιάά
κάτάά  τον  νοά μο  άποτελουά ν  κάθολικοά  διάά δοχο  των  εν  λοά γω  οργάά νων  που  υπεισεάρχοντάι  στά
δικάιωά μάτά κάι υποχρεωά σεις τους.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1  Τά εάγγράφά της  συά μβάσης,  κάτάά  την εάννοιά  της περιπτ.  14 της  πάρ.  1  του  άά ρθρου 2  του ν.
4412/2016, γιά τον πάροά ντά διάγωνισμοά , ειάνάι τά άκοά λουθά: 

ά) η πάρουά σά διάκηά ρυξη με τά προσάρτηά μάτάά  της,

β) το Τυποποιημεάνο Έντυπο Υπευά θυνης Δηά λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)2, 

γ) το εάντυπο οικονομικηά ς προσφοράά ς, 

δ) το Τευά χος Τεχνικωά ν Δεδομεάνων του εάργου με τά τυχοά ν Πάράρτηά μάτάά  του, το προά γράμμά
των άπάιτουά μενων μελετωά ν  κάι η τεκμηριάωση της σκοπιμοά τητάς του εάργου.
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ε) το τευά χος της Συγγράφηά ς Υποχρεωά σεων (Σ.Υ.)  3  με τά τυχοά ν Πάράρτηά μάτάά  του,

στ) το τευά χος προεκτιμωά μενων άμοιβωά ν,

ζ)  τυχοά ν  συμπληρωμάτικεάς  πληροφοριάες  κάι  διευκρινιάσεις  που  θά  πάράσχεθουά ν  άποά  την
άνάθεάτουσά άρχηά   επιά οά λων των άνωτεάρω,

2.2  Προσφεάρετάι  ελευά θερη,  πληά ρης,  άά μεση κάι  δωρεάά ν  ηλεκτρονικηά  προά σβάση 4 στά εάγγράφά της
συά μβάσης  στην  ιστοσελιάδά  της  άνάθεάτουσάς  άρχηά ς  www.zografou.gov.gr (στην  ενότητα
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ).

2.3  Εφοά σον  εάχουν  ζητηθειά   εγκάιάρως,  ηά τοι  εάως  την  Δευτέρα  18/11/2019,  η  άνάθεάτουσά  άρχηά
πάρεάχει  σε  οά λους  τους  προσφεάροντες  που  συμμετεάχουν  στη  διάδικάσιάά  συά νάψης  συά μβάσης
συμπληρωμάτικεάς πληροφοριάες σχετικάά  με τά εάγγράφά της συά μβάσης, το άργοά τερο εάως την Πέμπτη
21/11/2019. 

Άρθρο 3: Υποβολή  φακέλου προσφοράς

3.1 Οι φάά κελοι των προσφορωά ν υποβάά λλοντάι μεάσά στην προθεσμιάά του άά ρθρου 14,

ειάτε (ά) με κάτάά θεσηά  τους στην Επιτροπηά  Διάγωνισμουά  

ειάτε (β) με άποστοληά , επιά άποδειάξει, προς την άνάθεάτουσά άρχηά  

ειάτε (γ) με κάτάά θεσηά  τους στο πρωτοά κολλο της άνάθεάτουσάς άρχηά ς. 

Σε περιάπτωση τάχυδρομικηά ς  άποστοληά ς  ηά  κάτάά θεσης στο πρωτοά κολλο, οι  φάά κελοι προσφοράά ς
γιάνοντάι  δεκτοιά  εφοά σον  εάχουν  πρωτοκολληθειά  στο  πρωτοά κολλο  της  άνάθεάτουσάς  άρχηά ς  που
διεξάά γει  τον  διάγωνισμοά ,  το  άργοά τερο  μεάχρι  την  ημερομηνιάά  κάι  ωά ρά  του  διάγωνισμουά ,  οά πως
οριάζοντάι στο άά ρθρο 14 της πάρουά σάς. Η άνάθεάτουσά άρχηά  δεν φεάρει ευθυά νη γιά τυχοά ν ελλειάψεις
του  περιεχομεάνου  των  προσφορωά ν  που  άποστεάλλοντάι  τάχυδρομικάά  ουά τε  γιά  κάθυστερηά σεις
στην άά φιξηά  τους. Δεν θά πάράληφθουά ν φάά κελοι ηά  άά λλά εάγγράφά άποά  οποιοδηά ποτε τάχυδρομικοά
κάτάά στημά, άκοά μά κι άν η άνάθεάτουσά άρχηά  ειδοποιηθειά  εγκάιάρως.

3.2 Οι προσφορεάς υποβάά λλοντάι μεάσά σε σφράγισμεάνο φάά κελο (κυριάως φάά κελος), στον οποιάο πρεάπει
νά άνάγράά φοντάι ευκρινωά ς τά άκοά λουθά:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

Προσφορά 

του …..1 

για τη μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) 

ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ζωγράφου

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 26/11/2019 και ώρα 10:00.

Ο κυριάως φάά κελος της προσφοράά ς συνοδευά ετάι άποά  άιάτηση υποβοληά ς προσφοράά ς στο διάγωνισμοά , η
οποιάά  άνάγράά φει  το διάγωνισμοά  στον  οποιάο  άφοράά ,  τά στοιχειάά  τάυτοά τητάς του  προσφεάροντος
(μεμονωμεάνου ηά   εάνωσης), δηλάδηά  επωνυμιάά (ηά  ονομάτεπωά νυμο φυσικουά  προσωά που), άπάράιάτητά
στοιχειάά επικοινωνιάάς (τάχυδρομικηά  διευά θυνση, άριθμοά  τηλεφωά νου, fax, e-mail).

1  Στοιχειάά προσφεάροντος οικονομικουά  φορεάά (ιδιάως επωνυμιάά, οδοά ς, άριθμοά ς, Τ.Κ., ποά λη, τηλεάφωνο, fax κάι e-
mail) κάι σε περιάπτωση εάνωσης οικονομικωά ν φορεάων, τά στοιχειάά οά λων των μελωά ν άυτηά ς.
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3.3 Εντοά ς του κυριάως φάκεάλου της προσφοράά ς περιλάμβάά νοντάι τά άκοά λουθά:

ά) ξεχωριστοά ς σφράγισμεάνος φάά κελος, με την εάνδειξη «Δικάιολογητικάά  Συμμετοχηά ς» κάτάά  τά 
οριζοά μενά στο άά ρθρο 20.2 του πάροά ντος,

β)  ξεχωριστοά ς  σφράγισμεάνος  φάά κελος,  με  την  εάνδειξη  «Τεχνικηά  Προσφοράά »,  ο  οποιάος  
περιεάχει  τά  τεχνικάά  στοιχειάά  της  προσφοράά ς,  κάτάά  τά  οριζοά μενά  στο  άά ρθρο  20. 3 του  
πάροά ντος.

γ) ξεχωριστοά ς σφράγισμεάνος φάά κελος (κλεισμεάνος με τροά πο που δε μπορειά νά άνοιχθειά χωριάς 
νά  κάτάστειά  τουά το  άντιληπτοά ,  επιά  ποινηά  άποκλεισμουά ),  με  την  εάνδειξη  «Οικονομικηά  
Προσφοράά », ο οποιάος περιεάχει τά οικονομικάά  στοιχειάά της προσφοράά ς, κάτάά  τά οριζοά μενά στο 
άά ρθρο 20.4 του πάροά ντος.

Οι ως άά νω ξεχωριστοιά  σφράγισμεάνοι φάά κελοι φεάρουν επιάσης τις ενδειάξεις του κυριάως φάκεάλου του
άά ρθρου 3.2 του πάροά ντος.

3.4  Προσφορεάς  που  περιεάρχοντάι  στην  άνάθεάτουσά  άρχηά  με  οποιοδηά ποτε  τροά πο,  πριν  άποά  την
ημερομηνιάά  υποβοληά ς  του άά ρθρου 14 της πάρουά σάς, δεν άποσφράγιάζοντάι, άλλάά  πάράδιάδοντάι στην
Επιτροπηά  Διάγωνισμουά  κάτάά  τά οριζοά μενά στο άά ρθρο 4.1 του πάροά ντος.

3.5  Γιά  τυχοά ν  προσφορεάς  που  υποβάά λλοντάι  εκπροά θεσμά,  η Επιτροπηά  Διάγωνισμουά  σημειωά νει
στο  πράκτικοά  της  την  εκπροά θεσμη  υποβοληά  (άκριβηά  ημερομηνιάά  κάι  ωά ρά  που  περιηά λθε  η
προσφοράά  στην κάτοχηά  της) κάι τις άπορριάπτει ως μη κάνονικεάς.

3.6 Οι προσφορεάς υπογράά φοντάι κάι μονογράά φοντάι άνάά  φυά λλο:

ά) άποά  τον ιάδιο το μελετητηά  (σε περιάπτωση φυσικουά  προσωά που), 

β) το νοά μιμο εκπροά σωπο του νομικουά  προσωά που (σε περιάπτωση νομικουά  προσωά που) κάι 

γ)  σε  περιάπτωση  εάνωσης  οικονομικωά ν  φορεάων  που  υποβάά λλει  κοινηά  προσφοράά ,  ειάτε  άποά
οά λους  τους  οικονομικουά ς  φορειάς  που  άποτελουά ν  την  εάνωση  ειάτε  άποά  εκπροά σωποά  τους  νομιάμως
εξουσιοδοτημεάνο.  Στην προσφοράά , επιά  ποινηά  άποά ρριψης της προσφοράά ς,   προσδιοριάζετάι η εάκτάση
κάι  το  ειάδος  της  συμμετοχηά ς  του  κάά θε  μεάλους  της  εάνωσης,  συμπεριλάμβάνομεάνης  της  κάτάνομηά ς
άμοιβηά ς μετάξυά  τους, κάθωά ς κάι ο εκπροά σωπος/ συντονιστηά ς άυτηά ς.

Άρθρο 4 : Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών

4.1 Η εάνάρξη υποβοληά ς των προσφορωά ν που κάτάτιάθεντάι κάτάά  την κάτάληκτικηά  ημερομηνιάά  στην
Επιτροπηά  Διάγωνισμουά , σε δημοά σιά συνεδριάάση, κηρυά σσετάι άποά  τον Προά εδρο άυτηά ς, μισηά  ωά ρά πριν
άποά  την ωά ρά ληά ξη της προθεσμιάάς του άά ρθρου 14 του πάροά ντος. Η πάράλάβηά  μπορειά  νά συνεχισθειά
κάι μετάά  την ωά ρά ληά ξης, άν η υποβοληά , που εάχει εμπροά θεσμά άρχιάσει, συνεχιάζετάι χωριάς διάκοπηά  λοάγω
του  πληά θους  των  προσελθοά ντων  ενδιάφερομεάνων  οικονομικωά ν  φορεάων.  Η  ληά ξη  της  πάράλάβηά ς
κηρυά σσετάι  επιάσης άποά  τον Προά εδρο της Επιτροπηά ς Διάγωνισμουά , με προειδοποιάηση ολιάγων λεπτωά ν
της ωά ράς κάι μετάά  την κηά ρυξη της ληά ξης δεν γιάνετάι δεκτηά  άά λλη προσφοράά .

Ο Προά εδρος της Επιτροπηά ς  Διάγωνισμουά  επικοινωνειά,  εν συνεχειάά,  άμεάσως με το πρωτοά κολλο της
άνάθεάτουσάς  άρχηά ς   γιά  νά  διάπιστωά σει  άν  εάχουν  άφιχθειά  προσφορεάς  κάτάά  το  άά ρθρο  3.1  του
πάροά ντος  (η  ωά ρά  κάι  ημεάρά  άά φιξης  άνάγράά φετάι  στο  πρωτοά κολλο  κάι  πάά νω  στον  φάά κελο  κάι
μονογράά φετάι άποά  τον υπευά θυνο υπάά λληλο) κάι σε κάτάφάτικηά  περιάπτωση, μετάβάιάνει μεάλος της,
κάτ’  εντοληά  του  Προεάδρου  της  κάι  πάράλάμβάά νει  τις  προσφορεάς  γιά  νά  τηρηθειά  η  υποά λοιπη
διάδικάσιάά του διάγωνισμουά .
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4.2 Η Επιτροπηά  Διάγωνισμουά  στην κάθορισμεάνη άποά  την πάρουά σά ημεάρά κάι ωά ρά, ηά  μετάά  τη ληά ξη της
πάράλάβηά ς συά μφωνά με τά προβλεποά μενά στο άά ρθρο 4.1 του πάροά ντος,  άποσφράγιάζει τους κυριάως
φάκεάλους κάι στη συνεάχειά, τους φάκεάλους των δικάιολογητικωά ν συμμετοχηά ς κάι τους φάκεάλους των
Τεχνικωά ν Προσφορωά ν. Οι προσφορεάς που πάράλάμβάά νοντάι, κάτάχωρουά ντάι κάτάά  σειράά  κάτάά θεσηά ς
τους σε σχετικοά  πράκτικοά  της Επιτροπηά ς Διάγωνισμουά , στο οποιάο ειδικοά τερά άνάφεάροντάι η σειράά
προσεάλευσης,  η επωνυμιάά του οικονομικουά  φορεάά,  η τάά ξη κάι κάτηγοριάά του, ο εξουσιοδοτημεάνος
εκπροά σωπος κάι ο εάλεγχος των δικάιολογητικωά ν συμμετοχηά ς.  Όλοι οι φάά κελοι άριθμουά ντάι με τον
άυά ξοντά άριθμοά  κάτάά θεσηά ς τους, οά πως κάτάχωρηά θηκάν στο πράκτικοά  κάι μονογράά φοντάι άποά  τον
Προά εδρο κάι τά μεάλη της Επιτροπηά ς Διάγωνισμουά .

4.3 Ο εάλεγχος των τεχνικωά ν προσφορωά ν κάι η βάθμολοά γησηά  τους, με την εφάρμογηά  των κριτηριάων
άνάά θεσης,  διεξάά γετάι  σε  κλειστεάς  συνεδριάά σεις  της  Επιτροπηά ς  Διάγωνισμουά .  Το  πράκτικοά  της
Επιτροπηά ς Διάγωνισμουά  ολοκληρωά νετάι με τη βάθμολογιάά των τεχνικωά ν προσφορωά ν κάι τη σχετικηά
λεκτικηά  άιτιολογιάά  κάι  υποβάά λλετάι  στην  άνάθεάτουσά  άρχηά .  Οι  τεχνικεάς  προσφορεάς  θεωρουά ντάι
άποδεκτεάς εφοά σον οι επιά μεάρους βάθμολογιάες των κριτηριάων άνάά θεσης ειάνάι πάά νω άποά  τά άντιάστοιχά
ελάά χιστά  οά ριά  οά πως  κάθοριάζοντάι  στο  άά ρθρο  21  του  πάροά ντος,  άλλιωά ς  άπορριάπτοντάι  κάι  ο
προσφεάρων άποκλειάετάι της περάιτεάρω διάδικάσιάάς.

Σε περιάπτωση διάκοπηά ς δημοά σιάς συνεδριάάσης, η διάδικάσιάά συνεχιάζετάι τις άμεάσως εποά μενες ημεάρες.
Σχετικωά ς  εκδιάδετάι  γράπτηά  άνάκοιάνωση  του  Προεάδρου  της  Επιτροπηά ς  Διάγωνισμουά ,  η  οποιάά
κοινοποιειάτάι εγγράά φως, με ηλεκτρονικοά  τάχυδρομειάο, τάχυδρομικωά ς ηά  με φάξ ηά  με συνδυάσμοά  των
άνωτεάρω μεάσων σε οά λους τους προσφεάροντες γιά την ημερομηνιάά κάι ωά ρά της εποά μενης δημοά σιάς
συνεδριάάσης. 

4.4 Το σχετικοά  πράκτικοά  ελεάγχου των δικάιολογητικωά ν συμμετοχηά ς κάι ελεάγχου κάι βάθμολοά γησης
των τεχνικωά ν προσφορωά ν, εγκριάνετάι άποά  την άνάθεάτουσά άρχηά . Κάτάά  της άποά φάσης εάγκρισης του
πράκτικουά , η οποιάά εάχει κοινοποιηθειά  με επιμεάλειά της άνάθεάτουσάς άρχηά ς, χωρειά  εάνστάση κάτάά  τά
ειδικοά τερά οριζοά μενά στο άά ρθρο 6 του πάροά ντος.

Εφοά σον άσκηθειά  κάι γιάνει δεκτηά  εάνστάση κάτάά  της άποά φάσης  εάγκρισης του Πράκτικουά  ελεάγχου των
δικάιολογητικωά ν  συμμετοχηά ς  κάι  ελεάγχου  κάι  βάθμολοά γησης  των  τεχνικωά ν  προσφορωά ν,  η
Ανάθεάτουσά Αρχηά  άνάπεάμπει το Πράκτικοά  στην Επιτροπηά  του Διάγωνισμουά ,  η οποιάά θά πρεάπει νά
εφάρμοά σει τη διάδικάσιάά της πάράγράά φου 4.3 της πάρουά σάς γιά την άποσφράά γιση κάι άξιολοά γηση
της  τεχνικηά ς  προσφοράά ς  κάι  συντάά σσει  νεάο  Πράκτικοά ,  το  οποιάο  υποβάά λλετάι  εκ  νεάου  στην
Ανάθεάτουσά Αρχηά  προς εάγκριση.            

4.5 Οι Φάά κελοι της Τεχνικηά ς κάι Οικονομικηά ς  Προσφοράά ς των προσφεροά ντων που άποκλειάσθηκάν
(γιά οποιονδηά ποτε λοά γο) κάτάά  τά άνωτεάρω πάράμεάνουν σφράγισμεάνοι κάι φυλάά σσοντάι με μεάριμνά
της Επιτροπηά ς, εάως οά του πάρεάλθει η σχετικηά  προθεσμιάά ηά  ενδεχομεάνως οι άποκλεισθεάντες  δηλωά σουν
εγγράά φως οά τι πάράιτουά ντάι του δικάιωά μάτος υποβοληά ς ενστάά σεων. 

4.6 Μετάά  την οριστικοποιάηση της βάθμολογιάάς των τεχνικωά ν προσφορωά ν, η Επιτροπηά  Διάγωνισμουά
κάλειά εγγράά φως τους προσφεάροντες, των οποιάων οι προσφορεάς κριάθηκάν άποδεκτεάς συά μφωνά με το
άνωτεάρω Πράκτικοά , σε δημοά σιά συνεδριάάση, σε ημερομηνιάά κάι ωά ρά που γνωστοποιειάτάι εγγράά φως
σε άυτουά ς προ πεάντε (5) ημερωά ν, γιά την άποσφράά γιση των οικονομικωά ν τους προσφορωά ν. Κάτάά  την
ημεάρά  κάι  ωά ρά  της  συνεδριάάσης,  η  Επιτροπηά  άποσφράγιάζει  τις  οικονομικεάς  προσφορεάς,  τις
μονογράά φει  κάι  κάτάχωρειά  το περιεχοά μενοά  τους σε σχετικοά  Πράκτικοά .  Η υποβληθειάσά οικονομικηά
προσφοράά  κάτάά  κάτηγοριάά μελεάτης άπορριάπτετάι εφοά σον οι ποσοά τητες του φυσικουά  άντικειμεάνου
της προσφοράά ς δεν άντιστοιχουά ν στο άντικειάμενο της μελεάτης, οά πως προκυά πτει άποά  τά στοιχειάά  της
περιπτ. (κε) της πάρ. 2 του άά ρθρου 53 του ν. 4412/2016. 
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Ύστερά  άποά  τη  βάθμολοά γηση  των  άποδεκτωά ν  οικονομικωά ν  προσφορωά ν  κάι  στάά θμιση  της
βάθμολογιάάς της τεχνικηά ς κάι οικονομικηά ς προσφοράά ς κάά θε προσφεάροντος, η Επιτροπηά  προσδιοριάζει
την πλεάον συμφεάρουσά άποά  οικονομικηά  άά ποψη  προσφοράά  βάά σει βεάλτιστης σχεάσης ποιοά τητάς –τιμηά ς
συά μφωνά με το άά ρθρο 21.2 του πάροά ντος κάι κάτάγράά φει τις ενεάργειεάς της κάι την εισηά γησηά  της γιά
την άνάά θεση, σε σχετικοά  Πράκτικοά . Το πράκτικοά  υποβάά λλετάι στην Ανάθεάτουσά Αρχηά , προκειμεάνου
νά το εγκριάνει. 

Η άποά φάση της Ανάθεάτουσάς Αρχηά ς  κοινοποιειάτάι  με κάά θε  προά σφορο μεάσο στους προσφεάροντες.
Κάτάά  της  άποά φάσης  εάγκρισης  χωρειά  εάνστάση  κάτάά  τά  ειδικοά τερά  οριζοά μενά  στο  άά ρθρο  6  του
πάροά ντος.

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

ά) Μετάά  την άξιολοά γηση των προσφορωά ν, η άνάθεάτουσά άρχηά  ειδοποιειά εγγράά φως τον προσφεάροντά,
στον οποιάο προά κειτάι νά γιάνει η κάτάκυά ρωση («προσωρινοά  άνάά δοχο»), νά υποβάά λει εντοά ς προθεσμιάάς
ΔΕΚΑ  (10)  ΗΜΕΡΩΝ άποά  την  κοινοποιάηση  της  σχετικηά ς  εάγγράφης  ειδοποιάησης  σε  άυτοά ν,  τά
δικάιολογητικάά  που προβλεάποντάι στο άά ρθρο 22 του πάροά ντος. Τά δικάιολογητικάά  προσκομιάζοντάι
σε σφράγισμεάνο φάά κελο, ο οποιάος πάράδιάδετάι εμπροά θεσμά στην Επιτροπηά  Διάγωνισμουά .

β) Αν δεν υποβληθουά ν τά πάράπάά νω δικάιολογητικάά  ηά  υπάά ρχουν ελλειάψεις σε άυτάά  που υποβληά θηκάν
κάι  ο  προσωρινοά ς  άνάά δοχος  υποβάά λλει  εντοά ς  της  προθεσμιάάς  της  πάράγράά φου  ά’  του  πάροά ντος
άά ρθρου, άιάτημά προς την Επιτροπηά  Διάγωνισμουά  γιά την πάράά τάση της προθεσμιάάς υποβοληά ς,  το
οποιάο  συνοδευά ετάι  με  άποδεικτικάά  εάγγράφά,  άποά  τά  οποιάά  νά  άποδεικνυά ετάι  οά τι  εάχει  άιτηθειά  τη
χορηά γηση  των  δικάιολογητικωά ν,  η  άνάθεάτουσά  άρχηά  πάράτειάνει  την  προθεσμιάά  υποβοληά ς  των
δικάιολογητικωά ν γιά οά σο χροά νο άπάιτηθειά  γιά τη χορηά γηση των δικάιολογητικωά ν άποά  τις άρμοά διες
άρχεάς. 

Το πάροά ν εφάρμοά ζετάι κάι στις περιπτωά σεις που η άνάθεάτουσά άρχηά  ζητηά σει την προσκοά μιση των
δικάιολογητικωά ν κάτάά  τη διάδικάσιάά άξιολοά γησης των προσφορωά ν κάι πριν το στάά διο κάτάκυά ρωσης,
κάτ΄ εφάρμογηά  της διάά τάξης του άά ρθρου 79 πάράά γράφος 5 εδάά φιο ά΄ του ν. 4412/2016, τηρουμεάνων
των άρχωά ν της ιάσης μετάχειάρισης κάι της διάφάά νειάς.

γ) Αν κάτάά  τον εάλεγχο των πάράπάά νω δικάιολογητικωά ν διάπιστωθειά οά τι:

i) τά στοιχειάά που δηλωά θηκάν με το Τυποποιημεάνο Έντυπο Υπευά θυνης Δηά λωσης (ΤΕΥΔ) ειάνάι ψευδηά
ηά  άνάκριβηά , ηά  

ii)  άν  δεν  υποβληθουά ν  στο  προκάθορισμεάνο  χρονικοά  διάά στημά  τά  άπάιτουά μενά  πρωτοά τυπά  ηά
άντιάγράφά των δικάιολογητικωά ν, ηά  

iii)  άν άποά  τά δικάιολογητικάά  που υποβληά θηκάν νομιάμως κάι εμπροθεάσμως, δεν άποδεικνυά οντάι οι
οά ροι κάι οι προυϊ ποθεάσεις συμμετοχηά ς συά μφωνά με τά άά ρθρά 17, 18, 19 κάι 22 της πάρουά σάς,

άπορριάπτετάι η προσφοράά  του προσωρινουά  άνάδοάχου, κάτάπιάπτει υπεάρ της άνάθεάτουσάς άρχηά ς η
εγγυά ηση συμμετοχηά ς  του κάι η κάτάκυά ρωση γιάνετάι στον προσφεάροντά που υπεάβάλε την άμεάσως
εποά μενη πλεάον συμφεάρουσά άποά  οικονομικηά  άά ποψη προσφοράά  βάά σει βεάλτιστης σχεάσης ποιοά τητάς -
τιμηά ς, τηρουμεάνης της άνωτεάρω διάδικάσιάάς.

Σε περιάπτωση εάγκάιρης κάι προσηά κουσάς ενημεάρωσης της άνάθεάτουσάς άρχηά ς γιά μετάβολεάς  στις
προυϊ ποθεάσεις  τις  οποιάες  ο  προσωρινοά ς  άνάά δοχος  ειάχε  δηλωά σει  με  το  Τυποποιημεάνο  Έντυπο
Υπευά θυνης  Δηά λωσης  (ΤΕΥΔ)   οά τι  πληροιά  κάι  οι  οποιάες  επηά λθάν  ηά  γιά  τις  οποιάες  εάλάβε  γνωά ση  ο
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προσωρινοά ς άνάά δοχος μετάά  την δηά λωση κάι μεάχρι την ημεάρά της ειδοποιάησης/προά σκλησης γιά την
προσκοά μιση  των δικάιολογητικωά ν  κάτάκυά ρωσης  (οψιγενειάς  μετάβολεάς),  δεν  κάτάπιάπτει  υπεάρ  της
άνάθεάτουσάς άρχηά ς η εγγυά ηση συμμετοχηά ς του, που ειάχε προσκομισθειά, συά μφωνά με το άά ρθρο 15 της
πάρουά σάς.

Αν κάνεάνάς άποά  τους προσφεάροντες δεν υπεάβάλε άληθηά  ηά  άκριβηά  δηά λωση, ηά  άν κάνεάνάς άποά  τους
προσφεάροντες δεν υποβάά λλει εάνά ηά  περισσοά τερά άποά  τά άπάιτουά μενά δικάιολογητικάά , ηά  άν κάνεάνάς
άποά  τους προσφεάροντες δεν άποδειάξει οά τι στο προά σωποά  του δεν συντρεάχουν οι λοά γοι άποκλεισμουά
του  άά ρθρου  18  κάι  οά τι  πληροιά  τά  κριτηά ριά  επιλογηά ς  του  άά ρθρου  19,  η  διάδικάσιάά  συά νάψης  της
συά μβάσης μάτάιωά νετάι.

Η  διάδικάσιάά  ελεάγχου  των  δικάιολογητικωά ν  ολοκληρωά νετάι  με  τη  συά ντάξη  πράκτικουά  άποά   την
Επιτροπηά  Διάγωνισμουά ,  στο  οποιάο  άνάγράά φετάι  η  τυχοά ν  συμπληά ρωση  δικάιολογητικωά ν  κάτάά  τά
οριζοά μενά υποά  β’ άνωτεάρω. Η Επιτροπηά  διάβιβάά ζει το πράκτικοά  στην Οικονομικηά  Επιτροπηά  του Δηά μου
γιά τη ληά ψη άποά φάσης,  ειάτε γιά την κηά ρυξη του προσωρινουά  άνάδοά χου ως εκπτωά του, ειάτε γιά τη
μάτάιάωση της διάδικάσιάάς κάτάά  την προηγουά μενη πάράά γράφο του πάροά ντος άά ρθρου, ειάτε γιά την
κάτάκυά ρωση της συά μβάσης. Τά άποτελεάσμάτά του ελεάγχου των δικάιολογητικωά ν επικυρωά νοντάι με
την άποά φάση κάτάκυά ρωσης.  

Όσοι  υπεάβάλάν  πάράδεκτεάς  προσφορεάς   λάμβάά νουν  γνωά ση  των πάράπάά νω  δικάιολογητικωά ν  που
κάτάτεάθηκάν  στά  γράφειάά  της  Ανάθεάτουσάς  Αρχηά ς  (Δημάρχειάο)  εντοά ς  χρονικουά  διάστηά μάτος  3
(τριωά ν)  εργάά σιμων  ημερωά ν  άποά  την  ημερομηνιάά  που  κοινοποιηά θηκε  σε  άυτουά ς,  επιά  άποδειάξει,  η
άποά φάση κάτάκυά ρωσης.

Η άνάθεάτουσά άρχηά  προβάιάνει,  μετάά  την εάγκριση του άνωτεάρω πράκτικουά ,  στην κοινοποιάηση της
άποά φάσης κάτάκυά ρωσης, μάζιά  με άντιάγράφο οά λων των πράκτικωά ν, σε κάά θε προσφεάροντά που δεν
εάχει άποκλειστειά οριστικάά 5, εκτοά ς άποά  τον προσωρινοά  άνάά δοχο, συά μφωνά με τις κειάμενες διάτάά ξεις, με
κάά θε προά σφορο τροά πο, οά πως με τηλεομοιοτυπιάά, ηλεκτρονικοά  τάχυδρομειάο κ.λπ., επιά άποδειάξει.

Άρθρο 6: Ενστάσεις

Σε περιάπτωση εάνστάσης κάτάά  πράά ξης της άνάθεάτουσάς άρχηά ς,  η  προθεσμιάά  άά σκησηά ς  της ειάνάι
πεάντε  (5)  ημεάρες  άποά  την  κοινοποιάηση  της  προσβάλλοά μενης  πράά ξης  στον  ενδιάφεροά μενο
οικονομικοά  φορεάά. 

Η εάνστάση κάτάά  της διάκηά ρυξης υποβάά λλετάι σε προθεσμιάά που εκτειάνετάι μεάχρι το ηά μισυ του
χρονικουά  διάστηά μάτος άποά  τη δημοσιάευση της διάκηά ρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μεάχρι την κάτάληκτικηά
ημερομηνιάά υποβοληά ς  των προσφορωά ν του άά ρθρου 14 της πάρουά σάς.  Γιά τον υπολογισμοά  της
προθεσμιάάς άυτηά ς συνυπολογιάζοντάι κάι οι ημερομηνιάες της δημοσιάευσης κάι της υποβοληά ς των
προσφορωά ν.

Η  εάνστάση  υποβάά λλετάι  ενωά πιον  της  άνάθεάτουσάς  άρχηά ς,  η  οποιάά  άποφάσιάζει,  υά στερά  άποά
γνωά μη  της  Επιτροπηά ς  Διάγωνισμουά  γιά  τις  ενστάά σεις  του  πρωά του  εδάφιάου  κάι  υά στερά  άποά
γνωά μη του Τεχνικουά  Συμβουλιάου γιά τις ενστάά σεις του δευά τερου εδάφιάου, εντοά ς προθεσμιάάς δεάκά
(10)  ημερωά ν  άποά  την  κοινοποιάηση  της εάνστάσης,  η  οποιάά  μπορειά  νά  γιάνει  κάι  με  ηλεκτρονικάά
μεάσά.  Στην περιάπτωση της εάνστάσης κάτάά  της διάκηά ρυξης  η  άνάθεάτουσά άρχηά  άποφάσιάζει  σε
κάά θε περιάπτωση πριν την κάτάληκτικηά  ημερομηνιάά υποβοληά ς των προσφορωά ν. Με την άά πράκτη
πάά ροδο των άνωτεάρω προθεσμιωά ν τεκμάιάρετάι η άποά ρριψη της εάνστάσης. Γιά το πάράδεκτοά  της
άά σκησης εάνστάσης, άπάιτειάτάι, με την κάτάά θεση της εάνστάσης, η κάτάβοληά  πάράβοά λου υπεάρ του
Δημοσιάου ποσουά  ιάσου με το εάνά τοις  εκάτοά  (1%) επιά  της εκτιμωά μενης άξιάάς της συά μβάσης.  Το
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πάράά βολο άυτοά  άποτελειά  δημοά σιο εάσοδο. Το πάράά βολο επιστρεάφετάι με πράά ξη της άνάθεάτουσάς
άρχηά ς, άν η εάνστάση γιάνει δεκτηά  άποά  το άποφάσιάζον διοικητικοά  οά ργάνο.

Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η  άνάθεάτουσά  άρχηά  μπορειά  νά  κάλειά  εγγράά φως  τους  προσφεάροντες  νά  διευκρινιάσουν  ηά  νά
συμπληρωά σουν τά εάγγράφά ηά  δικάιολογητικάά  που εάχουν υποβάά λει,  συμπεριλάμβάνομεάνης κάι  της
τεχνικηά ς κάι οικονομικηά ς τους προσφοράά ς, μεάσά σε ευά λογη προθεσμιάά, η οποιάά δεν μπορειά  νά ειάνάι
μικροά τερη  άποά  επτάά  (7)  ημεάρες  άποά  την  ημερομηνιάά  κοινοποιάησης  σε  άυτουά ς  της  σχετικηά ς
προά σκλησης, συά μφωνά με τά ειδικοά τερά οριζοά μενά στις διάτάά ξεις των άά ρθρων  102 κάι 103  του ν.
4412/2016 κάι του άά ρθρου 13 της υπ' άρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

Οποιάδηά ποτε διευκριάνιση ηά  συμπληά ρωση που υποβάά λλετάι άποά  τους προσφεάροντες ηά  υποψηφιάους,
χωριάς νά εάχει ζητηθειά άποά  την άνάθεάτουσά άρχηά , δεν λάμβάά νετάι υποά ψη.

Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης

8.1 Η άποά φάση κάτάκυά ρωσης δεν πάράά γει τά εάννομά άποτελεάσμάτάά  της, εφοά σον η άνάθεάτουσά άρχηά
δεν την κοινοποιάησε σε οά λους τους προσφεάροντες. 

8.2 Η άνάθεάτουσά άρχηά  κοινοποιειά την άποά φάση κάτάκυά ρωσης στον προσωρινοά  άνάά δοχο. Με την ιάδιά
επιστοληά  κάλειάτάι  ο  άνάά δοχος  νά  προσεάλθει  σε  ορισμεάνο  τοά πο  κάι  χροά νο  γιά  την  υπογράφηά  του
συμφωνητικουά ,  εντοά ς  ειάκοσι  (20)  ημερωά ν  άποά  την  κοινοποιάηση  σχετικηά ς  εάγγράφης  ειδικηά ς
προά σκλησης, προσκομιάζοντάς κάι την άπάιτουά μενη εγγυητικηά  επιστοληά  κάληά ς εκτεάλεσης. Η εν λοά γω
κοινοποιάηση επιφεάρει τά εάννομά άποτελεάσμάτά της άποά φάσης κάτάκυά ρωσης, συά μφωνά με οριζοά μενά
στην πάρ. 3 του άά ρθρου 105 του ν. 4412/2016.     

8.3 Η υπογράφηά  του συμφωνητικουά  εάχει άποδεικτικοά  χάράκτηά ρά. Εάά ν ο άνάά δοχος δεν προσεάλθει νά
υπογράά ψει το συμφωνητικοά , μεάσά στην προθεσμιάά που οριάζετάι στην ειδικηά  προά κληση, άποκλειάετάι,
κάι η κάτάκυά ρωση γιάνετάι στον προσφεάροντά που υπεάβάλε την άμεάσως εποά μενη πλεάον συμφεάρουσά
άποά  οικονομικηά  άά ποψη προσφοράά  βάά σει βεάλτιστης σχεάσης ποιοά τητάς - τιμηά ς. Αν κάνεάνάς άποά  τους
προσφεάροντες δεν προσεάλθει γιά την υπογράφηά  του συμφωνητικουά , η διάδικάσιάά συά νάψης της συά μ-
βάσης  μάτάιωά νετάι,  συά μφωνά  με  την  περιάπτωση  β'  της  πάράγράά φου  1  του  άά ρθρου  106  του  ν.
4412/2016.

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

Σχετικάά  με την υπογράφηά  της συά μβάσης, ισχυά ουν τά προβλεποά μενά στην πάρ. 5 άά ρθρου 105 κάι
182 του ν. 4412/2016.

Τά  εάγγράφά της συά μβάσης  με βάά ση τά οποιάά θά εκτελεσθειά  η συά μβάση ειάνάι τά άνάφεροά μενά
πάράκάά τω.  Σε  περιάπτωση  άσυμφωνιάάς  των  περιεχομεάνων  σε  άυτάά  οά ρων,  η  σειράά  ισχυά ος
κάθοριάζετάι  ως κάτωτεάρω:

1. Το Συμφωνητικοά .

2. Η πάρουά σά Διάκηά ρυξη.  

3. Η Οικονομικηά  Προσφοράά  του Ανάδοά χου.

4. Η Τεχνικηά  Προσφοράά  του Ανάδοά χου.
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5. Το τευά χος της Συγγράφηά ς Υποχρεωά σεων (Σ.Υ.) με τά τυχοά ν Πάράρτηά μάτάά  του.

6. Το Τευά χος Τεχνικωά ν Δεδομεάνων του εάργου με τά τυχοά ν Πάράρτηά μάτάά  του, το προά γράμμά των
άπάιτουά μενων μελετωά ν  κάι η τεκμηριάωση της σκοπιμοά τητάς του εάργου. 

7. Το τευά χος προεκτιμωά μενων άμοιβωά ν.

Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας 

10.1 Τά εάγγράφά της συά μβάσης συντάά σσοντάι υποχρεωτικάά  στην ελληνικηά  γλωά σσά κάι προάιρετικάά
κάι σε άά λλες γλωά σσες,  συνολικάά  ηά  μερικάά .  Σε περιάπτωση άσυμφωνιάάς  μετάξυά  των τμημάά των των
εγγράά φων  της  συά μβάσης  που  εάχουν  συντάχθειά  σε  περισσοά τερες  γλωά σσες,  επικράτειά  η  ελληνικηά
εάκδοση. Τυχοά ν ενστάά σεις υποβάά λλοντάι στην ελληνικηά  γλωά σσά. 

10.2 Οι προσφορεάς κάι τά περιλάμβάνοά μενά σε άυτεάς στοιχειάά, κάθωά ς κάι τά άποδεικτικάά  εάγγράφά
συντάά σσοντάι στην ελληνικηά  γλωά σσά ηά  συνοδευά οντάι άποά  επιάσημη μετάά φράσηά  τους στην ελληνικηά
γλωά σσά. 

10.3  Στά άλλοδάπάά  δημοά σιά  εάγγράφά κάι  δικάιολογητικάά  εφάρμοά ζετάι  η  Συνθηά κη  της  Χάά γης  της
5.10.1961,  που  κυρωά θηκε  με  το  ν.  1497/1984  (Α'  188).  Ειδικάά  τά  άλλοδάπάά  ιδιωτικάά  εάγγράφά
συνοδευά οντάι άποά  μετάά φράσηά  τους στην ελληνικηά  γλωά σσά επικυρωμεάνη ειάτε άποά  προά σωπο άρμοά διο
κάτάά  τις διάτάά ξεις της εθνικηά ς νομοθεσιάάς ειάτε άποά  προά σωπο κάτάά  νοά μο άρμοά διο της χωά ράς στην
οποιάά εάχει συντάχθειά το εάγγράφο6. Επιάσης, γιάνοντάι υποχρεωτικάά  άποδεκτάά  ευκρινηά  φωτοάντιάγράφά
εγγράά φων που εάχουν εκδοθειά άποά  άλλοδάπεάς άρχεάς κάι εάχουν επικυρωθειά άποά  δικηγοά ρο, συά μφωνά με
τά  προβλεποά μενά  στην  πάρ.  2  περ.  β  του  άά ρθρου  11  του  ν.  2690/1999  “Κωά δικάς  Διοικητικηά ς
Διάδικάσιάάς”, οά πως άντικάτάστάά θηκε ως άά νω με το άά ρθρο 1 πάρ.2 του ν.4250/2014.

10.4   Ενημερωτικάά  κάι  τεχνικάά  φυλλάά διά  κάι  άά λλά  εάντυπά  -  ετάιρικάά  ηά  μη  –  με  ειδικοά  τεχνικοά
περιεχοά μενο μπορουά ν  νά υποβάά λλοντάι  σε  άά λλη γλωά σσά,  χωριάς  νά συνοδευά οντάι  άποά  μετάά φράση
στην ελληνικηά .

10.5 Η  επικοινωνιάά  με  την  άνάθεάτουσά  άρχηά ,  κάθωά ς  κάι  μετάξυά  άυτηά ς  κάι  του  άνάδοά χου,  θά
γιάνοντάι υποχρεωτικάά  στην ελληνικηά  γλωά σσά.

Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία

Γιά τη διάδικάσιάά συά νάψης κάι την εκτεάλεση της συά μβάσης,  εάχουν εφάρμογηά ,  ιδιάως,  οι κάτωτεάρω
διάτάά ξεις, οά πως ισχυά ουν:

1. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) κάι ιδιάως τά άά ρθρά 118 κάι 119 άυτουά .
2. Ο ν. 4412/2016  “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147), 
3. Τά άά ρθρά 2Α, 11 πάρ. 2, 39 40 κάι 42 πάρ.1 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης

δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)7.
4. Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) κάι ειδικοά τερά το άά ρθρο 59 άυτουά  «Άρση περιορισμών συμμετοχής

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
5. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.  318/1992 (Α΄161)  και
λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) κάι ειδικοά τερά το άά ρθρο 1 άυτουά .

6. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» .
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7. Ο ν.  4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση
αυθαιρέτων  σε  συνάρτηση  με  δημιουργία  περιβαλλοντικού  ισοζυγίου  και  άλλες  διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

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

9. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185).
10. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68). 
11. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
12. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

13. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες8”.  

14. Το άά ρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση9».

15. Ο ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
16.  Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

στοιχεία”.
17. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”.
18. Ο  ν.  2121/1993  (Α'  25)  “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και  Πολιτιστικά

Θέματα”.
19. Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν  κλπ

Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών
και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), οά πως
ισχυά ει, ως προς το μεάρος Β΄ (Προδιάγράφεάς) κάι ως συγκριτικοά  στοιχειάο γιά τη προεκτιάμηση
άμοιβωά ν μελετωά ν που δεν κάλυά πτοντάι άποά  τον Κάνονισμοά  άμοιβωά ν.

20. Το  ν.δ.  2726/1953  ‘’περί  τροποποιήσεως  και  συμπληρώσεων  του  άρθρου  59  του  από
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής
αυτών’’, οά πως ισχυά ει μετάά  την τροποποιάησηά  του με το ν. 3919/2011 (Α΄32).

21. Η  με  άρ.  57654/2017  Υπουργικηά  Αποά φάση  (Β’  1781)  «Ρυά θμιση  ειδικοά τερων  θεμάά των
λειτουργιάάς  κάι  διάχειάρισης  του  Κεντρικουά  Ηλεκτρονικουά  Μητρωά ου  Δημοσιάων  Συμβάά σεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργειάου Οικονομιάάς κάι Ανάά πτυξης»,

22. Η με άρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργικηά  Αποά φάση (Β’ 2519) «Έγκριση Κάνονισμουά
Προεκτιμωά μενων  Αμοιβωά ν  μελετωά ν  κάι  πάροχηά ς  τεχνικωά ν  κάι  λοιπωά ν  συνάφωά ν
επιστημονικωά ν υπηρεσιωά ν κάτάά  τη διάδικάσιάά της πάρ. 8 δ του άά ρθρου 53 του ν. 4412/2016»,

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

24. Η  με  άρ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011  Αποά φάση  Υπ.  Δ.Μ.Η.Δ.  «Διενέργεια  της
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διεξαγωγή  δημοσίων  διαγωνισμών  ή  την  ανάθεση  ή  την  αξιολόγηση,  παρακολούθηση,
παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδοά θηκε κάτ’ εξουσιοδοά τηση του
άά ρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).

25. Η  με  άριθ.  50844/11-5-2018  Αποά φάση  του  Υπουργουά  Οικονομιάάς  κάι  Ανάά πτυξης
«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων
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επανορθωτικών  μέτρων  οικονομικών  φορέων  προς  απόδειξη  της  αξιοπιστίας  τους»  (ΥΟΔΔ
279), οά πως τροποποιηά θηκε με την οά μοιά άποά φάση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441). 

26. Η  Εγκυά κλιος  υπ’  άριθμ.  11/2018  του  Υπουργειάου  Υποδομωά ν  κάι  Μετάφορωά ν  (ΑΔΑ:
6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) με θεάμά «Οδηγοά ς εκποά νησης μελετωά ν Δημοσιάων Έργων του ν. 4412/2016
(Βιβλιάο 1)».

27. Οι σε εκτεάλεση των άνωτεάρω νοά μων εκδοθειάσες κάνονιστικεάς διάτάά ξεις (πλην άυτωά ν που ηά δη
προάνάφεάρθηκάν), κάθωά ς κάι άά λλες διάτάά ξεις που άνάφεάροντάι ρητάά  ηά  άπορρεάουν άποά  τά
οριζοά μενά στά  εάγγράφά της πάρουά σάς συά μβάσης, κάθωά ς κάι το συά νολο των διάτάά ξεων του
άσφάλιστικουά ,  εργάτικουά ,  κοινωνικουά ,  περιβάλλοντικουά  κάι  φορολογικουά  δικάιάου  κάι
γενικοά τερά κάά θε διάά τάξη (νοά μου, π.δ., υπουργικηά ς άποά φάσης, κ.λ.π.) που διεάπει την άνάά θεση
κάι εκτεάλεση της πάρουά σάς συά μβάσης, εάστω κάι άν δεν άνάφεάροντάι ρητάά . 

28. Οι ισχυά ουσες προδιάγράφεάς γιά τις άνάτιθεάμενες κάτηγοριάες μελετωά ν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης

12.1 Η  εκτιμωά μενη άξιάά της συά μβάσης άνεάρχετάι σε 59.669,82 € (χωριάς ΦΠΑ) κάι  περιλάμβάά νει10 τις
προεκτιμωά μενες άμοιβεάς των πάράκάά τω επιμεάρους κάτηγοριωά ν μελετωά ν: 

1. 51.886,80 €  γιά  μελεάτη  κάτηγοριάάς  10-  Μελεάτες  Συγκοινωνιάκωά ν  Έργων  &
Κυκλοφοριάκεάς

κάι 7.783,02 € γιά άπροά βλεπτες δάπάά νες11.

Η μελεάτη  εάχει  εντάχθειά   στο Χρημάτοδοτικοά  Προά γράμμά “Λοιπεάς  Δράά σεις  Περιβάλλοντικουά
Ισοζυγιάου” - Άξονάς 4: “Αστικηά  Βιωά σιμη Κινητικοά τητά” κάι η συά μβάση θά χρημάτοδοτηθειά άποά
το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υπουργειάου Περιβάά λλοντος κάι Ενεάργειάς12 κάι άποά  ιδιάους Ποά ρους
του Δηά μου (ΣΑΤΑ) κάι  υποά κειτάι στις  νοά μιμες κράτηά σεις,  περιλάμβάνομεάνης της κράά τησης
υά ψους 0,07 % υπεάρ των λειτουργικωά ν άνάγκωά ν της Ενιάιάάς  Ανεξάά ρτητης Αρχηά ς  Δημοσιάων
Συμβάά σεων,  συά μφωνά με το άά ρθρο 4 πάρ. 3 του Ν 4013/201113,  κάθωά ς κάι της κράά τησης
υά ψους  0,06  %  υπεάρ  των  λειτουργικωά ν  άνάγκωά ν  της  Αρχηά ς  Εξεάτάσης  Προδικάστικωά ν
Προσφυγωά ν, συά μφωνά με το άά ρθρο 350 πάρ. 3 του ν. 4412/2016.  

Η  πάρουά σά  συά μβάση  δεν  υποδιάιρειάτάι  σε  τμηά μάτά  κάι  άνάτιάθετάι  ως  ενιάιάο  συά νολο,
δεδομεάνου  οά τι  άποτελειά  ενιάιάο  κάι  άδιάιάρετο  άντικειάμενο  με  τελικοά  άποτεάλεσμά  την
διάτυά πωση του Σχεδιάου Βιωά σιμης Αστικηά ς Κινητικοά τητάς του Δηά μου.

12.2 Οι μονάά δες φυσικουά  άντικειμεάνου, τά ποσοτικάά  στοιχειάά άποά  το Τευά χος Τεχνικωά ν Δεδομεάνων κάι
οι τιμεάς μονάά δος που χρησιμοποιηά θηκάν γιά τους υπολογισμουά ς των άά νω προεκτιμωά μενων άμοιβωά ν,
άνάφεάροντάι άνάλυτικάά  στο τευά χος προεκτιμωά μενων άμοιβωά ν. 

Οι  οικονομικοιά  φορειάς οφειάλουν, γιά την υποβοληά  της τεχνικηά ς κάι της οικονομικηά ς προσφοράά ς, νά
μελετηά σουν  τά  τεχνικάά  στοιχειάά  του  εάργου,  η  δε  οικονομικηά  τους  προσφοράά  περιλάμβάά νει  τη
συνολικηά  άμοιβηά  τους γιά το συά νολο του προς μελεάτη άντικειμεάνου, οά πως άυτοά  προδιάγράά φετάι στο
Φάά κελο  δημοά σιάς συά μβάσης. Τεκμάιάρετάι σχετικάά  οά τι ο άνάά δοχος εάλάβε υποά ψη, κάτάά  τη μελεάτη του
Φάκεάλου δημοά σιάς συά μβάσης, την πιθάνοά τητά νά μην άντιστοιχουά ν οι ποσοά τητες μονάά δων φυσικουά
άντικειμεάνου, που άνάφεάροντάι στο τευά χος της προεκτιμωά μενης άμοιβηά ς, στις τελικεάς ποσοά τητες που
θά  άπάιτηθουά ν  γιά  την  εκποά νηση  της  μελεάτης  κάι  διάμοά ρφωσε  άνάά λογά  την  οικονομικηά  του
προσφοράά . Εφοά σον προκυά ψουν διάφορεάς, εφάρμοά ζετάι το άά ρθρο 186 του ν. 4412/2016.

12.3 Ως  ημερομηνιάά  εάνάρξης  των  προθεσμιωά ν  της  συά μβάσης  γιά  τις  υποχρεωά σεις  του  του
Ανάδοά χου  οριάζετάι η ημερομηνιάά υπογράφηά ς του συμφωνητικουά .

Η συνολικηά  προθεσμιάά γιά την περάιάωση του άντικειμεάνου της συά μβάσης οριάζετάι σε  δώδεκα (12)
μήνες άποά  την υπογράφηά  του συμφωνητικουά . 

Στο  συμφωνητικοά  οριάζοντάι  κάι  τμημάτικεάς  προθεσμιάες  -οά πως  άυτεάς  άνάλυά οντάι  στο  Τευά χος
Τεχνικωά ν Δεδομεάνων, ηά τοι:

Η μελεάτη θά πάράδοθειά σε τριάά στάά διά. Το προτεινοά μενο χρονοδιάά γράμμά εάχει ως άκολουά θως: 

Στάά διο 1 
 Εκκιάνηση Διάδικάσιάάς/ Αρχικεάς Ενεάργειες - 1 μηά νάς
 Υποστάά διο 1: Κάθορισμοά ς της διάδικάσιάάς άνάά πτυξης του σχεδιάου, του χρονοδιάγράά μμάτος &

της συμμετοχηά ς των εμπλεκοά μενων μερωά ν κάι πολιτωά ν - 1 μηά νάς
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 Υποστάά διο 2: Ανάά λυση Υφιστάά μενης Κάτάά στάσης - 2 μηά νες

Στάά διο 2
 Υποστάά διο 3: Ανάά πτυξη Κοινουά  Οράά μάτος, Προτεράιοτηά των κάι Προσδιορισμοά ς Στοά χων - 1,5

μηά νάς
 Υποστάά διο 4: Ανάά πτυξη κάι άξιολοά γηση Πάκεάτου Μεάτρων - 1,5 μηά νάς

Στάά διο 3
 Υποστάά διο 5:  Κάτάνομηά  άρμοδιοτηά των,  κάτάά ρτιση Π/Υ,  εξεάτάση πηγωά ν χρημάτοδοά τησης -

Κάθορισμοά ς μεθοδολογιάάς πάράκολουά θησης κάι άξιολοά γησης - 1 μηά νάς
 Υποστάά διο 6: Υιοθεάτηση κάι Έγκριση ΣΒΑΚ - 1 μηά νάς

Ο κάθάροά ς χροά νος ολοκληά ρωσης του μελετητικουά  άντικειμεάνου οριάζετάι σε  εννέα (9) μήνες.

Η  άνάθεάτουσά  άρχηά  διάτηρειά  το  δικάιάωμά  νά  οριάσει,  κάτάά  την  υπογράφηά  του   συμφωνητικουά ,
μετάγενεάστερο χροά νο εάνάρξης των προθεσμιωά ν της συά μβάσης. 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλογηά  του Ανάδοά χου, θά γιάνει συά μφωνά με την «άνοικτηά  διάδικάσιάά» του άά ρθρου 27 του ν.
4412/2016 κάι υποά  τις προυϊ ποθεάσεις του νοά μου άυτουά .

13.2 Η τεχνικηά  προσφοράά  θά συντάχθειά  κάι υποβληθειά  συά μφωνά με τά οριζοά μενά στο άά ρθρο 3
της  πάρουά σάς,  σε  συνδυάσμοά  με  το  άά ρθρο  94  του  ν.  4412/2016.  Η  οικονομικηά  προσφοράά  θά
συντάχθειά κάι υποβληθειά συά μφωνά με τά οριζοά μενά στο άά ρθρο 3 της πάρουά σάς, σε συνδυάσμοά  με
το άά ρθρο 95 του ν. 4412/2016 .

13.3 Eνάλλάκτικεάς προσφορεάς  δεν γιάνοντάι δεκτεάς14. 

13.4 Κάά θε προσφεάρων μπορειά νά υποβάά λει μοά νο μιάά προσφοράά 15.

13.5 Δεν γιάνοντάι δεκτεάς προσφορεάς γιά μεάρος του συμβάτικουά  άντικειμεάνου της μελεάτης. 

13.6 Οι προσφορεάς ισχυά ουν γιά  δέκα (10)16 μηά νες άποά  την ημεάρά ληά ξης της προθεσμιάάς υποβοληά ς
προσφορωά ν του επομεάνου άά ρθρου. Η άνάθεάτουσά άρχηά  μπορειά, πριν τη ληά ξη του χροά νου ισχυά ος της
προσφοράά ς,  νά ζητάά  άποά  τους προσφεάροντες νά πάράτειάνουν τη διάά ρκειά ισχυά ος της προσφοράά ς
τους κάι της εγγυά ησης συμμετοχηά ς.

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

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορωά ν17 οριάζετάι  η
26/11/2019, ημεάρά Τρίτη κάι ωά ρά 10:00.

Προσφορεάς που  υποβάά λλοντάι εκπροά θεσμά  άπορριάπτοντάι ως  μη κάνονικεάς (κάτάά  το άά ρθρο 3.5 του
πάροά ντος).

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις

15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
72 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Ν.4412/16
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15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης18

Γιά την υπογράφηά  της συά μβάσης άπάιτειάτάι η πάροχηά  εγγυά ησης κάληά ς εκτεάλεσης, συά μφωνά με
το άά ρθρο 72 πάρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το υά ψος της οποιάάς κάθοριάζετάι σε ποσοστοά   5%  επιά
της άξιάάς της συά μβάσης, χωριάς Φ.Π.Α. κάι κάτάτιάθετάι πριν ηά  κάτάά  την υπογράφηά  της συά μβάσης.
Η εγγυά ηση κάληά ς  εκτεάλεσης κάτάπιάπτει  στην περιάπτωση πάράά βάσης των οά ρων της συά μβάσης,
οά πως άυτηά  ειδικοά τερά οριάζει.

Σε  περιάπτωση  τροποποιάησης  της  συά μβάσης  κάτάά  το  άά ρθρο  132  ν.  4412/2016,  η  οποιάά
συνεπάά γετάι άυά ξηση της συμβάτικηά ς  άξιάάς,  ο άνάά δοχος ειάνάι υποχρεωμεάνος νά κάτάθεάσει πριν
την τροποποιάηση, συμπληρωμάτικηά  εγγυά ηση, το υά ψος της οποιάάς άνεάρχετάι σε ποσοστοά  5% επιά
του ποσουά  της άυά ξησης χωριάς ΦΠΑ.

Η  εγγυά ηση  κάληά ς  εκτεάλεσης  της  συά μβάσης  κάλυά πτει  συνολικάά  κάι  χωριάς  διάκριάσεις  την
εφάρμογηά  οά λων  των  οά ρων  της  συά μβάσης  κάι  κάά θε  άπάιάτηση  της  άνάθεάτουσάς  άρχηά ς  ηά  του
κυριάου του εάργου εάνάντι του άνάδοά χου.

Η εγγυά ηση κάληά ς εκτεάλεσης κάτάπιάπτει υπεάρ του κυριάου του εάργου, με άιτιολογημεάνη άποά φάση
του Προιϊστάμεάνου της Διευθυά νουσάς Υπηρεσιάάς,  ιδιάως μετάά  την οριστικοποιάηση της εάκπτωσης
του άνάδοά χου. Η εάνστάση19 του άνάδοά χου κάτάά  της άποφάά σεως δεν άνάστεάλλει την ειάσπράξη του
ποσουά  της εγγυηά σεως.

Οι εγγυητικεάς επιστολεάς κάληά ς εκτεάλεσης περιλάμβάά νουν κάτ’ ελάά χιστον τά άκοά λουθά στοιχειάά,
συά μφωνά με το άά ρθρο 72 πάρ. 4 του ν. 4412/2016: .

ά) την ημερομηνιάά εάκδοσης, 
β) τον εκδοά τη, 
γ) την άνάθεάτουσά άρχηά  προς την οποιάά άπευθυά νοντάι (ηά  τον κυά ριο του εάργου), 
δ) τον άριθμοά  της εγγυά ησης, 
ε) το ποσοά  που κάλυά πτει η εγγυά ηση. 
στ) την πληά ρη επωνυμιάά, τον Α.Φ.Μ. κάι τη διευά θυνση του οικονομικουά  φορεάά υπεάρ του

οποιάου εκδιάδετάι η εγγυά ηση (στην περιάπτωση εάνωσης, άνάγράά φοντάι οά λά τά πάράπάά νω γιά κάά θε
μεάλος της εάνωσης), 

ζ) τους οά ρους οά τι: άά) η εγγυά ηση πάρεάχετάι άνεάκκλητά κάι άνεπιφυά λάκτά, ο δε εκδοά της
πάράιτειάτάι  του δικάιωά μάτος της διάιρεάσεως κάι  της διζηά σεως,  κάι  ββ)  οά τι  σε  περιάπτωση κά -
τάά πτωσης άυτηά ς, το ποσοά  της κάτάά πτωσης υποά κειτάι στο εκάά στοτε ισχυά ον τεάλος χάρτοσηά μου.

η) τά στοιχειάά της σχετικηά ς διάκηά ρυξης κάι την κάτάληκτικηά  ημερομηνιάά υποβοληά ς προ -
σφορωά ν, 

θ) την ημερομηνιάά ληά ξης ηά  τον χροά νο ισχυά ος της εγγυά ησης, 
ι) την άνάά ληψη υποχρεάωσης άποά  τον εκδοά τη της εγγυά ησης νά κάτάβάά λει το ποσοά  της εγ-

γυά ησης ολικάά  ηά  μερικάά  εντοά ς πεάντε (5) ημερωά ν μετάά  άποά  άπληά  εάγγράφη ειδοποιάηση εκειάνου προς
τον οποιάο άπευθυά νετάι. 

ιά) τον άριθμοά  κάι τον τιάτλο της σχετικηά ς συά μβάσης.

15.3     Εγγύηση προκαταβολής20

ΔΕΝ προβλεάπετάι στην πάρουά σά συά μβάση.

15.4 Οι  ως  άά νω  εγγυητικεάς  επιστολεάς  εκδιάδοντάι  άποά  πιστωτικάά  ηά  χρημάτοδοτικάά  ιδρυά μάτά  ηά
άσφάλιστικεάς επιχειρηά σεις κάτάά  την εάννοιά των περιπτωά σεων β΄ κάι γ΄ της πάρ. 1 του άά ρθρου 14 του
ν.  4364/  2016  (Α΄13)  που  λειτουργουά ν  νοά μιμά  στά  κράά τη-  μεάλη  της  Ένωσης  ηά  του  Ευρωπάιϊκουά
Οικονομικουά  Χωά ρου ηά  στά κράά τη-μεάρη της ΣΔΣ κάι εάχουν, συά μφωνά με τις ισχυά ουσες διάτάά ξεις, το
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δικάιάωμά άυτοά .  Μπορουά ν,  επιάσης,  νά  εκδιάδοντάι  άποά  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ηά  νά  πάρεάχοντάι  με
γράμμάά τιο του Τάμειάου Πάράκάτάθηκωά ν κάι Δάνειάων με πάράκάτάά θεση σε άυτοά  του άντιάστοιχου
χρημάτικουά  ποσουά .21 Αν συστάθειά  πάράκάτάθηά κη με  γράμμάά τιο  πάράκάτάά θεσης χρεογράά φων στο
Τάμειάο Πάράκάτάθηκωά ν κάι Δάνειάων, τά τοκομεριάδιά ηά  μεριάσμάτά που ληά γουν κάτάά  τη διάά ρκειά της
εγγυά ησης επιστρεάφοντάι μετάά  τη ληά ξη τους στον υπεάρ ου η εγγυά ηση οικονομικοά  φορεάά.

Οι εγγυητικεάς  επιστολεάς  εκδιάδοντάι  κάτ’  επιλογηά  του οικονομικουά  φορεάά/άνάδοά χου άποά  εάνά ηά
περισσοά τερους εκδοά τες της πάράπάά νω πάράγράά φου, άνεξάρτηά τως του υά ψους των.   

Εάά ν η εγγυά ηση εκδοθειά άποά  άλλοδάποά  πιστωτικοά  ιάδρυμά μπορειά νά συντάχθειά σε μιάά άποά  τις επιάσημες
γλωά σσες της Ευρωπάιϊκηά ς Ένωσης, άλλάά  θά συνοδευά ετάι άπάράιάτητά άποά   μετάά φράση στην ελληνικηά
γλωά σσά, συά μφωνά κάι με τά ειδικοά τερά οριζοά μενά στο άά ρθρο 10.3. της πάρουά σάς.

15.5  Η άνάθεάτουσά άρχηά  επικοινωνειά με τους φορειάς που φεάροντάι νά εάχουν εκδωά σει τις εγγυητικεάς
επιστολεάς, προκειμεάνου νά διάπιστωά σει την εγκυροά τητάά  τους.

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πληά ρες κειάμενο της πάρουά σάς διάκηά ρυξης κάτάχωρηά θηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: οά πως στο άά νω
μεάρος κάά θε σελιάδάς).   

Περιάληψη  της  πάρουά σάς  διάκηά ρυξης  δημοσιευά ετάι  στον  ελληνικοά  Τυά πο  κάι στην  ιστοσελιάδά  της
άνάθεάτουσάς  άρχηά ς  (www.      zografou.gov.gr       διάδρομηά  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  /
ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ). 

Περιάληψη  της  πάρουά σάς  διάκηά ρυξης  άνάρτάά τάι  στο  διάδιάκτυο  στο  προά γράμμά  “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”
(diavgeia.gov.gr) 

Οι δάπάά νες δημοσιάευσης της διάκηά ρυξης στον ελληνικοά  τυά πο βάρυά νουν, σε κάά θε περιάπτωση, τον
άνάά δοχο κάι εισπράά ττοντάι με τον πρωά το λογάριάσμοά  πληρωμηά ς της συά μβάσης 22. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Η συά μβάση άνάτιάθετάι βάά σει του κριτηριάου του άά ρθρου 21 της πάρουά σάς, σε προσφεάροντά ο οποιάος
δεν άποκλειάετάι άποά  τη συμμετοχηά  βάά σει του άά ρθρου 18 κάι πληροιά τά κριτηά ριά επιλογηά ς του άά ρθρου
19.

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

17.1.  Δικάιάωμά  συμμετοχηά ς  εάχουν  φυσικάά  ηά  νομικάά  προά σωπά,  ηά  ενωά σεις  άυτωά ν  που
δράστηριοποιουά ντάι στην εκποά νηση μελετωά ν των κάτηγοριωά ν που άνάφεάροντάι στο άά ρθρο 12.123 κάι
που ειάνάι εγκάτεστημεάνά σε:

ά) σε κράά τος-μεάλος της Ένωσης,
β) σε κράά τος-μεάλος του Ευρωπάιϊκουά  Οικονομικουά  Χωά ρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριάτες χωά ρες που εάχουν υπογράά ψει κάι κυρωά σει τη ΣΔΣ, στο βάθμοά  που η υποά  άνάά θεση
δημοά σιά συά μβάση κάλυά πτετάι άποά  τά Πάράρτηά μάτά 1, 2, 4 κάι 5 κάι τις γενικεάς σημειωά σεις
του  σχετικουά  με  την  Ένωση  Προσάρτηά μάτος  I  της  ως  άά νω  Συμφωνιάάς,  κάθωά ς  κάι
δ) σε τριάτες χωά ρες που δεν εμπιάπτουν στην περιάπτωση γ΄ της πάρουά σάς πάράγράά φου κάι
εάχουν  συνάά ψει  διμερειάς  ηά  πολυμερειάς  συμφωνιάες  με  την  Ένωση  σε  θεάμάτά  διάδικάσιωά ν
άνάά θεσης δημοσιάων συμβάά σεων.

17.2    Οικονομικοά ς φορεάάς συμμετεάχει ειάτε μεμονωμεάνά ειάτε ως μεάλος εάνωσης24.

17.3  Οι ενωά σεις οικονομικωά ν φορεάων συμμετεάχουν υποά  τους οά ρους των πάρ. 2, 3 κάι 4 του άά ρθρου
19 κάι των σημειάων γ) κάι δ) της πάρ. 1 του άά ρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν άπάιτειάτάι άποά  τις εν
λοά γω ενωά σεις νά περιβληθουά ν συγκεκριμεάνη νομικηά  μορφηά  γιά την υποβοληά  προσφοράά ς.  Η εάνωση
των  φυσικωά ν  ηά  νομικωά ν  προσωά πων  μπορειά  νά  άφοράά  στην  ιάδιά  ηά  σε  διάφορετικεάς  κάτηγοριάες
μελετωά ν. 

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 

18.1 Κάά θε  προσφεάρων  άποκλειάετάι άποά  την  συμμετοχηά  στην  πάρουά σά  διάδικάσιάά  συά νάψης
συά μβάσης,  εφοά σον  συντρεάχει  στο  προά σωποά  του  (άν  προά κειτάι  γιά  μεμονωμεάνο  φυσικοά  ηά  νομικοά
προά σωπο) ηά  σε εάνά άποά  τά μεάλη του (άν προά κειτάι περιά εάνωσης οικονομικωά ν φορεάων ) εάνάς άποά  τους
λοά γους των πάράκάά τω περιπτωά σεων:

18.1.1   Υπάά ρχει εις βάά ρος του προσφεάροντος άμετάά κλητη25  κάτάδικάστικηά  άποά φάση γιά εάνάν άποά
τους άκοά λουθους λοάγους:

ά) συμμετοχηά  σε εγκλημάτικηά  οργάά νωση,  οά πως άυτηά  οριάζετάι στο άά ρθρο 2 της άποά φάσης-
πλάιάσιο  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλιάου  της  24ης Οκτωβριάου  2008,  γιά  την  κάτάπολεάμηση  του
οργάνωμεάνου εγκληά μάτος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β)  δωροδοκιάά,  οά πως  οριάζετάι  στο  άά ρθρο  3  της  συά μβάσης  περιά  της  κάτάπολεάμησης  της
διάφθοράά ς στην οποιάά ενεάχοντάι υπάά λληλοι των Ευρωπάιϊκωά ν Κοινοτηά των ηά  των κράτωά ν μελωά ν της
Ένωσης  (ΕΕ  C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  κάι  στην  πάρ.  1  του  άά ρθρου  2  της  άποά φάσης-πλάιάσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιάου της 22άς Ιουλιάου 2003, γιά την κάτάπολεάμηση της δωροδοκιάάς στον
ιδιωτικοά  τομεάά (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), κάθωά ς κάι οά πως οριάζετάι στην κειάμενη νομοθεσιάά ηά
στο εθνικοά  διάκάιο του οικονομικουά  φορεάά,
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γ)  άπάά τη,  κάτάά  την  εάννοιά  του  άά ρθρου  1  της  συά μβάσης  σχετικάά  με  την  προστάσιάά  των
οικονομικωά ν συμφεροά ντων των Ευρωπάιϊκωά ν Κοινοτηά των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποιάά
κυρωά θηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ)  τρομοκράτικάά  εγκληά μάτά ηά  εγκληά μάτά συνδεοά μενά με τρομοκράτικεάς  δράστηριοά τητες,
οά πως  οριάζοντάι,  άντιστοιάχως,  στά  άά ρθρά  1  κάι  3  της  άποά φάσης-πλάιάσιο  2002/475/ΔΕΥ  του
Συμβουλιάου της  13ης  Ιουνιάου  2002,  γιά  την  κάτάπολεάμηση  της  τρομοκράτιάάς  (ΕΕ  L  164  της
22.6.2002, σ. 3) ηά  ηθικηά  άυτουργιάά ηά  συνεάργειά ηά  άποά πειρά διάά πράξης εγκληά μάτος, οά πως οριάζοντάι
στο άά ρθρο 4 άυτηά ς,

ε) νομιμοποιάηση εσοά δων άποά  πάράά νομες δράστηριοά τητες ηά  χρημάτοδοά τηση της τρομοκράτιάάς,
οά πως άυτεάς οριάζοντάι στο άά ρθρο 1 της Οδηγιάάς 2005/60/ΕΚ του Ευρωπάιϊκουά  Κοινοβουλιάου κάι του
Συμβουλιάου  της  26ης  Οκτωβριάου  2005,  σχετικάά  με  την  προά ληψη  της  χρησιμοποιάησης  του
χρημάτοπιστωτικουά  συστηά μάτος γιά τη νομιμοποιάηση εσοά δων άποά  πάράά νομες δράστηριοά τητες κάι τη
χρημάτοδοά τηση της τρομοκράτιάάς (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.  15), η οποιάά ενσωμάτωά θηκε στην
εθνικηά  νομοθεσιάά με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) πάιδικηά  εργάσιάά κάι άά λλες μορφεάς εμποριάάς άνθρωά πων, οά πως οριάζοντάι στο άά ρθρο 2 της
Οδηγιάάς 2011/36/ΕΕ του Ευρωπάιϊκουά  Κοινοβουλιάου κάι του Συμβουλιάου της 5ης Απριλιάου 2011, γιά
την προά ληψη κάι την κάτάπολεάμηση της εμποριάάς άνθρωά πων κάι γιά την προστάσιάά των θυμάά των
της, κάθωά ς κάι γιά την άντικάτάά στάση της άποά φάσης-πλάιάσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιάου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποιάά ενσωμάτωά θηκε στην εθνικηά  νομοθεσιάά με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).

Η υποχρεάωση άποκλεισμουά  προσφεάροντος εφάρμοά ζετάι επιάσης οά τάν το προά σωπο εις βάά ρος
του οποιάου εκδοά θηκε άμετάά κλητη κάτάδικάστικηά  άποά φάση ειάνάι μεάλος του διοικητικουά , διευθυντικουά
ηά  εποπτικουά  οργάά νου του εν λοάγω προσφεάροντος ηά  εάχει εξουσιάά εκπροσωά πησης, ληά ψης άποφάά σεων ηά
ελεάγχου σε άυτοά . 

Στις περιπτωά σεις ετάιρειωά ν περιορισμεάνης ευθυά νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικωά ν ετάιρειωά ν (Ο.Ε. κάι
Ε.Ε.),  κάι  ιδιωτικωά ν  κεφάλάιουχικωά ν  ετάιρειωά ν  (Ι.Κ.Ε.),  η  υποχρεάωση του προηγουά μενου εδάφιάου
άφοράά  τους διάχειριστεάς. Στις περιπτωά σεις άνωνυά μων ετάιρειωά ν (Α.Ε.), η εν λοάγω υποχρεάωση άφοράά
τον Διευθυά νοντά Συά μβουλο, κάθωά ς κάι οά λά τά μεάλη του Διοικητικουά  Συμβουλιάου. Στις περιπτωά σεις
των συνετάιρισμωά ν, η εν λοάγω υποχρεάωση άφοράά  τά μεάλη του Διοικητικουά  Συμβουλιάου.26

18.1.2 ά) Ο  προσφεάρων εάχει άθετηά σει τις υποχρεωά σεις του οά σον άφοράά  στην κάτάβοληά  φοά ρων ηά
εισφορωά ν κοινωνικηά ς άσφάά λισης κάι άυτοά  εάχει διάπιστωθειά άποά  δικάστικηά  ηά  διοικητικηά  άποά φάση με
τελεσιάδικη κάι δεσμευτικηά  ισχυά , συά μφωνά με διάτάά ξεις της χωά ράς οά που ειάνάι εγκάτεστημεάνος  ηά  την
εθνικηά  νομοθεσιάά  

ηά /κάι 

β) η άνάθεάτουσά άρχηά   μπορειά  νά άποδειάξει  με τά κάτάά λληλά μεάσά οά τι  ο προσφεάρων εάχει
άθετηά σει τις υποχρεωά σεις του οά σον άφοράά  την κάτάβοληά  φοά ρων ηά  εισφορωά ν κοινωνικηά ς άσφάά λισης.

Αν  ο  προσφεάρων  ειάνάι  Έλληνάς  πολιάτης  ηά  εάχει  την  εγκάτάά στάσηά  του  στην  Ελλάά δά,  οι
υποχρεωά σεις του που άφορουά ν στις εισφορεάς κοινωνικηά ς άσφάά λισης κάλυά πτουν τοά σο την κυά ριά οά σο
κάι την επικουρικηά  άσφάά λιση.

Δεν  άποκλειάετάι  ο  προσφεάρων,  οά τάν  εάχει  εκπληρωά σει  τις  υποχρεωά σεις  του  ειάτε
κάτάβάά λλοντάς  τους  φοά ρους  ηά  τις  εισφορεάς  κοινωνικηά ς  άσφάά λισης  που  οφειάλει,
συμπεριλάμβάνομεάνων,  κάτάά  περιάπτωση,  των  δεδουλευμεάνων  τοά κων  ηά  των  προστιάμων  ειάτε
υπάγοά μενος σε δεσμευτικοά  διάκάνονισμοά  γιά την κάτάβοληά  τους. 
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18.1.2Α  Η  άνάθεάτουσά  άρχηά  γνωριάζει  ηά  μπορειά  νά  άποδειάξει  με  τά  κάτάά λληλά  μεάσά  οά τι  εάχουν
επιβληθειά  σε βάά ρος του οικονομικουά  φορεάά, μεάσά σε χρονικοά  διάά στημά δυά ο (2) ετωά ν πριν άποά  την
ημερομηνιάά ληά ξης της προθεσμιάάς υποβοληά ς προσφοράά ς: 

άά)  τρεις  (3)  πράά ξεις  επιβοληά ς  προστιάμου  άποά  τά  άρμοά διά  ελεγκτικάά  οά ργάνά  του  Σωά μάτος
Επιθεωά ρησης Εργάσιάάς γιά πάράβάά σεις της εργάτικηά ς νομοθεσιάάς που χάράκτηριάζοντάι, συά μφωνά με
την υπουργικηά  άποά φάση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), οά πως εκάά στοτε ισχυά ει, ως «υψηληά ς» ηά  «πολυά
υψηληά ς» σοβάροά τητάς, οι οποιάες προκυά πτουν άθροιστικάά  άποά  τρεις (3) διενεργηθεάντες ελεάγχους, ηά
ββ)  δυά ο  (2)  πράά ξεις  επιβοληά ς  προστιάμου  άποά  τά  άρμοά διά  ελεγκτικάά  οά ργάνά  του  Σωά μάτος
Επιθεωά ρησης  Εργάσιάάς  γιά  πάράβάά σεις  της  εργάτικηά ς  νομοθεσιάάς  που  άφορουά ν  την  άδηά λωτη
εργάσιάά, οι οποιάες προκυά πτουν άθροιστικάά  άποά  δυά ο (2) διενεργηθεάντες ελεάγχους. 

Οι υποά  άά΄ κάι ββ΄ κυρωά σεις πρεάπει νά εάχουν άποκτηά σει τελεσιάδικη κάι δεσμευτικηά  ισχυά 27. 

18.1.3  Κάτ’  εξάιάρεση,  γιά  τους  πιο  κάά τω  επιτάκτικουά ς  λοά γους  δημοά σιου
συμφεάροντος .................................................................  (οά πως δημοά σιάς υγειάάς ηά  προστάσιάάς του περιβάά λλο-
ντος,  οι  οποιάοι  συμπληρωά νοντάι  άποά  την  άνάθεάτουσά  άρχηά ),  δεν  εφάρμοά ζοντάι28 οι  πάράά γράφοι
18.1.1  κάι  18.1.2.  [Σε  περίπτωση που δεν  ενεργοποιηθεί  η σχετική δυνατότητα,  διαγράφεται  η  πα-
ράγραφος 18.1.3]. 

18.1.4  Κάτ’ εξάιάρεση, οά τάν  ο άποκλεισμοά ς  ειάνάι  σάφωά ς δυσάνάά λογος, ιδιάως οά τάν μοά νο μικράά  ποσάά
των φοά ρων ηά  των εισφορωά ν κοινωνικηά ς άσφάά λισης δεν εάχουν κάτάβληθειά ηά  οά τάν ο προσφεάρων ενη-
μερωά θηκε σχετικάά  με το άκριβεάς ποσοά  που οφειάλετάι λοά γω άθεάτησης των υποχρεωά σεωά ν του οά σον
άφοράά  στην κάτάβοληά  φοά ρων ηά  εισφορωά ν κοινωνικηά ς άσφάά λισης σε χροά νο κάτάά  τον οποιάο δεν ειάχε
τη δυνάτοά τητά νά λάά βει μεάτρά, συά μφωνά με το τελευτάιάο εδάά φιο της της περ. β' πάρ. 2 του άά ρθρου 73
ν. 4412/2016, πριν άποά  την εκπνοηά  της προθεσμιάάς υποβοληά ς προσφοράά ς  του άά ρθρου 14 της πάρουά -
σάς, δεν εφάρμοά ζετάι29 η πάράά γράφος 18.1.2. 

18.1.5 Σε οποιάδηά ποτε άποά  τις άκοά λουθες κάτάστάά σεις30:

(ά) Ο προσφεάρων εάχει άθετηά σει τις ισχυά ουσες υποχρεωά σεις του που προβλεάποντάι στην πάρ. 2
του άά ρθρου 18 του ν. 4412/2016 κάι άφορουά ν υποχρεωά σεις που άπορρεάουν άποά  τις διάτάά ξεις της
περιβάλλοντικηά ς,  κοινωνικοάσφάλιστικηά ς  κάι  εργάτικηά ς  νομοθεσιάάς,  που  εάχουν  θεσπισθειά  με  το
διάκάιο της Ένωσης, το εθνικοά  διάκάιο,  συλλογικεάς  συμβάά σεις ηά  διεθνειάς  διάτάά ξεις περιβάλλοντικουά ,
κοινωνικουά  κάι εργάτικουά  δικάιάου, οι οποιάες άπάριθμουά ντάι στο Πάράά ρτημά X του Προσάρτηά μάτος Α’
του ν. 4412/2016,

(β)  Ο προσφεάρων τελειά  υποά  πτωά χευση  ηά  εάχει  υπάχθειά  σε  διάδικάσιάά  εξυγιάάνσης ηά  ειδικηά ς
εκκάθάά ρισης  ηά  τελειά  υποά  άνάγκάστικηά  διάχειάριση  άποά  εκκάθάριστηά  ηά  άποά  το  δικάστηά ριο  ηά  εάχει
υπάχθειά  σε  διάδικάσιάά  πτωχευτικουά  συμβιβάσμουά  ηά  εάχει  άνάστειάλει  τις  επιχειρημάτικεάς  του
δράστηριοά τητες ηά  εάά ν βριάσκετάι σε οποιάδηά ποτε άνάά λογη κάτάά στάση προκυά πτουσά άποά  πάροά μοιά
διάδικάσιάά, προβλεποά μενη σε εθνικεάς διάτάά ξεις νοά μου.  Η άνάθεάτουσά άρχηά  μπορειά  νά μην άποκλειάει
εάνάν  οικονομικοά  φορεάά,  ο  οποιάος  βριάσκετάι  σε  μιά  εκ  των  κάτάστάά σεων  που  άνάφεάροντάι  στην
πάράπάά νω περιάπτωση, υποά  την προυϊ ποά θεση οά τι  η άνάθεάτουσά άρχηά  εάχει  άποδειάξει οά τι  ο εν λοά γω
φορεάάς ειάνάι σε θεάση νά εκτελεάσει τη συά μβάση, λάμβάά νοντάς υποά ψη τις ισχυά ουσες διάτάά ξεις κάι τά
μεάτρά γιά τη συνεάχιση της επιχειρημάτικηά ς του λειτουργιάάς (πάρ. 5 άά ρθρου 73 του ν. 4412/2016),

(γ)  Υπάά ρχουν επάρκωά ς  ευά λογες ενδειάξεις  που οδηγουά ν  στο συμπεάράσμά οά τι  ο  οικονομικοά ς
φορεάάς  συνηά ψε  συμφωνιάες  με  άά λλους  οικονομικουά ς  φορειάς  με  στοά χο  τη  στρεάβλωση  του
άντάγωνισμουά ,
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δ)  Μιάά  κάτάά στάση  συά γκρουσης  συμφεροά ντων  κάτάά  την  εάννοιά  του  άά ρθρου  24  του  ν.
4412/2016 δεν μπορειά νά θεράπευθειά άποτελεσμάτικάά  με άά λλά, λιγοά τερο πάρεμβάτικάά , μεάσά,

(ε)  Μιάά  κάτάά στάση  στρεάβλωσης  του  άντάγωνισμουά  άποά  την  προά τερη  συμμετοχηά  των
προσφεροά ντων κάτάά  την προετοιμάσιάά της διάδικάσιάάς συά νάψης συά μβάσης, κάτάά  τά οριζοά μενά στο
άά ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορειά νά θεράπευθειά με άά λλά, λιγοά τερο πάρεμβάτικάά , μεάσά,

(στ) Ο προσφεάρων εάχει επιδειάξει σοβάρηά  ηά  επάνάλάμβάνοά μενη πλημμεάλειά κάτάά  την εκτεάλεση
ουσιωά δους άπάιάτησης στο πλάιάσιο προηγουά μενης δημοά σιάς συά μβάσης, προηγουά μενης συά μβάσης με
άνάθεάτοντά φορεάά ηά  προηγουά μενης συά μβάσης πάράχωά ρησης που ειάχε ως άποτεάλεσμά την προά ωρη
κάτάγγελιάά της προηγουά μενης συά μβάσης, άποζημιωά σεις ηά  άά λλες πάροά μοιες κυρωά σεις,

(ζ)  Ο  προσφεάρων  εάχει  κριθειά  εάνοχος  σοβάρωά ν  ψευδωά ν  δηλωά σεων  κάτάά  την  πάροχηά  των
πληροφοριωά ν  που άπάιτουά ντάι  γιά την εξάκριάβωση της άπουσιάάς  των λοά γων άποκλεισμουά  ηά  την
πληά ρωση των κριτηριάων επιλογηά ς,  εάχει  άποκρυά ψει τις πληροφοριάες  άυτεάς  ηά  δεν ειάνάι  σε θεάση νά
προσκομιάσει τά δικάιολογητικάά  που άπάιτουά ντάι κάτ’ εφάρμογηά   του άά ρθρου 79 του ν. 4412/2016, 

(η)  Ο  προσφεάρων  επιχειάρησε  νά  επηρεάά σει  με  άθεάμιτο  τροά πο  τη  διάδικάσιάά  ληά ψης
άποφάά σεων της άνάθεάτουσάς άρχηά ς, νά άποκτηά σει εμπιστευτικεάς πληροφοριάες που ενδεάχετάι νά του
άποφεάρουν  άθεάμιτο  πλεονεάκτημά στη  διάδικάσιάά  συά νάψης  συά μβάσης  ηά  νά  πάράά σχει  εξ  άμελειάάς
πάράπλάνητικεάς πληροφοριάες που ενδεάχετάι νά επηρεάά σουν ουσιωδωά ς τις άποφάά σεις που άφορουά ν
τον άποκλεισμοά , την επιλογηά  ηά  την άνάά θεση,

(θ)  Ο  προσφεάρων  εάχει  διάπράά ξει  σοβάροά  επάγγελμάτικοά  πάράά πτωμά,  το  οποιάο  θεάτει  εν
άμφιβοά λω την άκεράιοά τητάά  του.

18.1.6 Η άνάθεάτουσά άρχηά  άποκλειάει προσφεάροντά, σε οποιοδηά ποτε χρονικοά  σημειάο κάτάά  τη διάά ρκειά
της  διάδικάσιάάς  συά νάψης  συά μβάσης,  οά τάν  άποδεικνυά ετάι  οά τι  άυτοά ς  βριάσκετάι,  λοά γω  πράά ξεων  ηά
πάράλειάψεων του, ειάτε πριν ειάτε κάτάά  τη διάδικάσιάά, σε μιάά άποά  τις περιπτωά σεις των προηγουά μενων
πάράγράά φων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 18.1.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 18.1.5 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 31

18.1.7 Προσφεάρων που εμπιάπτει σε μιά άποά  τις κάτάστάά σεις που άνάφεάροντάι στις πάράγράά φους
18.1.1, 18.1.2A κάι 18.1.532 μπορειά  νά προσκομιάζει στοιχειάά προκειμεάνου νά άποδειάξει οά τι τά μεάτρά
που  εάλάβε  επάρκουά ν  γιά  νά  άποδειάξουν  την  άξιοπιστιάά  του,  πάροά τι  συντρεάχει  ο  σχετικοά ς  λοά γος
άποκλεισμουά .  Εάά ν  τά  στοιχειάά  κριθουά ν  επάρκηά ,  ο  εν  λοά γω  προσφεάρων  δεν  άποκλειάετάι  άποά  τη
διάδικάσιάά συά νάψης συά μβάσης. Τά μεάτρά που λάμβάά νοντάι άποά  τους προσφεάροντες άξιολογουά ντάι σε
συνάά ρτηση  με  τη  σοβάροά τητά  κάι  τις  ιδιάιάτερες  περιστάά σεις  του  ποινικουά  άδικηά μάτος  ηά  του
πάράπτωά μάτος. Αν τά μεάτρά κριθουά ν άνεπάρκηά , γνωστοποιειάτάι στον προσφεάροντά το σκεπτικοά  της
άποά φάσης άυτηά ς. Προσφεάρων που εάχει άποκλειστειά,  με τελεσιάδικη άποά φάση, άποά  τη συμμετοχηά  σε
διάδικάσιάες συά νάψης συά μβάσης ηά  άνάά θεσης πάράχωά ρησης δεν μπορειά  νά κάά νει χρηά ση της άνωτεάρω
δυνάτοά τητάς κάτάά  την περιάοδο του άποκλεισμουά  που οριάζετάι στην εν λοά γω άποά φάση στο κράά τος -
μεάλος στο οποιάο ισχυά ει η άποά φάση.

18.1.8  Η άποά φάση γιά την διάπιάστωση της επάά ρκειάς ηά  μη των επάνορθωτικωά ν μεάτρων κάτάά  την
προηγουά μενη πάράά γράφο εκδιάδετάι συά μφωνά με τά οριζοά μενά στις πάρ. 8 κάι 9 του άά ρθρου 73 του ν.
4412/2016.
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18.1.9 Προσφεάρων που του εάχει επιβληθειά, με την κοινηά  υπουργικηά  άποά φάση του άά ρθρου 74 του ν.
4412/2016,  η  ποινηά  του  άποκλεισμουά  άποκλειάετάι  άυτοδιάκάιά  κάι  άποά  την  πάρουά σά  διάδικάσιάά
συά νάψης συά μβάσης.

Άρθρο 19 .  Κριτήρια επιλογής33

19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι προσφεάροντες άπάιτειάτάι νά ειάνάι εγγεγράμμεάνοι στο σχετικοά  επάγγελμάτικοά  μητρωά ο που τηρειάτάι
στο κράά τος εγκάτάά στάσηά ς τους. Οι προσφεάροντες που ειάνάι εγκάτεστημεάνοι στην Ελλάά δά άπάιτειάτάι
νά ειάνάι εγγεγράμμεάνοι στά Μητρωά ά Μελετητωά ν ηά  Γράφειάων Μελετωά ν στην κάτηγοριάά μελεάτης του
άά ρθρου 12.1 της πάρουά σάς (κάτηγοριάά 10 – Μελεάτες Συγκοινωνιάκωά ν Έργων κάι Κυκλοφοριάκωά ν)34.
Οι προσφεάροντες που ειάνάι εγκάτεστημεάνοι  σε λοιπάά  κράά τη μεάλη της Ευρωπάιϊκηά ς Ένωσης άπάιτειάτάι
νά ειάνάι εγγεγράμμεάνοι σε άντιάστοιχά Μητρωά ά του Πάράρτηά μάτος XI του Προσάρτηά μάτος Α΄ του ν.
4412/2016.

19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια35

Δεν άπάιτειάτάι.

19.3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα36

ά) Κάά θε προσφεάρων πρεάπει νά διάθεάτει: 

Γιά κάτηγοριάά μελεάτης 10 (Μελεάτες Συγκοινωνιάκωά ν Έργων κάι Κυκλοφοριάκεάς),  εάνά τουλάά χιστον
στεάλεχος οκτάετουά ς ηά  μεγάλυά τερης εμπειριάάς (πτυχίο Β’ τάξης και άνω).

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4412, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν. 4472/2017 και ιδίως τα άρθρα
118  &  119  αυτού,  επιπλέον  των  επιχειρήσεων  που  είναι  εγγεγραμμένες  σε  τάξεις  των  μητρώων,
επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα ως άνω κριτήρια επιλογής (έτη επαγγελματικής εμπειρίας) μπορούν
να  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  ανάθεσης  της  μελέτης  ανεξαρτήτως  της  εγγραφής τους  σε  τάξεις,
αποδεικνύοντας καταλλήλως την εμπειρία τους. 

 (β) κάι επιπλεάον ειδικηά  τεχνικηά  κάι επάγγελμάτικηά  ικάνοά τητά, οά πως περιγράά φετάι στη συνεάχειά:

I) Ο υποψηά φιος οικονομικοά ς φορεάάς θά πρεάπει, κάτάά  την τελευτάιάά πεντάετιάά νά εάχει εκπονηά σει ηά  νά
εάχει συμμετάά σχει στην εκποά νηση: 

- μιάάς (1) τουλάά χιστον μελεάτης Στάά θμευσης 

- μιάάς (1) τουλάά χιστον μελεάτης Δημοτικηά ς Συγκοινωνιάάς 

- μιάάς (1) τουλάά χιστον μελεάτης Οδικηά ς Ασφάά λειάς

- μιάάς (1) τουλάά χιστον Κυκλοφοριάκηά ς μελεάτης ηά  μελεάτης Κυκλοφοριάκωά ν Ρυθμιάσεων

- μιάάς (1) τουλάά χιστον μελεάτης δικτυά ου ποδηλάτοδροά μων

που νά άφορουά ν σε Δηά μους (εντοά ς της χωρικηά ς τους ενοά τητάς) με πληθυσμοά  μεγάλυά τερο ηά  ιάσο των
50.000 κάτοιάκων, συά μφωνά με την τελευτάιάά άπογράφηά  (2011).

ΙΙ) Ο υποψηά φιος οικονομικοά ς φορεάάς θά πρεάπει, κάτάά  την τελευτάιάά τριετιάά, νά εάχει πράγμάτοποιηά σει
ηά  νά  εάχει  συμμετάά σχει  στην  πράγμάτοποιάηση  ερευνωά ν,  που  άφορουά ν  στον  προσδιορισμοά  των
χάράκτηριστικωά ν κάι των άνάγκωά ν των μετάκινηά σεων, σε Δηά μους (εντοά ς της χωρικηά ς τους ενοά τητάς)
με πληθυσμοά  μεγάλυά τερο ηά  ιάσο των 50.000 κάτοιάκων, συά μφωνά με την τελευτάιάά άπογράφηά  (2011).

- 21 -





Οι  προάνάφεροά μενες  μελεάτες,  εάρευνες  κάι  συμβουλευτικεάς  υπηρεσιάες  θά  πρεάπει  νά  εάχουν
ολοκληρωθειά.

19.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης37

Δεν άφοράά  την πάρουά σά συά μβάση.

Στο ΤΕΥΔ, η πληά ρωση των κριτηριάων κάτάλληλοά τητάς δηλωά νετάι με την συμπληά ρωση άποά  τον οικονομικοά
φορεάά    μόνο   της Ενοά τητάς    α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής   του Μεάρους Ι  V,    χωρίς να  
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς

20.1 Η προσφοράά  των διάγωνιζομεάνων περιλάμβάά νει τους άκοά λουθους υποφάκεάλους:

(ά)  υποφάά κελο με την εάνδειξη «Δικάιολογητικάά  Συμμετοχηά ς»

(β) υποφάά κελο με την εάνδειξη «Τεχνικηά  Προσφοράά »

(γ) υποφάά κελο με την εάνδειξη «Οικονομικηά  Προσφοράά »,

συά μφωνά με τά κάτωτεάρω:

20.2 Ο υποφάά κελος «Δικάιολογητικάά  Συμμετοχηά ς» πρεάπει, επιά  ποινηά  άποκλεισμουά , νά περιεάχει τά
άκοά λουθά:

- ά) το Τυποποιημεάνο Έντυπο Υπευά θυνης Δηά λωσης (ΤΕΥΔ)

Οι οικονομικοιά  φορειάς στο ΜΕΡΟΣ IV “Κριτηά ριά επιλογηά ς” θά συμπληρωά σουν μοά νο την Ενοά τητά
ά: “Γενικηά  εάνδειξη γιά οά λά τά κριτηά ριά επιλογηά ς”. 

20.3 Ο υποφάά κελος “Τεχνικηά  Προσφοράά ”  περιλάμβάά νει τά τεχνικάά  στοιχειάά της προσφοράά ς  του
οικονομικουά  φορεάά, βάά σει των οποιάων θά άξιολογηθειά  η τεχνικηά  προσφοράά  κάτάά  τά οριζοά μενά στο
άά ρθρο 21.2 της πάρουά σάς:

ά) Τεχνικηά  Έκθεση γιά τη συγκεκριμεάνη μελεάτη, στηριζοά μενη στά υπάά ρχοντά στοιχειάά του Φάκεάλου
Δημοά σιάς Συά μβάσης, με επισηά μάνση των προβλημάά των κάι εισηά γηση του τροά που επιάλυσηά ς τους. Στην
Τεχνικηά  Έκθεση δεν πρεάπει νά περιλάμβάά νοντάι προτάά σεις τεχνικωά ν λυά σεων.

β) Προά τάση Μεθοδολογιάάς, που περιλάμβάά νει περιγράφηά  του γενικουά  προγράά μμάτος εκποά νησης της
μελεάτης, δηλάδηά  τις άπάιτουά μενες επιμεάρους δράστηριοά τητες, την άλληλουχιάά των στάδιάων ηά  φάά σεων
της  κυά ριάς  κάι  των  υποστηρικτικωά ν  μελετωά ν  (οά τάν  προά κειτάι  γιά  συά νθετη  μελεάτη)  την
άλληλοτροφοδοά τηση των μελετωά ν με δεδομεάνά, τον κάθορισμοά  σημειάων ελεάγχου κάι άπάιτουά μενων
ενεργειωά ν κάι διάδικάσιωά ν γιά την πάράγωγηά  της μελεάτης.

γ)  χρονοδιάά γράμμά,  στο  οποιάο  περιγράά φετάι  η  χρονικηά  άλληλουχιάά  των  δράστηριοτηά των  της
περιάπτωσης β΄,  λάμβάνομεάνου υποά ψη του συνολικουά  χροά νου, οά πως προβλεάπετάι στά εάγγράφά της
συά μβάσης.

δ) οργάνοά γράμμά κάι εάκθεση τεκμηριάωσης κάθηκοά ντων κάι κάτάνομηά ς εργάσιωά ν του συντονιστηά  κάι
της ομάά δάς μελεάτης, οά που πάρουσιάά ζετάι η κάτάνομηά  ευθυνωά ν μετάξυά  των μελωά ν της κάι στοιχειάά γιά
την άποτελεσμάτικοά τητά της δράά σης κάά θε μεάλους της ομάά δάς  μελεάτης σε άντιάστοιχες  ευθυά νες με
άυτεάς που άνάλάμβάά νει στην ομάά δά μελεάτης κάι το βάθμοά  επιτυχιάάς της, λάμβάνομεάνων υποά ψη των
διάτάά ξεων των περιπτωά σεων β΄ κάι γ΄, 

ε)  στοιχειάά  γιά τη  συνοχηά  της ομάά δάς  μελεάτης,  άποά  τά οποιάά  νά προκυά πτει  η  δυνάτοά τητά κάληά ς
συνεργάσιάάς γιά την άπροά σκοπτη κάι ποιοτικάά  άποδεκτηά  εκποά νηση της μελεάτης.  Τά στοιχειάά  άποά
ενδεχοά μενη προηγουά μενη συνεργάσιάά μετάξυά  των μελωά ν της ομάά δάς μελεάτης θά άφορουά ν χρονικοά
διάά στημά το πολυά  δεκάετιάάς.

Η Τεχνικηά  Έκθεση, η Προά τάση Μεθοδολογιάάς (συμπεριλάμβάνομεάνων τυχοά ν πάράρτημάά των άυτωά ν),
κάθωά ς κάι τά στοιχειάά που τεκμηριωά νουν τά άνωτεάρω δ) κάι ε) σημειάά (συμπεριλάμβάνομεάνων τυχοά ν
πάράρτημάά των  κάι  εξάιρουμεάνων  των  υπευά θυνων  δηλωά σεων  συνεργάσιάάς  κάι  των  τυχοά ν
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πιστοποιητικωά ν  με  τά  οποιάά  άποδεικνυά ετάι  προηγουά μενη  συνεργάσιάά  μετάξυά  μελωά ν  της
προτεινοά μενης  ομάά δάς  μελεάτης)  δεν  πρεάπει  νά  υπερβάιάνουν  εάνά  ευά λογο  μεάγεθος  70 σελίδων38

κειμεάνου μεγεάθους Α4 μεάσης γράμμάτοσειράά ς, εκτοά ς του προάνάφερθεάντος οργάνογράά μμάτος.

Ότάν το περιεχοά μενο των πάράπάά νω εγγράά φων κάι στοιχειάων υπερβάιάνει το ευά λογο μεάγεθος, κάτάά
την κριάση της Επιτροπηά ς Διάγωνισμουά  (η οποιάά διάμορφωά νετάι με βάά ση την άρχηά  του ιάσου μεάτρου
κριάσης), το υπερβάά λλον υλικοά  δε θά λάμβάά νετάι υποά ψη στην άξιολοά γηση. 

Γιά τά άνάφεροά μενά στοιχειάά των μελωά ν της ομάά δάς μελεάτης, η Επιτροπηά  διάτηρειά  το δικάιάωμά νά
ζητηά σει περάιτεάρω πληροφοριάες.

20.4 Ο  υποφάά κελος «Οικονομικηά  Προσφοράά » περιλάμβάά νει το Έντυπο Οικονομικηά ς Προσφοράά ς,
σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στη παρούσα διακήρυξη  , το οποιάο
άνάγράά φει τά στοιχειάά του προσφεάροντος, την προσφεροά μενη τιμηά  άνάά  κάτηγοριάά μελεάτης κάι
την συνολικηά  τιμηά  γιά την εκτεάλεση της συά μβάσης.

Η  οικονομικηά  προσφοράά  συντιάθετάι  γιά  κάά θε  επιμεάρους  κάτηγοριάά  μελεάτης.  Οι  συμμετεάχοντες
υποβάά λλουν εάντυπο οικονομικηά ς  προσφοράά ς  στο οποιάο  άνάγράά φουν την προσφεροά μενη τιμηά  άνάά
κάτηγοριάά μελεάτης κάι τη συνολικηά  τιμηά  γιά την εκτεάλεση της συά μβάσης. Η οικονομικηά  προσφοράά
συντιάθετάι γιά κάά θε επιά μεάρους κάτηγοριάά μελεάτης, συά μφωνά με τις διάτάά ξεις της περιάπτωσης δ΄ της
πάράγράά φου  8  του  άά ρθρου  53  του  ν.  4412/2016.  Περιλάμβάά νει,  εκτοά ς  άποά  τις  άμοιβεάς  γιά  την
εκποά νηση των μελετωά ν, τις άμοιβεάς γιά τον προγράμμάτισμοά , την επιάβλεψη κάι την άξιολοά γηση των
άνάγκάιάων  ερευνητικωά ν  εργάσιωά ν  πάά σης  φυά σεως,  κάθωά ς  επιάσης  κάι  των  εργάσιωά ν  /μελετωά ν,
συά μφωνά  με  τά  άνάφεροά μενά  στην  περιάπτωση  δ΄  της  πάράγράά φου  8  του  άά ρθρου  53  του  ν.
4412/2016.

Η συνολικηά  προσφεροά μενη τιμηά  τρεάπετάι σε ποσοστοά  εάκπτωσης επιά της προεκτιμωά μενης άμοιβηά ς, με
στρογγυλοποιάηση στο δευά τερο δεκάδικοά  ψηφιάο.

Η Ανάθεάτουσά Αρχηά  μπορειά  νά κάλειά  τους προσφεάροντες γιά διευκρινηά σεις ηά  συμπληρωά σεις κάτάά
τους οά ρους του  άά ρθρου 7 του πάροά ντος. 

20.5 Στις πάράπάά νω περιπτωά σεις που με την τεχνικηά  ηά  οικονομικηά  προσφοράά  υποβάά λλοντάι ιδιωτικάά
εάγγράφά, άυτάά  γιάνοντάι άποδεκτάά  ειάτε κάτάά  τά προβλεποά μενά στις διάτάά ξεις του Ν. 4250/2014 (Α’
94)  ειάτε  κάι  σε  άπληά  φωτοτυπιάά,  εφοά σον  συνυποβάά λλετάι  υπευά θυνη  δηά λωση,  στην  οποιάά
βεβάιωά νετάι η άκριάβειάά  τους κάι η οποιάά φεάρει υπογράφηά  μετάά  την εάνάρξη της διάδικάσιάάς συά νάψης
συά μβάσης (ηά τοι μετάά  την ημερομηνιάά δημοσιάευσης της προκηά ρυξης συά μβάσης στο ΚΗΜΔΗΣ, κάτάά  τά
ειδικοά τερά οριζοά μενά στο άά ρθρο 120 πάρ. 1 του ν. 4412/2016)39.

Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς

21.1  Κριτηά ριο  άνάά θεσης  της  συά μβάσης  ειάνάι  η  «πλεάον  συμφεάρουσά  άποά  οικονομικηά  άά ποψη
προσφοράά » βάά σει βεάλτιστης σχεάσης ποιοά τητάς – τιμηά ς.

Γιά νά προσδιοριστειά η πλεάον συμφεάρουσά άποά  οικονομικηά  άά ποψη προσφοράά  βάά σει βεάλτιστης σχεάσης
ποιοά τητάς – τιμηά ς, θά άξιολογηθουά ν οι Τεχνικεάς κάι Οικονομικεάς προσφορεάς των προσφεροά ντων με
βάά ση τά πάράκάά τω κριτηά ριά κάι υποκριτηά ριά, κάθωά ς κάι τη σχετικηά  στάά θμισηά  τους. 

21.1.1 Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς

Κριτήριο 1: Τεχνικής Προσφοράς
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Αξιολογειάτάι ο βάθμοά ς  κάτάνοά ησης του άντικειάμενου κάι των στοά χων της προς εκποά νηση μελεάτης,
οά πως προκυά πτει βάά σει των στοιχειάων της περιάπτωσης ά του άά ρθρου 20.3 της πάρουά σάς (Τεχνικηά  Έκ -
θεση), με εντοπισμοά  των θεμάά των στά οποιάά πρεάπει νά δοθειά  ιδιάιάτερη σημάσιάά κάτάά  την εκποά νηση
της μελεάτης κάι συγκεκριμεάνά: 

 ο βάθμοά ς πληροά τητάς της εκτιάμησης των άντικειμεάνων της μελεάτης

 ο βάθμοά ς πληροά τητάς κάι ορθοά τητάς του σχολιάσμουά  τους κάι ιδιάιάτερά της επισηά μάνσης των
τυχοά ν προβλημάά των

 ο βάθμοά ς  άποτελεσμάτικοά τητάς των προτάά σεων που  υποβάά λλοντάι  γιά την άντιμετωά πιση
των τυχοά ν προβλημάά των

Δεν άξιολογουά ντάι προτάά σεις τεχνικωά ν λυά σεων.

Το 1ο κριτηά ριο θά βάθμολογηθειά με βάθμοά  Κ1, που συνιάστάτάι σε άκεάράιο βάθμοά  άποά  1 εάως 100.

Προσφορεάς που θά λάά βουν στο κριτηά ριο άυτοά  βάθμοά  κάτω του 60 απορρίπτονται ως άπάράά δεκτες.

Η βάρυά τητά του Κριτηριάου 1 στο συά νολο της βάθμολογιάάς του υποψηφιάου οριάζετάι σε σ1=60%.

Κριτήριο 2: Τεχνικής Προσφοράς

Το κριτηά ριο 2 συντιάθετάι άποά  τά εξηά ς υποκριτηά ριά:

ά) Αποτελεσμάτικοά τητά της προτάθειάσάς Μεθοδολογιάάς

Αξιολογειάτάι  η πληροά τητά κάι άξιοπιστιάά της προτεινοά μενης μεθοδολογιάάς εκποά νησης της μελεάτης,
βάά σει των στοιχειάων των περιπτωά σεων β κάι γ του άά ρθρου 20.3 της πάρουά σάς, δηλάδηά  συγκεκριμεάνά:

 βάθμοά ς κάά λυψης των άπάιτηά σεων της προς εκποά νηση μελεάτης άποά  δράστηριοά τητες που πά-
ρουσιάά ζει ο οικονομικοά ς φορεάάς,

 ο βάθμοά ς επάά ρκειάς των ενεργειωά ν κάι διάδικάσιωά ν γιά την πάράγωγηά  της μελεάτης, περιλάμ-
βάνοά μενων κάι των ενεργειωά ν του συντονιστηά ,

 η  τεκμηριάωση  της  δυνάτοά τητάς  υλοποιάησης  κάι  η  άξιοπιστιάά  του  προτεινοά μενου
χρονοδιάγράά μμάτος,  σε  συνδυάσμοά  με  τη  στελεάχωση  της  ομάά δάς  μελεάτης  με  το  τυχοά ν
επιπλεάον εξειδικευμεάνο προσωπικοά  κάι τά πάρεχοά μενά στοιχειάά, άποά  τά οποιάά διάσφάλιάζετάι
οά τι οι οικονομικοιά φορειάς διάθεάτουν τους άνάγκάιάους άνθρωά πινους ποά ρους, γιά νά εκτελεάσουν
τη συά μβάση σε κάτάά λληλο ποιοτικοά  επιάπεδο. 

Το υποκριτηά ριο θά βάθμολογηθειά με βάθμοά  Κ2Α, που συνιάστάτάι σε άκεάράιο άριθμοά  άποά  1 εάως 100.

β) Οργάνωτικηά  άποτελεσμάτικοά τητά της προτάθειάσάς Ομάά δάς Μελεάτης

Αξιολογειάτάι η οργάά νωση του οικονομικουά  φορεάά, βάά σει των στοιχειάων των περιπτωά σεων δ κάι ε του 
άά ρθρου 20.3 της πάρουά σάς, δηλάδηά  συγκεκριμεάνά:

 η σάφηά νειά στον κάθορισμοά  των κάθηκοά ντων της ομάά δάς,

 η επάά ρκειά  της προτεινοά μενης  ομάά δάς  μελεάτης,  η  οποιάά  θά περιλάμβάά νει  κάι  το επιπλεάον
εξειδικευμεάνο προσωπικοά , σε σχεάση με τη δομηά  του οργάνογράά μμάτος. 

Εξειδικευμεάνο προσωπικοά  που θά ηά τάν βεάλτιστο νά εάχουν στη διάά θεση τους οι οικονομικοιά  
φορειάς, γιά την εκποά νηση της μελεάτης, άποτελειά, ενδεικτικάά  κάι οάχι περιοριστικάά :

- εάνάς επιστηά μονάς με εμπειριάά στο συνδυάσμεάνο Πολεοδομικοά  κάι Κυκλοφοριάκοά  Σχεδιάσμοά ,
με εάμφάση σε θεάμάτά Βιωά σιμης Κινητικοά τητάς κάι συμμετοχηά  σε εκποά νηση μελεάτης ΣΒΑΚ,
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- εάνάς συγκοινωνιολοάγος με εμπειριάά στην εκποά νηση κυκλοφοριάκωά ν μελετωά ν & μελετωά ν πο -
δηλάτοδροά μων,

- εάνάς επιστηά μονάς με εμπειριάά σε εφάρμογεάς Γεωγράφικωά ν Συστημάά των Πληροφοριωά ν (GIS),
σε μεγάά λης κλιάμάκάς χωροτάξικάά  - πολεοδομικάά  σχεάδιά (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, Περιφερειάκάά  Σχεάδιά
κλπ.),

- εάνάς περιβάλλοντολοάγος με εμπειριάά σε σχεάδιά δράά σης γιά την άντιμετωά πιση θορυά βου/ ηχο-
ρυά πάνσης, σε άστικεάς περιοχεάς, κάθωά ς κάι εμπειριάά στη στράτηγικηά  χάρτογράά φηση θορυά βου,
κάτ' εφάρμογηά ν της Οδηγιάάς 2002/49/ΕΚ. Ο περιβάλλοντολοάγος, κάλοά  θά ειάνάι νά διάθεάτει:
λογισμικάά  περιβάλλοντικουά  θορυά βου κάι εκτιάμησης άτμοσφάιρικηά ς ρυά πάνσης κάι εξοπλισμοά
μεάτρησης θορυά βου,

- εάνάς επιστηά μονάς με εμπειριάά στην εκποά νηση μελετωά ν σκοπιμοά τητάς κάι άνάά λυσης κοά στους
οφεάλους, κλπ.,

- εάνάς άρχιτεάκτονάς μηχάνικοά ς με εμπειριάά στις άστικεάς άνάπλάά σεις κάι

- εάνάς επιστηά μονάς με εμπειριάά κάι συμμετοχηά  σε Ευρωπάιϊκάά  Προγράά μμάτά.

 ο βάθμοά ς συνοχηά ς της προτεινοά μενης ομάά δάς μελεάτης.

Το υποκριτηά ριο θά βάθμολογηθειά με βάθμοά  Κ2Β, που συνιάστάτάι σε άκεάράιο άριθμοά  άποά  1 εάως 100.

Το 2ο κριτηά ριο θά βάθμολογηθειά με βάθμοά  Κ2 που προκυά πτει ως: Κ2 = 40% Κ2Α + 60% Κ2Β

Προσφορεάς που θά λάά βουν στο κριτηά ριο άυτοά  βάθμοά  κάτω του 60 απορρίπτονται ως άπάράά δεκτες.

Η βάρυά τητά του Κριτηριάου 2 στο συά νολο της βάθμολογιάάς του διάγωνιζομεάνου οριάζετάι σε σ2=40%.

Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

Το άά θροισμά των σχετικωά ν συντελεστωά ν βάρυά τητάς των κριτηριάων (κάι υποκριτηριάων) άξιολοά γησης
άνεάρχετάι  σε  κάά θε  περιάπτωση  σε  100.  Η  βάθμολοά γηση  κάι  κάτάά τάξη  των  προσφορωά ν  γιάνετάι
συά μφωνά με τον τυά πο:

U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2   

Ο προκυά πτων βάθμοά ς στρογγυλοποιειάτάι στο δευά τερο (2ο) δεκάδικοά  ψηφιάο.

Η τεχνικηά  προσφοράά  που δεν πληροιά την ελάά χιστη επιμεάρους βάθμολογιάά των κριτηριάων του άά ρθρου 
21.1.1 άπορριάπτετάι κάι ο προσφεάρων άποκλειάετάι της περάιτεάρω διάδικάσιάάς.

Ο συντελεστηά ς βάρυά τητάς της βάθμολογιάάς της Τεχνικηά ς Προσφοράά ς οριάζετάι σε UTΠ = 80%.

21.1.2 Βαθμολογία Οικονομικής Προσφοράς

Oι οικονομικεάς προσφορεάς βάθμολογουά ντάι σε εκάτοντάβάά θμιά κλιάμάκά κάι η βάθμολογιάά UΟΠi της
κάά θε οικονομικηά ς προσφοράά ς ΟΠi ισουά τάι με το προσφεροά μενο ποσοστοά  εάκπτωσης, ως εξηά ς:

UΟΠi = 100 x  (1-ΟΠi/ΠΑ), οά που ΠΑ ειάνάι η προεκτιμωά μενη άμοιβηά .

Ο προκυά πτων βάθμοά ς στρογγυλοποιειάτάι στο δευά τερο (2ο) δεκάδικοά  ψηφιάο.

Ο συντελεστηά ς  βάρυά τητάς της βάθμολογιάάς της οικονομικηά ς προσφοράά ς οριάζετάι σε  UΟΠ=20% 

Βάθμολογουά ντάι  μοά νο  οι  οικονομικεάς  προσφορεάς  των  προσφεροά ντων,  των  οποιάων  οι  Τεχνικεάς
Προσφορεάς κριάθηκάν  άποδεκτεάς κάι βάθμολογηά θηκάν, συά μφωνά με το άά ρθρο 21.1.1. 

21.2 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής 
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H συνολικηά  βάθμολογιάά κάά θε προσφοράά ς U προκυά πτει άποά  το άά θροισμά: 

U =  U ΤΠ * 80% +  U ΟΠ * 20%

Ο προκυά πτων βάθμοά ς στρογγυλοποιειάτάι στο δευά τερο (2ο) δεκάδικοά  ψηφιάο.

Προσωρινοά ς  άνάά δοχος  άνάδεικνυά ετάι  εκειάνος  του  οποιάου  η  προσφοράά  εάχει  συγκεντρωά σει  τον
μεγάλυά τερο άριθμοά  στο U 40.

Σε  περιάπτωση  ισοδυά νάμων  προσφορωά ν,  η  άνάθεάτουσά  άρχηά  επιλεάγει  τον  προσφεάροντά  με  τη
μεγάλυά τερη βάθμολογιάά  τεχνικηά ς  προσφοράά ς.  Σε περιάπτωση ισοβάθμιάάς  κάι  ως προς την τεχνικηά
προσφοράά ,  η  άνάθεάτουσά  άρχηά  επιλεάγει  τον  (προσωρινοά )  άνάά δοχο  με  κληά ρωση  μετάξυά  των
οικονομικωά ν  φορεάων  που  υπεάβάλάν  τις  ισοδυά νάμες  προσφορεάς.  Η  κληά ρωση  γιάνετάι  ενωά πιον  της
Επιτροπηά ς  Διάγωνισμουά  κάι  πάρουσιάά  των  οικονομικωά ν  φορεάων  που  υπεάβάλάν  τις  ισοδυά νάμες
προσφορεάς, σε ημεάρά κάι ωά ρά που θά τους γνωστοποιηθειά.

Άρθρο 22:  Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής41

Κάτάά  την  υποβοληά  προσφορωά ν  οι  οικονομικοιά  φορειάς  υποβάά λλουν  το  Τυποποιημεάνο  Έντυπο
Υπευά θυνης  Δηά λωσης  (ΤΕΥΔ)  του  άά ρθρου  79   πάρ.  4  του  ν.  4412/2016,  το  οποιάο  άποτελειά
ενημερωμεάνη  υπευά θυνη  δηά λωση,  με  τις  συνεάπειες  του  ν.  1599/1986 (Α΄75),  ως  προκαταρκτική
απόδειξη προς  άντικάτάά στάση  των  πιστοποιητικωά ν  που  εκδιάδουν  δημοά σιες  άρχεάς  ηά  τριάτά  μεάρη,
επιβεβάιωά νοντάς οά τι ο εν λοά γω οικονομικοά ς φορεάάς πληροιά τις άκοά λουθες προυϊ ποθεάσεις:

ά)  δεν  βριάσκετάι  σε  μιάά  άποά  τις  κάτάστάά σεις  του  άά ρθρου  18  της  πάρουά σάς,
β) πληροιά  τά σχετικάά  κριτηά ριά επιλογηά ς τά οποιάά εάχουν κάθοριστειά,  συά μφωνά με το άά ρθρο 19 της
πάρουά σάς.

Σε  οποιοδηά ποτε  χρονικοά  σημειάο  κάτάά  τη  διάά ρκειά  της  διάδικάσιάάς,  μπορειά  νά  ζητηθειά  άποά  τους
προσφεάροντες νά υποβάά λλουν οά λά ηά  ορισμεάνά δικάιολογητικάά  άποά  τά κάτωτεάρω άνάφεροά μενά, οά τάν
άυτοά  άπάιτειάτάι γιά την ορθηά  διεξάγωγηά  της διάδικάσιάάς.

Το ΤΕΥΔ μπορειά  νά υπογράά φετάι  εάως δεάκά (10) ημεάρες πριν την κάτάληκτικηά  ημερομηνιάά υποβοληά ς
των προσφορωά ν42. 

Κάτάά  την υποβοληά  του ΤΕΥΔ, ειάνάι δυνάτηά , με μοά νη την υπογράφηά  του κάτάά  περιάπτωση εκπροσωά που
του οικονομικουά  φορεάά, η προκάτάρκτικηά  άποά δειξη των λοά γων άποκλεισμουά  που άνάφεάροντάι στο
άά ρθρο 18.1.1 της πάρουά σάς, γιά το συά νολο των φυσικωά ν προσωά πων που ειάνάι μεάλη του διοικητικουά ,
διευθυντικουά  ηά  εποπτικουά  οργάά νου  του  ηά  εάχουν  εξουσιάά  εκπροσωά πησης,  ληά ψης  άποφάά σεων  ηά
ελεάγχου σε άυτοά ν43. 

Ως  εκπροά σωπος  του  οικονομικουά  φορεάά,  γιά  την  εφάρμογηά  του  πάροά ντος,  νοειάτάι  ο  νοά μιμος
εκπροά σωπος άυτουά , οά πως προκυά πτει άποά  το ισχυά ον κάτάστάτικοά  ηά  το πράκτικοά  εκπροσωά πησηά ς του
κάτάά  το  χροά νο  υποβοληά ς  της  προσφοράά ς  ηά  το  άρμοδιάως  εξουσιοδοτημεάνο  φυσικοά  προά σωπο  νά
εκπροσωπειά  τον  οικονομικοά  φορεάά  γιά  διάδικάσιάες  συά νάψης  συμβάά σεων  ηά  γιά  τη  συγκεκριμεάνη
διάδικάσιάά συά νάψης συά μβάσης44.

Στην  περιάπτωση  υποβοληά ς  προσφοράά ς  άποά  εάνωση  οικονομικωά ν  φορεάων,  το  ΤΕΥΔ  υποβάά λλετάι
χωριστάά  άποά  κάά θε μεάλος της εάνωσης.

Στην  περιάπτωση  που  προσφεάρων  οικονομικοά ς  φορεάάς  δηλωά νει  στο  ΤΕΥΔ  την  προά θεσηά  του  γιά
άνάά θεση υπεργολάβιάάς, υποβάά λλει μάζιά με το δικοά  του ΤΕΥΔ κάι το ΤΕΥΔ του υπεργολάά βου.
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Το δικάιάωμά συμμετοχηά ς κάι οι οά ροι κάι προυϊ ποθεάσεις συμμετοχηά ς οά πως  οριάζοντάι στην πάρουά σά
διάκηά ρυξη, κριάνοντάι κάτάά  την υποβοληά  της προσφοράά ς, κάτάά  την υποβοληά  των δικάιολογητικωά ν του
πάροά ντος άά ρθρου, συά μφωνά με το άά ρθρο 5 (ά κάι β) της πάρουά σάς, κάθωά ς κάι κάτάά  τη συά νάψη της
συά μβάσης συά μφωνά με το άά ρθρο 8 της πάρουά σάς. 

Οι μεμονωμεάνοι προσφεάροντες πρεάπει νά ικάνοποιουά ν οά λες τις άπάιτηά σεις των άά ρθρων 18 κάι 19 της
πάρουά σάς. Στην περιάπτωση ενωά σεων οικονομικωά ν φορεάων, η πληά ρωση των άπάιτηά σεων του άά ρθρου
18 κάι της κάτάλληλοά τητάς γιά την άά σκηση της επάγγελμάτικηά ς δράστηριοά τητάς του άά ρθρου 19.1
πρεάπει νά ικάνοποιουά ντάι άποά  κάά θε μεάλος της εάνωσης γιά την κάτηγοριάά/ κάτηγοριάες του άά ρθρου
12.1 της πάρουά σάς,  στην/στις οποιάά/  οποιάες  κάά θε μεάλος της εάνωσης συμμετεάχει.  Η πληά ρωση των
άπάιτηά σεων της οικονομικηά ς κάι χρημάτοοικονομικηά ς επάά ρκειάς κάι της τεχνικηά ς κάι επάγγελμάτικηά ς
ικάνοά τητάς του άά ρθρου 19.2 κάι 19.3, άντιάστοιχά, άρκειά νά ικάνοποιειάτάι άθροιστικάά  άποά  τά μεάλη της
εάνωσης.

Οι  οικονομικοιά  φορειάς  δεν  υποχρεουά ντάι  νά  υποβάά λλουν  δικάιολογητικάά  ηά  άά λλά  άποδεικτικάά
στοιχειάά, άν κάι στο μεάτρο που η άνάθεάτουσά άρχηά  εάχει τη δυνάτοά τητά νά λάμβάά νει τά πιστοποιητικάά
ηά  τις συνάφειάς πληροφοριάες άπευθειάάς μεάσω προά σβάσης σε εθνικηά  βάά ση δεδομεάνων σε οποιοδηά ποτε
κράά τος - μεάλος της Ένωσης, η οποιάά διάτιάθετάι δωρεάά ν, οά πως εθνικοά  μητρωά ο συμβάά σεων, εικονικοά
φάά κελο  επιχειάρησης,  ηλεκτρονικοά  συά στημά  άποθηά κευσης  εγγράά φων  ηά  συά στημά  προεπιλογηά ς.  Η
δηά λωση γιά την προά σβάση σε εθνικηά  βάά ση δεδομεάνων εμπεριεάχετάι στο ΤΕΥΔ.

Οι οικονομικοιά φορειάς δεν υποχρεουά ντάι νά υποβάά λουν δικάιολογητικάά , οά τάν η άνάθεάτουσά άρχηά  που
εάχει άνάθεάσει τη συά μβάση διάθεάτει ηά δη τά δικάιολογητικάά  άυτάά .

Όλα  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  του  άρθρου  22.1  ως  22.3  της  παρούσας  υποβάλλονται,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.  4250/2014  (Α΄  94).  Ειδικά  τα  αποδεικτικά,  τα  οποία
αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους45.

Αποδεκτές γίνονται:

 οι  ένορκες  βεβαιώσεις  που  αναφέρονται  στην  παρούσα  Διακήρυξη,  εφόσον  έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι  υπεύθυνες  δηλώσεις,  εφόσον  έχουν  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών46. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Ο προσωρινοά ς άνάά δοχος, κάτοά πιν σχετικηά ς προά σκλησης άποά  την άνάθεάτουσά άρχηά , υποβάά λλει, κάτάά
τά  ειδικοά τερά  οριζοά μενά  στο  άά ρθρο  5  της  πάρουά σάς, τά  δικάιολογητικάά  που  άνάφεάροντάι
κάτωτεάρω47:

22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18:

22.1.1   Γιά  τις  περιπτωά σεις  του  άά ρθρου  18.1.1  του  πάροά ντος,  άποά σπάσμά  ποινικουά  μητρωά ου,  ηά ,
ελλειάψει άυτουά , ισοδυνάά μου εγγράά φου που εκδιάδετάι άποά  άρμοά διά δικάστικηά  ηά  διοικητικηά  άρχηά  του
κράά τους μεάλους  ηά  της χωά ράς κάτάγωγηά ς ηά  της χωά ράς οά που ειάνάι εγκάτεστημεάνος ο προσφεάρων, άποά
το οποιάο προκυά πτει οά τι πληρουά ντάι άυτεάς οι άπάιτηά σεις, που νά εάχει εκδοθειά εάως τρεις (3) μηά νες πριν
άποά  την  υποβοληά  του48.  Η  υποχρεάωση  προσκοά μισης  του  ως  άά νω  άποσπάά σμάτος  άφοράά  κάι  στά
προά σωπά που οριάζοντάι στά τεάσσερά τελευτάιάά εδάά φιά του άά ρθρου 18.1.1  του πάροά ντος.

 22.1.2 Γιά τις περιπτωά σεις του άά ρθρου 18.1.2 του πάροά ντος:
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β1) Αποδεικτικοά  άσφάλιστικηά ς ενημεροά τητάς άποά  τους άρμοά διους άσφάλιστικουά ς φορειάς του
οικειάου κράά τους μεάλους ηά  χωά ράς49, το οποιάο πρεάπει νά ειάνάι εν ισχυά  κάτάά  τον χροά νο υποβοληά ς του,
άά λλως, στην περιάπτωση που δεν άνάφεάρετάι σε άυτοά  χροά νος ισχυά ος, πρεάπει νά εάχει εκδοθειά εάως τρεις
(3) μηά νες πριν άποά  την υποβοληά  του50.

Οι Έλληνες μελετητεάς - φυσικάά  προά σωπά υποβάά λλουν βεβάιάωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ηά  άά λλου
τυχοά ν άσφάλιστικουά  οργάνισμουά  οά που ειάνάι άσφάλισμεάνοι γιά την κάά λυψη κυά ριάς κάι επικουρικηά ς
άσφάά λισηά ς τους.

Οι  εγκάτεστημεάνες  στην  Ελλάά δά  ετάιρειάες  /  Γράφειάά  Μελετωά ν   υποβάά λλουν  άποδεικτικοά
άσφάλιστικηά ς ενημεροά τητάς (κυά ριάς κάι επικουρικηά ς άσφάά λισης) γιά το προσωπικοά  τους με σχεάση
εξάρτημεάνης  εργάσιάάς  (ΤΣΜΕΔΕ  γιά  τους  άσφάλισμεάνους  –  μεάλη  του  ΤΕΕ,  ΙΚΑ  γιά  το  λοιποά
προσωπικοά ).  Δεν  άποτελουά ν  άποά δειξη  ενημεροά τητάς  της  προσφεάρουσάς  ετάιριάάς,  άποδεικτικάά
άσφάλιστικηά ς ενημεροά τητάς  των φυσικωά ν προσωά πων- μελετητωά ν που στελεχωά νουν το πτυχιάο της
ετάιριάάς ως ετάιάροι. Οι άλλοδάποιά προσφεάροντες (φυσικάά  κάι νομικάά  προά σωπά), που δεν υποβάά λουν
τά άά νω άποδεικτικάά , υποβάά λλουν υπευά θυνη δηά λωση περιά του οά τι δεν άπάσχολουά ν προσωπικοά , γιά το
οποιάο  υπάά ρχει  υποχρεάωση άσφάά λισης σε ημεδάπουά ς  άσφάλιστικουά ς  οργάνισμουά ς.  Αν άπάσχολουά ν
τεάτοιο προσωπικοά , πρεάπει νά υποβάά λλουν σχετικοά  άποδεικτικοά  άσφάλιστικηά ς ενημεροά τητάς.

β2)  Αποδεικτικοά  φορολογικηά ς  ενημεροά τητάς   άποά  την  άρμοά διά  άρχηά  του  οικειάου  κράά τους
μεάλους  ηά  χωά ράς51,  το  οποιάο  πρεάπει  νά  ειάνάι  εν  ισχυά  κάτάά  τον  χροά νο  υποβοληά ς  του,  άά λλως,  στην
περιάπτωση που δεν άνάφεάρετάι σε άυτοά  χροά νος ισχυά ος, πρεάπει νά εάχει εκδοθειά  εάως τρεις (3) μηά νες
πριν άποά  την υποβοληά  του52. 

Οι  Έλληνες  μελετητεάς  κάι  Ετάιρειάες  /  Γράφειάά  Μελετωά ν υποβάά λλουν άποδεικτικοά  της
άρμοά διάς Δ.Ο.Υ. 

Οι  άλλοδάποιά  προσφεάροντες  υποβάά λλουν  υπευά θυνη  δηά λωση  περιά  του  οά τι  δεν  εάχουν
υποχρεάωση  κάτάβοληά ς  φοά ρων  στην  Ελλάά δά.  Σε  περιάπτωση  που  εάχουν  τεάτοιά  υποχρεάωση,
υποβάά λλουν σχετικοά  άποδεικτικοά  της οικειάάς Δ.Ο.Υ.

β3)  υπευά θυνη  δηά λωση  του  προσφεάροντος  οά τι  δεν  εάχει  εκδοθειά  δικάστικηά  ηά  διοικητικηά
άποά φάση με τελεσιάδικη κάι δεσμευτικηά  ισχυά  γιά την άθεάτηση των υποχρεωά σεωά ν του οά σον άφοράά
στην κάτάβοληά  φοά ρων ηά  εισφορωά ν κοινωνικηά ς άσφάά λισης.

22.1.2Α Γιά τις  περιπτωά σεις  του άά ρθρου 18.1.2Α της πάρουά σάς,  πιστοποιητικοά  άποά  τη Διευά θυνση
Προγράμμάτισμουά  κάι Συντονισμουά  της Επιθεωά ρησης Εργάσιάκωά ν Σχεάσεων, που νά εάχει εκδοθειά εάως
τρεις  (3)  μηά νες  πριν  άποά  την  υποβοληά  του53,  άποά  το  οποιάο  νά  προκυά πτουν  οι  πράά ξεις  επιβοληά ς
προστιάμου που εάχουν εκδοθειά  σε βάά ρος του οικονομικουά  φορεάά σε χρονικοά  διάά στημά δυά ο (2) ετωά ν
πριν άποά  την ημερομηνιάά ληά ξης της προθεσμιάάς υποβοληά ς προσφοράά ς. 

Μεάχρι  νά  κάτάστειά  εφικτηά  η  εάκδοση  του  άνωτεάρω  πιστοποιητικουά ,  άυτοά  άντικάθιάστάτάι  άποά
υπευά θυνη δηά λωση του οικονομικουά  φορεάά, χωριάς νά άπάιτειάτάι επιάσημη δηά λωση του ΣΕΠΕ σχετικάά  με
την εάκδοση του πιστοποιητικουά 54.

22.1.3 Γιά τις περιπτωά σεις του άά ρθρου 18.1.5 του πάροά ντος:

Γιά την περιάπτωση β’55, πιστοποιητικοά  που εκδιάδετάι άποά  την άρμοά διά δικάστικηά  ηά  διοικητικηά
άρχηά  του οικειάου κράά τους μεάλους ηά  χωά ράς, το οποιάο νά εάχει εκδοθειά εάως τρεις (3) μηά νες πριν άποά  την
υποβοληά  του56. Ειδικοά τερά γιά τους οικονομικουά ς φορειάς που ειάνάι εγκάτεστημεάνοι στην Ελλάά δά, τά
πιστοποιητικάά  οά τι δεν τελουά ν υποά  πτωά χευση, πτωχευτικοά  συμβιβάσμοά  ηά  υποά  άνάγκάστικηά  διάχειάριση
ηά  οά τι δεν εάχουν υπάχθειά σε διάδικάσιάά εξυγιάάνσης, εκδιάδοντάι άποά  το άρμοά διο πρωτοδικειάο της εάδράς
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του οικονομικουά  φορεάά. Το πιστοποιητικοά   οά τι το νομικοά  προά σωπο δεν εάχει τεθειά υποά  εκκάθάά ριση με
δικάστικηά  άποά φάση εκδιάδετάι άποά  το οικειάο Πρωτοδικειάο της εάδράς του οικονομικουά  φορεάά, το δε
πιστοποιητικοά  οά τι δεν εάχει τεθειά υποά  εκκάθάά ριση με άποά φάση των ετάιάρων εκδιάδετάι άποά  το Γ.Ε.Μ.Η.,
συά μφωνά με τις  κειάμενες διάτάά ξεις,  ως κάά θε  φοράά  ισχυά ουν.  Οι  μελετητεάς  -  φυσικάά  προά σωπά δεν
προσκομιάζουν  πιστοποιητικοά  περιά  μη  θεάσεως  σε  εκκάθάά ριση.  Ειδικάά  η  μη  άνάστοληά  των
επιχειρημάτικωά ν δράστηριοτηά των του οικονομικουά  φορεάά, γιά τους εγκάτεστημεάνους στην Ελλάά δά
οικονομικουά ς  φορειάς,  άποδεικνυά ετάι  μεάσω  της  ηλεκτρονικηά ς  πλάτφοά ρμάς  της  Ανεξάά ρτητης  Αρχηά ς
Δημοσιάων Εσοά δων57. 

Γιά τις περιπτωά σεις ά’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ κάι η’58,  υπευά θυνη δηά λωση του προσφεάροντος,59  οά τι δεν
συντρεάχουν στο προά σωποά  του οι οριζοά μενοι λοά γοι άποκλεισμουά 60. 

Γιά  την  περιάπτωση  θ’61,  πιστοποιητικοά  άρμοά διάς  άρχηά ς.  Γιά  τους  εγκάτεστημεάνους  στην
Ελλάά δά μελετητεάς  -  φυσικάά  προά σωπά,  προσκομιάζετάι πιστοποιητικοά  του Τ.Ε.Ε.,  ηά  του άντιάστοιχου
επιμελητηριάου  (οά τάν  άυτοά  εάχει  πειθάρχικεάς  εξουσιάες  επιά  των  μελωά ν  του)  περιά  μη  διάά πράξης
πάράπτωά μάτος, γιά το οποιάο επιβληά θηκε πειθάρχικηά  ποινηά . Τά Γράφειάά / Ετάιρειάες Μελετωά ν, κάθωά ς
κάι τά φυσικάά  προά σωπά-μελετητεάς, άνεξάά ρτητά άποά  την χωά ρά εγκάτάά στάσης (Ελλάά δά ηά  άλλοδάπηά ),
τά οποιάά δεν υποά κειντάι στους άά νω πειθάρχικουά ς φορειάς, υποβάά λουν πιστοποιητικοά  του φορεάά στον
οποιάο  υποά κειντάι,  εφοά σον άυτοά ς  εάχει  πειθάρχικεάς  εξουσιάες στά μεάλη του,  διάφορετικάά  υποβάά λουν
υπευά θυνη  δηά λωση  οά τι:  ά)  δεν  υπάά ρχει  πειθάρχικοά ς  φορεάάς  κάι  β)  δεν  εάχουν  διάπράά ξει  σοβάροά
επάγγελμάτικοά  πάράά πτωμά. 

22.1.4 Αν το κράά τος μεάλος ηά  χωά ρά δεν εκδιάδει εάγγράφά ηά  πιστοποιητικάά  που νά κάλυά πτουν οά λες τις
περιπτωά σεις  που  άνάφεάροντάι  ως  άά νω,  υποά  22.1.1,  22.1.2  κάι  22.1.3  περ.  β',  το  εάγγράφο  ηά  το
πιστοποιητικοά  μπορειά νά άντικάθιάστάτάι άποά  εάνορκη βεβάιάωση ηά , στά κράά τη μεάλη ηά  στις χωά ρες οά που
δεν προβλεάπετάι εάνορκη βεβάιάωση, άποά  υπευά θυνη δηά λωση του ενδιάφερομεάνου ενωά πιον άρμοά διάς
δικάστικηά ς  ηά  διοικητικηά ς  άρχηά ς,  συμβολάιογράά φου  ηά  άρμοά διου  επάγγελμάτικουά  ηά  εμπορικουά
οργάνισμουά  του κράά τους μεάλους ηά  της χωά ράς κάτάγωγηά ς ηά  της χωά ράς οά που ειάνάι εγκάτεστημεάνος ο
οικονομικοά ς φορεάάς.

Οι άρμοά διες δημοά σιες άρχεάς πάρεάχουν, οά που κριάνετάι άνάγκάιάο, επιάσημη δηά λωση στην οποιάά
άνάφεάρετάι οά τι δεν εκδιάδοντάι τά εν λοά γω εάγγράφά ηά  τά πιστοποιητικάά  ηά  οά τι τά εάγγράφά άυτάά  δεν
κάλυά πτουν οά λες τις περιπτωά σεις που άνάφεάροντάι άνωτεάρω. 

 Οι  επιάσημες  δηλωά σεις  κάθιάστάντάι  διάθεάσιμες  μεάσω  του  επιγράμμικουά  άποθετηριάου
πιστοποιητικωά ν (e-Certis)62 του άά ρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Αν  διάπιστωθειά  με  οποιονδηά ποτε  τροά πο  οά τι,  στην  εν  λοάγω  χωά ρά  εκδιάδοντάι  τά  υποά ψη
πιστοποιητικάά , η προσφοράά  του διάγωνιζοά μενου άπορριάπτετάι.

22.1.5 Γιά την περιάπτωση του άά ρθρου 18.1.9 της πάρουά σάς, υπευά θυνη δηά λωση του προσφεάροντος οά τι
δεν εάχει εκδοθειά σε βάά ρος του άποά φάση άποκλεισμουά  συά μφωνά με το άά ρθρο 74 του ν. 4412/2016.

22.2. Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής:

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

(ά) οι προσφεάροντες που ειάνάι εγκάτεστημεάνοι στην Ελλάά δά προσκομιάζουν Πτυχιάο Μελετητηά  
ηά  Γράφειάων Μελετωά ν63  γιά τις άντιάστοιχες κάτηγοριάες μελετωά ν, ως εξηά ς: 

στην κάτηγοριάά μελεάτης 10 (Μελέτες συγκοινωνιακών Έργων και κυκλοφοριακές)
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(β) Οι προσφεάροντες που ειάνάι εγκάτεστημεάνοι  σε λοιπάά  κράά τη μεάλη της Ευρωπάιϊκηά ς Ένωσης
προσκομιάζουν  τις  δηλωά σεις  κάι  πιστοποιητικάά  που  περιγράά φοντάι  στο  Πάράά ρτημά  XI  του
Προσάρτηά μάτος Α΄ του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφεάροντες που ειάνάι εγκάτεστημεάνοι σε κράά τος μεάλος του Ευρωπάιϊκουά  Οικονομικουά
Χωά ρου (Ε.Ο.Χ) ηά  σε τριάτες χωά ρες που εάχουν υπογράά ψει κάι κυρωά σει τη ΣΔΣ, στο βάθμοά  που η υποά
άνάά θεση δημοά σιά συά μβάση κάλυά πτετάι άποά  τά Πάράρτηά μάτά 1, 2, 4 κάι 5 κάι τις γενικεάς σημειωά σεις
του σχετικουά  με την Ένωση Προσάρτηά μάτος I της ως άά νω Συμφωνιάάς, ηά  σε τριάτες χωά ρες που δεν
εμπιάπτουν στην προηγουά μενη  περιάπτωση κάι εάχουν συνάά ψει διμερειάς ηά  πολυμερειάς συμφωνιάες με την
Ένωση  σε  θεάμάτά  διάδικάσιωά ν  άνάά θεσης  δημοσιάων  συμβάά σεων,   προσκομιάζουν  πιστοποιητικοά
άντιάστοιχου  επάγγελμάτικουά  ηά  εμπορικουά  μητρωά ου.  Στην  περιάπτωση  που  χωά ρά  δεν  τηρειά  τεάτοιο
μητρωά ο,  το εάγγράφο ηά  το πιστοποιητικοά  μπορειά  νά  άντικάθιάστάτάι  άποά  εάνορκη βεβάιάωση ηά ,  στά
κράά τη  -  μεάλη  ηά  στις  χωά ρες  οά που  δεν  προβλεάπετάι  εάνορκη  βεβάιάωση,  άποά  υπευά θυνη  δηά λωση  του
ενδιάφερομεάνου ενωά πιον άρμοά διάς δικάστικηά ς ηά  διοικητικηά ς  άρχηά ς,  συμβολάιογράά φου ηά  άρμοά διου
επάγγελμάτικουά  ηά  εμπορικουά  οργάνισμουά  της  χωά ράς  κάτάγωγηά ς  ηά  της  χωά ράς  οά που  ειάνάι
εγκάτεστημεάνος  ο  οικονομικοά ς  φορεάάς  οά τι  δεν  τηρειάτάι  τεάτοιο  μητρωά ο  κάι  οά τι  άσκειά  τη
δράστηριοά τητά του άά ρθρου 17.1 της πάρουά σάς.

Τά ως άά νω δικάιολογητικάά  υποά  ά), β) κάι γ) γιάνοντάι άποδεκτάά , εφοά σον εάχουν εκδοθειά  εάως τριάά ντά
(30) εργάά σιμες ημεάρες πριν άποά  την υποβοληά  τους, εκτοά ς άν συά μφωνά με τις ειδικοά τερες διάτάά ξεις
άυτωά ν φεάρουν συγκεκριμεάνο χροά νο ισχυά ος64.

22.2.2  Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια άποδεικνυά ετάι ως άκολουά θως 65: 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα άποδεικνυά ετάι ως άκολουά θως  66:

(ά) γιά την περιάπτωση του άά ρθρου 19.3.(ά), 

οι μεν υποψηά φιοι οικονομικοιά  φορειάς,  που ειάνάι εγκάτεστημεάνοι στην Ελλάά δά, υποβάά λλουν Πτυχιάο
Μελετητηά  ηά  Γράφειάων Μελετωά ν γιά την κάτηγοριάά Μελεάτης 10 (Μελεάτες Συγκοινωνιάκωά ν Έργων κάι
Κυκλοφοριάκεάς):  τουλάά χιστον  εάνά  (1)  μελετητηά  οκτάετουά ς  ηά  μεγάλυά τερης  εμπειριάάς  (πτυχίο  Β’
τάξης και άνω),

οι δε άλλοδάποιά προσφεάροντες με την υποβοληά  των άποδεικτικωά ν μεάσων που άνάφεάροντάι στά στοι-
χειάά β κάι στ του Μεάρους ΙΙ του Πάράρτηά μάτος ΧΙΙ του Προσάρτηά μάτος Α' του Ν. 4412/2016 (άά ρθρο
80 πάρ. 5 του ως άά νω νοά μου)

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4412, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν. 4472/2017 και ιδίως τα άρθρα
118 & 119 αυτού, επιπλέον των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες σε τάξεις των μητρώων, επιχει-
ρήσεις που εκπληρώνουν τα ως άνω κριτήρια επιλογής (έτη επαγγελματικής εμπειρίας) μπορούν να
συμμετέχουν στη διαδικασία ανάθεσης της μελέτης ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις, αποδει-
κνύοντας καταλλήλως την εμπειρία τους.

(β) γιά τη ζητουά μενη τεχνικηά  κάι επάγγελμάτικηά  ικάνοά τητά άποά  το άά ρθρο 19.3 (β) της πάρουά σάς οι
υποψηά φιοι οικονομικοιά φορειάς προσκομιάζουν τά άκοά λουθά: 

Ι) κάτάά λογο των μελετωά ν που εκπονηά θηκάν την τελευτάιάά πεντάετιάά, συά μφωνά με το υποά δειγμά
1 του Προσάρτηά μάτος Ι της πάρουά σάς, συνοδευοά μενος άποά  άντιάγράφά των σχετικωά ν συμβάά σεων
κάθωά ς  κάι  άποά  πιστοποιητικό  ορθής  εκτέλεσης  από  το  δημόσιο  φορέα  ανάθεσης  ηά
απόφαση  έγκρισης  ή  παραλαβής  των  εργασιών  των  άντιάστοιχων  συμβάά σεων  από  το
δημόσιο φορέα ανάθεσης ηά  άποά  τά σχετικάά  παραστατικά είσπραξης αμοιβής (τιμολοάγιά). 
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ΙΙ) κάτάά λογο των ερευνωά ν που εκπονηά θηκάν την τελευτάιάά τριετιάά, συά μφωνά με το υποά δειγμά 1
του Προσάρτηά μάτος Ι της πάρουά σάς, συνοδευοά μενος άποά  άντιάγράφά των σχετικωά ν συμβάά σεων
κάθωά ς κάι άποά  πιστοποιητικό ορθής εκτέλεσης από το δημόσιο φορέα ανάθεσης ηά  απόφα-
ση έγκρισης ή παραλαβής των εργασιών των άντιάστοιχων συμβάά σεων από το δημόσιο φο-
ρέα ανάθεσης ηά  άποά  τά σχετικάά  παραστατικά είσπραξης αμοιβής (τιμολοάγιά). 

Οι   οικονομικοιά  φορειάς  που  ειάνάι  εγγεγράμμεάνοι  σε  επίσημους  καταλόγους  ηά  διάθεάτουν
πιστοποιητικοά  άποά  οργάνισμουά ς  πιστοποιάησης  που  συμμορφωά νοντάι  με  τά  ευρωπάιϊκάά  προά τυπά
πιστοποιάησης,  κάτάά  την εάννοιά  του Πάράρτηά μάτος  VII του Προσάρτηά μάτος Α΄  του ν.  4412/2016,
μπορουά ν  νά  προσκομιάζουν  στις  άνάθεάτουσες  άρχεάς  πιστοποιητικοά  εγγράφηά ς  εκδιδοά μενο  άποά  την
άρμοά διά άρχηά  ηά  το πιστοποιητικοά  που εκδιάδετάι άποά  τον άρμοά διο οργάνισμοά  πιστοποιάησης, κάτάά  τά
οριζοά μενά στο άά ρθρο 83 ν. 4412/2016 κάι στην πάράά γράφο 22.2.5 του πάροά ντος άά ρθρου.

22.2.4  Δικαιολογητικά  για  πρότυπα διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης67

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

22.2.5 Οι  οικονομικοιά  φορειάς  που  ειάνάι  εγγεγράμμεάνοι  σε  επιάσημους  κάτάλοάγους  ηά  διάθεάτουν
πιστοποιητικοά  άποά  οργάνισμουά ς  πιστοποιάησης  που  συμμορφωά νοντάι  με  τά  ευρωπάιϊκάά  προά τυπά
πιστοποιάησης,  κάτάά  την εάννοιά  του  Πάράρτηά μάτος  VII  του  Προσάρτηά μάτος  Α'  του  ν.  4412/2016,
μπορουά ν,  γιά  την  εκάά στοτε  συά μβάση,  νά  υποβάά λλουν  στις  άνάθεάτουσες  άρχεάς  πιστοποιητικοά
εγγράφηά ς  εκδιδοά μενο άποά  την άρμοά διά  άρχηά  ηά  το πιστοποιητικοά  που εκδιάδετάι  άποά  τον άρμοά διο
οργάνισμοά  πιστοποιάησης.

Στά πιστοποιητικάά  άυτάά  άνάφεάροντάι τά δικάιολογητικάά  βάά σει των οποιάων εάγινε η εγγράφηά  των εν
λοάγω οικονομικωά ν φορεάων στον επιάσημο κάτάά λογο ηά  η πιστοποιάηση κάι η κάτάά τάξη στον εν λοάγω
κάτάά λογο. 

Η πιστοποιουά μενη εγγράφηά  στους επιάσημους κάτάλοά γους άποά  τους άρμοά διους οργάνισμουά ς ηά  το
πιστοποιητικοά ,  που  εκδιάδετάι  άποά  τον  οργάνισμοά  πιστοποιάησης,  συνιστάά  τεκμηά ριο
κάτάλληλοά τητάς οά σον άφοράά  τις άπάιτηά σεις ποιοτικηά ς επιλογηά ς, τις οποιάες κάλυά πτει ο επιάσημος
κάτάά λογος ηά  το πιστοποιητικοά .

Οι  οικονομικοιά  φορειάς  που ειάνάι  εγγεγράμμεάνοι  σε επιάσημους κάτάλοά γους άπάλλάά σσοντάι άποά
την υποχρεάωση υποβοληά ς των δικάιολογητικωά ν που άνάφεάροντάι στο πιστοποιητικοά  εγγράφηά ς
τους.

22.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου:

Σε  περιάπτωση  νομικουά  προσωά που,  υποβάά λλοντάι  στον  φάά κελο  “Δικάιολογητικάά  Προσωρινουά
Ανάδοάχου”, τά νομιμοποιητικάά  εάγγράφά άποά  τά οποιάά προκυά πτει η εξουσιάά υπογράφηά ς του νομιάμου
εκπροσωά που κάι τά οποιάά πρεάπει νά εάχουν εκδοθειά  εάως τριάά ντά (30) εργάά σιμες ημεάρες πριν άποά  την
υποβοληά  τους68, εκτοά ς άν συά μφωνά με τις ειδικοά τερες διάτάά ξεις άυτωά ν φεάρουν συγκεκριμεάνο χροά νο
ισχυά ος.

Εάά ν ο προσφεάρων ειάνάι Α.Ε κάι Ε.Π.Ε :

1. ΦΕΚ συά στάσης,

2.  Αντιάγράφο του ισχυά οντος κάτάστάτικουά  με το ΦΕΚ στο οποιάο εάχουν δημοσιευτειά  οά λες οι  μεάχρι
σηά μερά τροποποιηά σεις άυτουά  ηά  επικυρωμεάνο άντιάγράφο κωδικοποιημεάνου κάτάστάτικουά  (εφοά σον
υπάά ρχει)
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3. ΦΕΚ στο οποιάο εάχει δημοσιευτειά το πράκτικοά  ΔΣ εκπροσωά πησης του νομικουά  προσωά που,

4.  Πράκτικοά  Δ.Σ  περιά  εάγκρισης  συμμετοχηά ς  στο  διάγωνισμοά ,  στο  οποιάο  μπορειά  νά  περιεάχετάι  κάι
εξουσιοδοά τηση  (εφοά σον  άυτοά  προβλεάπετάι  άποά  το  κάτάστάτικοά  του  υποψηφιάου  άνάδοάχου)  γιά
υπογράφηά  κάι υποβοληά  προσφοράά ς σε περιάπτωση που δεν υπογράά φει ο ιάδιος ο νοά μιμος εκπροά σωπος
του  φορεάά  την  προσφοράά  κάι  τά  λοιπάά  άπάιτουά μενά  εάγγράφά  του  διάγωνισμουά  κάι  οριάζετάι
συγκεκριμεάνο άά τομο,

5. Πιστοποιητικοά  άρμοά διάς δικάστικηά ς ηά  διοικητικηά ς άρχηά ς περιά τροποποιηά σεων του κάτάστάτικουά  /
μη λυά σης της ετάιρειάάς. 

Εάά ν ο προσφεάρων ειάνάι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:

1.  Αντιάγράφο  του  κάτάστάτικουά  με  οά λά  τά  μεάχρι  σηά μερά  τροποποιητικάά ,  ηά  φωτοάντιάγράφο
επικυρωμεάνου, άποά  δικηγοά ρο, κωδικοποιημεάνου κάτάστάτικουά , εφοά σον υπάά ρχει

2.  Πιστοποιητικάά  άρμοά διάς  δικάστικηά ς  ηά  διοικητικηά ς  άρχηά ς  περιά  των  τροποποιηά σεων  του
κάτάστάτικουά

Σε περιάπτωση εγκάτάά στάσης τους στην άλλοδάπηά , τά δικάιολογητικάά  συά στάσηά ς τους εκδιάδοντάι με
βάά ση την ισχυά ουσά νομοθεσιάά της χωά ράς που ειάνάι εγκάτεστημεάνά, άποά  την οποιάά κάι εκδιάδετάι το
σχετικοά  πιστοποιητικοά .

Άρθρο 23: Υπεργολαβία

23.1 Ο προσφεάρων άνάφεάρει στην προσφοράά  του το τμηά μά της συά μβάσης που προτιάθετάι νά άνά-
θεάσει υποά  μορφηά  υπεργολάβιάάς σε τριάτους, κάθωά ς κάι τους υπεργολάά βους που προτειάνει. 

23.2 Η τηά ρηση των υποχρεωά σεων της πάρ. 2 του άά ρθρου 18 του ν. 4412/2016 άποά  υπεργολάά βους  δεν
άιάρει την ευθυά νη του κυριάου άνάδοά χου.

23.3 Αν το(ά) τμηά μά(τά) της συά μβάσης, το(ά) οποιάο(ά) ο προσφεάρων προτιάθετάι νά άνάθεάσει υποά
μορφηά  υπεργολάβιάάς σε τριάτους, υπερβάιάνει το ποσοστοά  του τριάά ντά τοις εκάτοά  (30%)69  της συνολι-
κηά ς άξιάάς της συά μβάσης, η άνάθεάτουσά άρχηά :

ά) επάληθευά ει υποχρεωτικάά  τη συνδρομηά  των λοά γων άποκλεισμουά  του άά ρθρου 18 της πάρουά -
σάς γιά τους υπεργολάά βους με το Τ.Ε.Υ.Δ., 

β) άπάιτειά υποχρεωτικάά  άποά  τον προσφεάροντά νά άντικάτάστηά σει εάνάν υπεργολάά βο, οά τάν άποά
την ως άά νω επάληά θευση προκυά πτει οά τι συντρεάχουν λοά γοι άποκλεισμουά  του.

Άρθρο 24 - Διάφορα:

Γιά τη διεξάγωγηά  του διάγωνισμουά  εάχουν εκδοθειά οι πιο κάά τω γνωμοδοτηά σεις  κάι άποφάά σεις70:

η  υπ'  άριθμ.  337/2018 Αποά φάση  Δ.Σ.  του  Δηά μου  Ζωγράά φου  γιά  την  εάγκριση  του  Τεχνικουά
Προγράά μμάτος 2018 (ΑΔΑ: ΩΛ2ΩΩΡΦ-79Ψ),

η υπ’ άριθμ. 222/2019 (ΑΔΑ: ΩΓΦ1ΩΡΦ-Β17) άποά φάση Δ.Σ. γιά εάγκριση πράγμάτοποιάησης δάπάά νης
κάι τροά που εκτεάλεσης της εν λοάγω μελεάτης.

Γιά την πάρουά σά διάδικάσιάά εάχει εκδοθειά η άποά φάση με άρ.πρωτ.  14214/17-7-2019 Αποά φάση (ΑΔΑ:
ΩΕΥ2ΩΡΦ-Π4Α  /  ΑΔΑΜ:  19REQ005289837  2019-07-17) γιά  την  άνάά ληψη  υποχρεάωσης/εάγκριση
δεάσμευσης πιάστωσης γιά το οικονομικοά  εάτος 2019 κάι με άρ.  ......... κάτάχωά ρηση στο βιβλιάο εγκριάσεων
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κάι  εντολωά ν  πληρωμηά ς  της  Δ.Ο.Υ. (συμπληρωά νετάι  κάι  ο  άριθμοά ς  της  άποά φάσης  εάγκρισης  της
πολυετουά ς άνάά ληψης σε περιάπτωση που η δάπάά νη εκτειάνετάι σε περισσοά τερά του ενοά ς οικονομικάά
εάτη, συά μφωνά με το άά ρθρο 4 πάρ. 4 του π.δ 80/2016)71.

Ζωγράά φου, Ιουά λιος 2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προιϊστάμεάνη 
Τμηά μάτος Συγκοινωνιωά ν κάι

Σημάτοδοά τησης

Ο Διευθυντηά ς
Τεχνικωά ν Υπηρεσιωά ν & Δοά μησης

Αθάνάά σιος Οικονοά μου
Τοπογράά φος Μηχάνικοά ς

Στάυρουά λά Κοσμάά
Τοπογράά φος Μηχάνικοά ς

Ηλιάάς Αλευράά ς
Πολιτικοά ς Μηχάνικοά ς ΜΔΕ

ΠΕ3 με Α΄β.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την με άριθμοά  171/2019 Αποά φάση Οικονομικηά ς Επιτροπηά ς Δ. Ζωγράά φου (ΑΔΑ: ΩΞΡΡΩΡΦ-ΟΨΠ)

O Προά εδρος της Οικονομικηά ς Επιτροπηά ς

Βάσιάλειος I. Θωά δάς
Δηά μάρχος Ζωγράά φου
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1    ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   Ι

(ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ   ΜΕΛΕΤΕΣ  / ΕΡΕΥΝΕΣ
ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ   ΦΥΣΗΣ της τελευταίας …..ετίας (από ….έως σήμερα)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:    (Τιάθετάι  η επωνυμιάά  της Ετάιριάάς  η του Φυσικουά  προσωά που που
άφοράά  ο   κάτάά λογος.  Σε  περιάπτωση συά μπράξης  υποβάά λλετάι
ξεχωριστοά ς κάτάά λογος γιά κάά θε μεάλος άυτηά ς.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:          (Τιάθετάι η κάτηγοριάά μελεάτης που άφοράά  ο κάτάά λογος. Πχ κάτηγοριάά
13 Υδράυλικάά .) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :                (Τιάθετάι ο πληά ρης τιάτλος της μελεάτης οά πως άνάγράά φετάι στην

συά μβάση)

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: (Τιάθετάι  ο  πληά ρης  τιάτλος  του  φορεάά,  Κυά ριος  του  εάργου,
Προιϊστάά μενη  Αρχηά ,  Δ/νουσά  Υπηρεσιάά  π.χ.  ΥΠΕΧΩΔΕ  /
Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ/νση Δ6 Τμ. Α)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : (Ανάγράά φετάι  το  στάά διο  ηά  τά  στάά διά  της  μελεάτης  που
εκπονηά θηκάν  ηά  προά κειτάι  νά  εκπονηθουά ν.  Προκάτάρκτικηά ,
Προμελεάτη, Οριστικηά , Μελεάτη Εφάρμογηά ς κ.λ.π.). 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: (Ανάγράά φετάι  ο  πληά ρης  τιάτλος  του  Ανάδοά χου  σχηά μάτος.  Σε
περιάπτωση  συά μπράξης  άνάγράά φοντάι  οά λά  τά  μεάλη  άυτηά ς.  Σε
περιάπτωση Κ/Ξ ο τιάτλος της Κ/Ξ κάι οά λοι οι ετάιάροι άυτηά ς.)  

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τιάθετάι η ημερομηνιάά υπογράφηά ς της Συά μβάσης.) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τιάθετάι  η  ημερομηνιάά  εάγκρισης  της  Συά μβάσης  μάζιά  με  τον
άριθμοά  της  εγκριτικηά ς  άποά φάσης.  Αν  δεν  εάχει  γιάνει  άκοά μά  η
εάγκριση  άνάφεάροντάι  οι  λοά γοι.  Αν  εάχει  εγκριθειά  ενδιάά μεσο
στάά διο άνάγράά φετάι η ημερομηνιάά κάι η εγκριτικηά  άποά φάση.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: (Γιάνετάι συνοπτικηά  περιγράφηά  των τεχνικωά ν χάράκτηριστικωά ν
του εάργου κάι του μεγεάθους του με χάράκτηριστικάά  ποσοτικάά
στοιχειάά κάι την δάπάά νη κάτάσκευηά ς του (εάά ν ειάνάι διάθεάσιμη),
κάτάά  τροά πο  που  νά προκυά πτει  σάφωά ς  το άντικειάμενο κάι  νά
ειάνάι δυνάτοά ν η Υπηρεσιάά νά το άξιολογηά σει εάά ν άνηά κει η οά χι σε
πάροά μοιάς  φυά σης  με  την  υποά  άνάά θεση  μελεάτη.  Μπορειά  νά
γιάνετάι  περιγράφηά  των  ιδιάιτεροτηά των  του  άντικειμεάνου,
δυσκολιωά ν κ.λ.π κάτάά  την κριάση του υποψηφιάου.)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: (Ανάγράά φετάι  ο  προυϊ πολογισμοά ς  κάτάσκευηά ς  του  εάργου  της

κάτηγοριάάς στην οποιάά συμμετεάχει ο υποψηά φιος. Πχ κάτηγοριάά
13 Υδράυλικάά .) 
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ΑΜΟΙΒΗ: (Ανάγράά φετάι  η  τελικηά  άμοιβηά  μελεάτης  της  κάτηγοριάάς  στην
οποιάά  συμμετεάχει  ο  υποψηά φιος,  το  ποσοστοά  συμμετοχηά ς  του
στην κάτηγοριάά κάι η τελικηά  προκυά πτουσά άμοιβηά  του.)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Ανάγράά φοντάι πληροφοριάες ως προς την εφάρμογηά  ηά  οά χι της
μελεάτης.  Στην  περιάπτωση  που  το  εάργο  κάτάσκευάά ζετάι
δυά νοντάι πληροφοριάες σχετικάά  με την επιτυχηά  υλοποιάηση της
μελεάτης.  Στην περιάπτωση που διάτιάθεντάι  πιστοποιητικάά  του
Κυριάου  του  εάργου  γιά  την  εφάρμογηά  της  μελεάτης
συνυποβάά λλοντάι.)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Ανάγράά φετάι  το ειάδος  του πιστοποιητικουά  που υποβάά λλετάι

π.χ. Βεβάιάωση Εργοδοά τη, Εγκριτικηά  άποά φάση, Υ.Δ. υποψηφιάου
κλπ.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :                (Τιάθετάι ο πληά ρης τιάτλος της μελεάτης οά πως άνάγράά φετάι στην

συά μβάση)

(Ο κάτάά λογος συμπληρωά νετάι με οά σες μελεάτες πάροά μοιάς φυά σης κριάνει ο υποψηά φιος. Ειάνάι δυνάτοά ν
νά άνάγράά φοντάι κάι ολοκληρωμεάνά στάά διά εκπονουμεάνων συμβάά σεων. )

(Τόπος – Ημερομηνία)

Σφραγίδα – Υπογραφή
Νομίμου Εκπροσώπου

Σημείωση: Το υπόψη προσάρτημα μπορεί να υποβληθεί και ως πίνακας με μορφή στηλών,
των οποίων τα περιεχόμενα θα είναι ακριβώς τα ίδια και χωρίς καμιά αλλοίωση από τα
ζητούμενα στο παρόν υπόδειγμα
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1 Ανάγράά φετάι ο κωδικοά ς τάυτοποιάησης της διάτιθεάμενης πιάστωσης (π.χ. κωδικοά ς ενάά ριθμου εάργου στο ΠΔΕ ηά  κωδικοά ς
πιάστωσης του τάκτικουά  προυϊ πολογισμουά  του φορεάά υλοποιάησης).  Σε περιάπτωση συγχρημάτοδοτουά μενων εάργων άποά
ποά ρους της  Ευρωπάιϊκηά ς  Ένωσης,  άνάγράά φετάι  κάι  ο  τιάτλος  του Επιχειρησιάκουά  Προγράά μμάτος του ΕΣΠΑ ηά  άά λλου
συγχρημάτοδοτουά μενου άποά  ποά ρους ΕΕ προγράά μμάτος στο πλάιάσιο του οποιάου ειάνάι εντάγμεάνη η υποά  άνάά θεση μελεάτη.

2 Το ΤΕΥΔ εγκριάθηκε με την υπ' άριθμ. 158/2016 Αποά φάση της Ενιάιάάς Ανεξάά ρτητης Αρχηά ς Δημοσιάων Συμβάά σεων με θεάμά
«Έγκριση του "Τυποποιημεάνου Εντυά που Υπευά θυνης Δηά λωσης" (ΤΕΥΔ) του άά ρθρου 79 πάρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
γιά  διάδικάσιάες  συά νάψης  δημοά σιάς  συά μβάσης  κάά τω  των  οριάων  των  οδηγιωά ν  (Β'  3698/2016).  Aποά  τις  2-5-2019,
πάρεάχετάι η νεάά ηλεκτρονικηά  υπηρεσιάά Promitheus ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφεάρει τη
δυνάτοά τητά  ηλεκτρονικηά ς  συά ντάξης  κάι  διάχειάρισης  του  Τυποποιημεάνου  Εντυά που  Υπευά θυνης  Δηά λωσης  (ΤΕΥΔ).
Μπορειάτε νά δειάτε τη σχετικηά  άνάκοιάνωση στη Διάδικτυάκηά  Πυά λητου ΕΣΗΔΗΣ www  .  promitheus  .  gov  .  gr  . Επισημάιάνετάι
οά τι  η χρηά ση της ως άά νω υπηρεσιάάς γιά τη συά ντάξη του ΤΕΥΔ ειάνάι προάιρετικηά  γιά τις άνάθεάτουσες άρχεάς κάι τους
οικονομικουά ς  φορειάς,  κάθωά ς  εξάκολουθουά ν  νά  εάχουν  τη  δυνάτοά τητά  νά  διάμορφωά σουν  το  .doc άρχειάο  που  ειάνάι
διάθεάσιμο  στην  ιστοσελιάδά  της  Αρχηά ς  στη  διάδρομηά  http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-
foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-
symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

3 Πρβλ  κάι  άά ρθρο  4  1.της  με  άριθ.  ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ  466/10-09-2018  Αποά φάσης  του  Υπουργουά  Υποδομωά ν  κάι
Μετάφορωά ν «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών
κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον
τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (Β’ 4203).

4 Πρβλ. άά ρθρο 67 πάρ. 3 του ν. 4412/2016, οά πως τροποποιηά θηκε με το άά ρθρο 107 περ. 3 του ν. 4497/2017 (Α 171)  
5 Πρβλ. άά ρθρο 105 πάρ. 2 του ν. 4412/2016, οά πως τροποποιηά θηκε με το άά ρθρο 43 πάρ. 13 περ. β του ν. 4605/19.
6 Πρβλ. άά ρθρο 80 πάρ. 10 ν. 4412/2016, οά πως τροποποιηά θηκε με το άά ρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171) κάι το

άά ρθρο 43 πάρ. 7 περ. ά’ υποπερ. άβ’ του ν. 4605/2019. 
7 Επισημάιάνετάι  οά τι  με το   άά ρθρο  118  πάρ.  25  του  ν.  4472/2017  (Α  74)  προβλεάπετάι  οά τι:  "25.  Mε  την  έκδοση  του

προεδρικού  διατάγματος  της  παραγράφου  20  καταργούνται  [...]  και  τα  άρθρα  39  και  40  του  ν.  3316/2005,  που
διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περίπτωση 40 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016".

8 Αποά  1-1-2017 τεάθηκε σε ισχυά  το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), με το άά ρθρο 13 του οποιάου κάτάργηά θηκε το π.δ 113/2010.
9 Τιάθετάι μοά νο εφοά σον επιλεγειά η διενεάργειά κληά ρωσης γιά τη συγκροά τηση συλλογικωά ν οργάά νων.
10 Σε περιάπτωση που περιλάμβάά νοντάι τυχοά ν δικάιωά μάτά προάιάρεσης, διάμορφωά νετάι άνάλοά γως η εκτιμωά μενη άξιάά της

συά μβάσης κάι το πάροά ν άά ρθρο (πρβ. άά ρθρά 6 πάρ. 1 κάι 132  πάρ. 1 περ. ά' του ν. 4412/2016).
11 Πρβλ. άά ρθρο 53 περ. 8ά' του ν. 4412/2016.
12 Εφοά σον προά κειτάι γιά συά μβάση συγχρημάτοδοτουά μενη (άποά   κονδυά λιά της Ε.Ε.) πρεάπει νά άνάφεάρετάι κάι το Μεάτρο άποά

το οποιάο χρημάτοδοτειάτάι. Πρεάπει νά άνάφεάρετάι η εξάσφάά λιση χρημάτοδοά τησης της συά μβάσης (άρ 45 πάρ 8 σημειάο Α5
του ν. 4412/2016).

13 Πρβλ. άά ρθρο 4 πάρ. 3 εάβδομο εδάά φιο του ν. 4013/2011, οά πως άντικάτάστάά θηκε άποά  το άά ρθρο 44 του ν. 4605/2019.
14 Νά άνάφερθειά εάά ν γιάνοντάι δεκτεάς ενάλλάκτικεάς προσφορεάς κάι νά συμπληρωθουά ν τά άνάφεροά μενά στο άά ρθρο 57 πάρ 2

του ν. 4412/2016. Άλλως, νά συμπληρωθειά  «δεν γιάνοντάι δεκτεάς».
15 Πρβ. άά ρθρο 91 πάρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Αν, ωστοά σο, στην πάράά γράφο 13.3 της πάρουά σάς η άνάθεάτουσά άρχηά

εάχει συμπληρωά σει οά τι γιάνοντάι δεκτεάς ενάλλάκτικεάς προσφορεάς, η πάράά γράφος 13.4 διάγράά φετάι. 
16 Οριάζετάι ο χροά νος άποά  την άνάθεάτουσά άρχηά , κάτ΄εκτιάμηση των ιδιάιτεροτηά των της διάδικάσιάάς. Γιά τον κάθορισμοά  του

χροά νου ισχυά ος της προσφοράά ς, πρβ. άά ρθρο 97 πάρ 3 του ν. 4412/2016.   
17 Η ελάά χιστη προθεσμιάά πάράλάβηά ς των προσφορωά ν κάθοριάζετάι συά μφωνά με το άά ρθρο 121 του ν. 4412/2016, οά πως

άυτοά  τροποποιηά θηκε με το άά ρθρο 43 πάρ. 19 του ν. 4605/2019.
18 Δεν άπάιτειάτάι εγγυά ηση κάληά ς εκτεάλεσης γιά συμβάά σεις άξιάάς ιάσης ηά  κάτωά τερης άποά  το ποσοά  των 20.000 ευρωά , εκτοά ς άν

άά λλως οριάζετάι στά εάγγράφά της συά μβάσης (άρθ.72 πάρ. 1 περ. β) εδ. τριάτο του ν. 4412/2016).
19 Πρβ. άά ρθρο 198 του ν. 4412/2016, οά πως άντικάτάστάά θηκε με το άά ρθρο 22 του ν. 4491/2017 (Α 152).
20 Άρθρο  72  πάρ.  1  περ.  δ’  του  ν.  4412/2016.  Η  εγγυά ηση  κάληά ς  εκτεάλεσης  κάλυά πτει  κάι  την  πάροχηά  ισοά ποσης

προκάτάβοληά ς προς τον άνάά δοχο, χωριάς νά άπάιτειάτάι η κάτάά θεση εγγυά ησης προκάτάβοληά ς. Στις περιπτωά σεις που άποά
την προκηά ρυξη  προβλεάπετάι  μεγάλυά τερο υά ψος προκάτάβοληά ς,  άυτηά  λάμβάά νετάι  με  την  κάτάά θεση  άποά  τον άνάά δοχο
εγγυά ησης προκάτάβοληά ς που θά κάλυά πτει τη διάφοράά  μετάξυά  του ποσουά  της εγγυά ησης κάληά ς εκτεάλεσης κάι του ποσουά
της κάτάβάλλοά μενης προκάτάβοληά ς.

21 Τά  γράμμάά τιά  συά στάσης  χρημάτικηά ς  πάράκάτάθηά κης  του  Τάμειάου  Πάράκάτάθηκωά ν  κάι  Δάνειάων,  γιά  την  πάροχηά
εγγυηά σεων  συμμετοχηά ς  κάι  κάληά ς  εκτεάλεσης  (εγγυοδοτικηά  πάράκάτάθηά κη)  συστηά νοντάι  συά μφωνά  με  την  ειδικηά
νομοθεσιάά που  διεάπει άυτοά  κάι ειδικοά τερά βάά σει του άά ρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβριάου 1926/3 Ιάνουάριάου 1927
(“Περιά  συστάά σεως κάι άποδοά σεως πάράκάτάθηκωά ν κάι κάτάθεάσεων πάράά  τω Τάμειάω Πάράκάτάθηκωά ν κάι Δάνειάων”).
Πρβλ. το με άρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 εάγγράφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

22 Συά μφωνά με την πάρ. 3 του άά ρθρου 4 του ν. 3548/2007, που εξάκολουθειά  νά ισχυά ει εάως την 1.1.2021 (πρβ. άά ρθρο 379
πάρ. 12 του ν. 4412/2016).

23 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημάιάνετάι οά τι οι άνάθεάτουσες άρχεάς δεν μπορουά ν νά κάλουά ν συγκεκριμεάνες τάά ξεις/
πτυχιάά του Μητρωά ου Μελετητωά ν/ Γράφειάων Μελετωά ν. 

24 Πρβλ. περ. ε’ πάρ. 1 του άά ρθρου 91 του ν. 4412/2016.
25 Πρβλ.  άά ρθρο  73  πάρ.  1  εδ.  ά  του  ν.  4412/2016,  οά πως  τροποποιηά θηκε  με  το  άά ρθρο  107  περ.  6  του  ν.  4497/2017.

Επισημάιάνετάι  οά τι  οι  άνάθεάτουσες άρχεάς  πρεάπει  νά προσάρμοά ζουν το σχετικοά  πεδιάο  του Μεάρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ κάι
ειδικοά τερά, άντιά της άνάφοράά ς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομεάνης της ως άά νω νομοθετικηά ς μετάβοληά ς,
νά θεάτουν τη φράά ση  “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετικηά  δηά λωση του οικονομικουά  φορεάά στο ΤΕΥΔ
άφοράά  μοά νο σε άμετάά κλητες κάτάδικάστικεάς άποφάά σεις.

26 Πρβλ. άά ρθρο 73 πάρ. 1 τελευτάιάά δυά ο εδάά φιά του ν. 4412/2016, οάπως τροποποιηά θηκάν με το άά ρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017.

27 Πρβ. άά ρθρο 73 πάρ. 2 περιάπτωση γ' του ν. 4412/2016 , η οποιάά προστεάθηκε με το άά ρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
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28 Επισημάιάνετάι  οά τι  η  προά βλεψη  γιά  πάρεάκκλιση  άποά  τον  υποχρεωτικοά  άποκλεισμοά  άποτελειά  δυνάτοά τητά  της
άνάθεάτουσάς άρχηά ς (πρβλ. 73 πάρ. 3 του ν. 4412/2016). 

29 Ομοιάως με την προηγουά μενη σημειάωση. 
30 Οι  λοά γοι  της  πάράγράά φου  18.1.5  άποτελουά ν  δυνητικουά ς λοάγους  άποκλεισμουά  συά μφωνά  με  το  άά ρθρο  73  πάρ.  4  ν.

4412/2016. Κάτάά  συνεάπειά,  η άνάθεάτουσά άρχηά  δυά νάτάι νά επιλεάξει  εάνάν,  περισσοά τερους, οά λους ηά  ενδεχομεάνως κάι
κάνεάνάν άποά  τους λοά γους άποκλεισμουά  της πάρ. 18.1.5, συνεκτιμωά ντάς τά ιδιάιάτερά χάράκτηριστικάά  της υποά  άνάά θεση
συά μβάσης (εκτιμωά μενη άξιάά άυτηά ς, ειδικεάς περιστάά σεις κλπ), με σχετικηά  προά βλεψη στο πάροά ν σημειάο της διάκηά ρυξης.
Επισημάιάνετάι οά τι, σε περιάπτωση επιλογηά ς οποιουδηά ποτε δυνητικουά  λοά γου άποκλεισμουά  της πάρ. 18.1.5 κάι προά βλεψης
του στην πάρουά σά διάκηά ρυξη, η άνάθεάτουσά άρχηά  άποκλειάει τον οικονομικοά  φορεάά (με την επιφυά λάξη των πάρ. 7 εάως 9
του άρ. 73 του ν. 4412/2016), στο προά σωπο του οποιάου συντρεάχει ο συγκεκριμεάνος λοά γος άποκλεισμουά . Επισημάιάνετάι
οά τι η επιλογηά  της άνάθεάτουσάς άρχηά ς γιά τους λοά γους άποκλεισμουά  της πάράγράά φου 18.1.5 διάμορφωά νει άντιστοιάχως
το Τυποποιημεάνο Έντυπο Υπευά θυνης Δηά λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)  κάι  τά άποδεικτικάά  μεάσά του άά ρθρου 22 του πάροά ντος.  Σε
περιάπτωση που η άνάθεάτουσά άρχηά  δεν επιλεάξει κάά ποιον άποά  τους λοάγους άποκλεισμουά  της πάρ. 18.1.5, διάγράά φετάι το
περιεχοά μενο των σχετικωά ν λοά γων άποκλεισμουά  της πάράγράά φου κάι δεν συμπληρωά νετάι άντιάστοιχά το  ΤΕΥΔ κάι τά
άποδεικτικάά  μεάσά.

31 Πρβλ. άά ρθρο 73 πάρ. 10 ν. 4412/2016, η οποιάά προστεάθηκε με το άά ρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  Επιάσης, βλ. υπ’
άριθμ.  πρωτ.  6271/30-11-2018  εάγγράφο  της  Αρχηά ς  (ΑΔΑ  Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β)  σχετικάά  με  την  άποά φάση  ΔΕΕ  της  24
Οκτωβριάου 2018 στην υποά θεση C-124/2017 Vossloh, ιδιάως σκεάψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.

32 Η άνάφοράά  στην πάρ. 18.1.5 τιάθετάι εφοά σον η άνάθεάτουσά άρχηά  επιλεάξει κάά ποιον άποά  τους λοάγους άποκλεισμουά  της
πάράγράά φου άυτηά ς.

33 Επισημάιάνετάι  οά τι  οά λά  τά  κριτηά ριά  ποιοτικηά ς  επιλογηά ς,  πλην  της  κάτάλληλοά τητάς  γιά  την  άά σκηση  επάγγελμάτικηά ς
δράστηριοά τητάς (άρ. 75 πάρ. 2 σε συνδυάσμοά  με το άρ. 77 του ν. 4412/2016), ειάνάι προάιρετικάά  γιά την άνάθεάτουσά
άρχηά  κάι  πρεάπει  νά  σχετιάζοντάι  κάι  νά  ειάνάι  άνάά λογά  με  το  άντικειάμενο  της  συά μβάσης  (άά ρθρο  75  πάρ.  1  του  ν.
4412/2016).  Σε  κάά θε  περιάπτωση,  πρεάπει  νά διάμορφωά νοντάι  κάτάά  τροά πο,  ωά στε  νά μην περιοριάζετάι  δυσάνάά λογά η
συμμετοχηά  των ενδιάφεροά μενων οικονομικωά ν φορεάων στους διάγωνισμουά ς. Κάτάά  το στάά διο του προσδιορισμουά  των
κριτηριάων κάτάλληλοά τητάς των υποψηφιάων, ειάνάι άνάγκάιάο νά τηρουά ντάι άποά  τις άνάθεάτουσες άρχεάς, οι θεμελιωά δεις
ενωσιάκεάς  άρχεάς,  ιδιάως  η  άρχηά  της  ιάσης  μετάχειάρισης  των  συμμετεχοά ντων,  της  άποφυγηά ς  των  διάκριάσεων,  της
διάφάά νειάς  κάι  της  άνάά πτυξης  του  ελευά θερου  άντάγωνισμουά .  Τα  κριτήρια  επιλογής του  άρθρου  19.1  έως  19.4
εξετάά ζοντάι κάτάά  τη διάδικάσιάά ελεάγχου της κάτάλληλοά τητάς του προσφεάροντος νά εκτελεάσει τη συά μβάση (κριτηά ριά
“on/off”) και δεν μπορούν να τίθενται ως κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς στο άρθρο 21. 1 της παρούσας
και να βαθμολογούνται,  πλην των  τιάτλων σπουδωά ν κάι επάγγελμάτικωά ν προσοά ντων, υποά  την προυϊ ποά θεση οά τι  δεν
τιάθεντάι ως κριτηά ριο επιλογηά ς κάι ειδικοά τερά τεχνικηά ς ικάνοά τητάς (Πρβλ. κάι υποσημειάωση 68 κάτωτεάρω).

34 Επισημάιάνετάι  οά τι  οι  άνάθεάτουσες  άρχεάς  δεν  μπορουά ν  νά  κάλουά ν  συγκεκριμεάνες  τάά ξεις/  πτυχιάά  του  Μητρωά ου
Μελετητωά ν/ Γράφειάων Μελετωά ν. Πρβλ. Άρθρά 76 πάρ 4 & 77 πάρ. 4 του ν. 4412/2016, οι οποιάες προστεάθηκάν με το
άά ρθρο 119 πάρ. 5 περ. ά' & ε', άντιάστοιχά, του ν. 4472/2017, σε συνδυάσμοά  με το άά ρθρο 75 πάρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016.

35 Οι άνάθεάτουσες άρχεάς μπορουά ν νά επιβάά λλουν άπάιτηά σεις που νά διάσφάλιάζουν οά τι οι οικονομικοιά φορειάς διάθεάτουν την
άνάγκάιάά  οικονομικηά  κάι  χρημάτοδοτικηά  ικάνοά τητά  γιά  την  εκτεάλεση  της  συά μβάσης.  Όλες  οι  άπάιτηά σεις  πρεάπει  νά
σχετιάζοντάι κάι νά ειάνάι άνάά λογες με το άντικειάμενο της συά μβάσης (πρβ. άά ρθρο 75 πάρ. 1 τελευτάιάο εδάά φιο κάι άρ. 75
πάρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λοάγω άπάιτηά σεις κάθοριάζοντάι περιγράφικάά  στο πάροά ν σημειάο.

36 Οι άνάθεάτουσες άρχεάς μπορουά ν νά επιβάά λλουν άπάιτηά σεις που νά διάσφάλιάζουν οά τι οι οικονομικοιά φορειάς διάθεάτουν την
άνάγκάιάά  τεχνικηά  κάι  επάγγελμάτικηά  ικάνοά τητά  γιά  την  εκτεάλεση  της  συά μβάσης.  Όλες  οι  άπάιτηά σεις  πρεάπει  νά
σχετιάζοντάι κάι νά ειάνάι άνάά λογες με το άντικειάμενο της συά μβάσης (πρβ. άά ρθρο 75 πάρ. 1 τελευτάιάο εδάά φιο κάι άρ. 75
πάρ. 4 του ν. 4412/2016). Πιο συγκεκριμεάνά, η άνάθεάτουσά άρχηά  περιγράά φει, στο πάροά ν σημειάο, τις άπάιτηά σεις τεχνικηά ς
κάι επάγγελμάτικηά ς ικάνοά τητάς, άνάά λογά με την υποά  άνάά θεση μελεάτη. Ειδικάά  ως προς την άπάιάτηση στελεάχωσης της
επιχειάρησης,  η  άνάθεάτουσά  άρχηά  άνάφεάρει  περιγράφικάά  τά  επάγγελμάτικάά  προσοά ντά  (εμπειριάά,  πτυχιάά,  κλπ)  των
άπάιτουά μενων γιά τη συγκεκριμεάνη συά μβάση μελετητωά ν. Γιά τον τροά πο άποά δειξης της στελεάχωσης, πρβλ. άά ρθρο 22.2.3
της πάρουά σάς.

37 Προάιρετικηά  επιλογηά . Η πάρ. 19.4 τιάθετάι κάτάά  διάκριτικηά  ευχεάρειά της άνάθεάτουσάς άρχηά ς κάι συμπληρωά νετάι εφοά σον
προβλεάπετάι  συά μφωνά  με  το  άά ρθρο  82  του  ν.  4412/2016.  Επάνάλάμβάά νετάι  οά τι  οά λες  οι  άπάιτηά σεις  πρεάπει  νά
σχετιάζοντάι κάι νά ειάνάι άνάά λογες με το άντικειάμενο της συά μβάσης (άά ρθρο 75 πάρ. 1 ν. 4412/2016).

38 Το οά ριο των σελιάδων κάθοριάζετάι κάτάά  την εκτιάμηση της άνάθεάτουσάς άρχηά ς, άνάλοά γως των άπάιτηά σεων της μελεάτης
που προά κειτάι νά εκπονηθειά.

39 Πρβ. άά ρθρο 92 πάρ. 8 του ν.  4412/2016, οά πως προστεάθηκε με το άά ρθρο 43 πάρ.8 υποπάρ. β.  του ν.  4605/2019 κάι
τροποποιηά θηκε άποά  το άά ρθρο 56 πάρ. 4 του ν. 4609/2019.

40 Σε περιάπτωση άσυνηά θιστά χάμηλωά ν προσφορωά ν, εφάρμοά ζοντάι τά άά ρθρά 88 κάι 89 του ν. 4412/2016.
41 Ως προς τον τροά πο υποβοληά ς των άποδεικτικωά ν μεάσων του πάροά ντος άά ρθρου, τά οποιάά εάχουν συντάχθειά/ πάράχθειά άποά

τους ιάδιους τους οικονομικουά ς φορειάς πρβλ. άά ρθρο 8 πάρ. 3 της με άρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
42 Πρβ. άά ρθρο 79Α πάρ. 4 του ν. 4412/2016, οά πως προστεάθηκε με το άά ρθρο 43 πάρ. 6 του ν. 4605/2019. Σημειωά νετάι οά τι η

προθεσμιάά των 10 ημερωά ν που άνάγράά φετάι στο πάροά ν σημειάο άφοράά  μοά νο τον χροά νο υπογράφηά ς του ΤΕΥΔ κάι σε
κάμιάά περιάπτωση δεν συνδεάετάι με τη συνολικηά  προθεσμιάά υποβοληά ς των προσφορωά ν, με την εάννοιά οά τι οι οικονομικοιά
φορειάς εάχουν τη δυνάτοά τητά νά υποβάά λλουν την προσφοράά  τους οποτεδηά ποτε κάτάά  την ως άά νω προθεσμιάά.

43 Επισημάιάνετάι οά τι η άνωτεάρω δυνάτοά τητά ενάποά κειτάι στη διάκριτικηά  ευχεάρειά του οικονομικουά  φορεάά. Εξάκολουθειά νά
υφιάστάτάι η δυνάτοά τητά νά υπογράά φετάι το ΤΕΥΔ άποά  το συά νολο των φυσικωά ν  προσωά πων που άνάφεάροντάι  στά
τελευτάιάά δυά ο εδάά φιά του άά ρθρου 73 πάρ. 1 του  ν. 4412/2016, οάπως τροποποιηά θηκάν με το άά ρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017.

44 Πρβλ. άά ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποιάο προστεάθηκε με το άά ρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
45 Πρβλ. άά ρθρο 80 πάρ. 13 του ν. 4412/2016, οά πως προστεάθηκε με το άά ρθρο 43 πάρ. 7, περ. ά, υποπεριάπτωση άε του ν.

4605/2019..





46 Πρβ. πάράά γράφο 12 άά ρθρου 80 του ν.4412/2016, οά πως άυτηά  προστεάθηκε με το άά ρθρο 43 πάρ. 7, περ. ά, υποπεριάπτωση
άδ’ του ν. 4605/2019.

47 Εφιστάά τάι  η  προσοχηά  των  άνάθετουσωά ν  άρχωά ν  στο  οά τι  πρεάπει  νά  ζητειάτάι  η  προσκοά μιση  δικάιολογητικωά ν  προς
άποά δειξη  μοά νο των  λοάγων  άποκλεισμουά  κάι  των  κριτηριάων  επιλογηά ς  που  εάχουν  τεθειά  στην  πάρουά σά  διάκηά ρυξη.
Επισημάιάνετάι,  περάιτεάρω,  οά τι,  η άνάθεάτουσά άρχηά  δυά νάτάι,  κάτάά  το άρ.  79 πάρ. 5 του ν.  4412/2016,  νά ζητειά  άποά
προσφεάροντες,  σε  οποιοδηά ποτε  χρονικοά  σημειάο  κάτάά  τη  διάά ρκειά  της  διάδικάσιάάς,  νά  υποβάά λλουν  οά λά  ηά  ορισμεάνά
δικάιολογητικάά , οά τάν άυτοά  άπάιτειάτάι γιά την ορθηά  διεξάγωγηά  της διάδικάσιάάς.

48 Πρβ. πάράά γράφο 12 άά ρθρου 80 του ν.4412/2016, οά πως άυτηά  προστεάθηκε με το άά ρθρο 43 πάρ. 7, περ. ά, υποπεριάπτωση
άδ’ του ν. 4605/2019.

49 Λάμβάνομεάνου  υποά ψη  του  συά ντομου,  σε  πολλεάς  περιπτωά σεις,  χροά νου  ισχυά ος  των  πιστοποιητικωά ν  άσφάλιστικηά ς
ενημεροά τητάς που εκδιάδοντάι άποά  τους ημεδάπουά ς άσφάλιστικουά ς φορειάς, οι οικονομικοιά φορειάς μεριμνουά ν νά άποκτουά ν
εγκάιάρως πιστοποιητικάά  τά οποιάά νά κάλυά πτουν κάι τον χροά νο υποβοληά ς της προσφοράά ς, συά μφωνά με τά ειδικοά τερά
οριζοά μενά στο άά ρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμεάνου νά τά υποβάά λλουν, εφοά σον άνάδειχθουά ν προσωρινοιά άνάά δοχοι.
Τά εν λοά γω πιστοποιητικάά  υποβάά λλοντάι μάζιά  με τά υποά λοιπά άποδεικτικάά  μεάσά του άά ρθρου 22 άποά  τον προσωρινοά
άνάά δοχο, μεάσω της λειτουργικοά τητάς της «Επικοινωνιάάς» του υποσυστηά μάτος.

50 Πρβ. πάράά γράφο 12 άά ρθρου 80 του ν.4412/2016, οά πως άυτηά  προστεάθηκε με το άά ρθρο 43 πάρ. 7, περ. ά, υποπεριάπτωση
άδ’ του ν. 4605/2019.

51 Λάμβάνομεάνου  υποάψη  του  συά ντομου,  σε  πολλεάς  περιπτωά σεις,  χροά νου  ισχυά ος  των  πιστοποιητικωά ν  φορολογικηά ς
ενημεροά τητάς που εκδιάδοντάι άποά  τους ημεδάπουά ς άσφάλιστικουά ς φορειάς, οι οικονομικοιά φορειάς μεριμνουά ν νά άποκτουά ν
εγκάιάρως πιστοποιητικάά  τά οποιάά νά κάλυά πτουν κάι τον χροά νο υποβοληά ς της προσφοράά ς, συά μφωνά με τά ειδικοά τερά
οριζοά μενά στο άά ρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμεάνου νά τά υποβάά λλουν, εφοά σον άνάδειχθουά ν προσωρινοιά άνάά δοχοι.
Τά εν λοά γω πιστοποιητικάά  υποβάά λλοντάι μάζιά  με τά υποά λοιπά άποδεικτικάά  μεάσά του άά ρθρου 22 άποά  τον προσωρινοά
άνάά δοχο, μεάσω της λειτουργικοά τητάς της «Επικοινωνιάάς» του υποσυστηά μάτος.

52 Πρβ. πάράά γράφο 12 άά ρθρου 80 του ν.4412/2016, οά πως άυτηά  προστεάθηκε με το άά ρθρο 43 πάρ. 7, περ. ά, υποπεριάπτωση
άδ’ του ν. 4605/2019.

53 Πρβλ. πάράά γράφο 12 άά ρθρου 80 του ν.4412/2016, οά πως άυτηά  προστεάθηκε με το άά ρθρο 43 πάρ. 7, περ. ά, υποπεριάπτωση
άδ’ του ν. 4605/2019. 

54 Πρβλ. άά ρθρο 376 πάρ. 17 του ν. 4412/2016, οάπως προστεάθηκε με το άά ρθρο 43 πάρ. 46, περ. ά’ του ν. 4605/2019. 
55 Εφοά σον η άνάθεάτουσά άρχηά  την επιλεάξει ως λοάγο άποκλεισμουά .
56 Πρβ. πάράά γράφο 12 άά ρθρου 80 του ν.4412/2016, οά πως άυτηά  προστεάθηκε με το άά ρθρο 43 πάρ. 7, περ. ά, υποπεριάπτωση

άδ’ του ν. 4605/2019.
57 Με εκτυά πωση της κάρτεάλάς “Στοιχειάά Μητρωά ου/ Επιχειάρησης”, οά πως άυτάά  εμφάνιάζοντάι στο taxisnet.
58 Εφοά σον η άνάθεάτουσά άρχηά  τις επιλεάξει, οά λες ηά  κάά ποιά/ες εξ άυτωά ν, ως λοά γους άποκλεισμουά .
59 Οι υπευά θυνες δηλωά σεις του πάροά ντος τευά χους φεάρουν εγκεκριμεάνη  προηγμεάνη ηλεκτρονικηά  υπογράφηά  ηά  προηγμεάνη

ηλεκτρονικηά  υπογράφηά  που  υποστηριάζετάι  άποά  εγκεκριμεάνο  πιστοποιητικοά  (Πρβλ.  άά ρθρο  9  πάρ.  3  της  με  άρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)

60 Επισημάιάνετάι οά τι η άνάθεάτουσά άρχηά , εφοά σον μπορεάσει νά άποδειάξει, με κάτάά λληλά μεάσά, οά τι συντρεάχει κάά ποιά άποά  τις
περιπτωά σεις άυτεάς, άποκλειάει οποιονδηά ποτε οικονομικοά  φορεάά άποά  τη συμμετοχηά  στη διάδικάσιάά συά νάψης της δημοά σιάς
συά μβάσης. 

61 Εφοά σον η άνάθεάτουσά άρχηά  την επιλεάξει ως λοάγο άποκλεισμουά .
62 Η πλάτφοά ρμά της Ευρωπάιϊκηά ς Επιτροπηά ς eCertis γιά την άνάζηά τηση ισοδυά νάμων πιστοποιητικωά ν άά λλων κράτωά ν-μελωά ν

της Ε.Ε  ειάνάι  διάθεάσιμη,  χωριάς  κοά στος,  στη διάδρομηά .  https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search.  Επισημάιάνετάι  οά τι  η
ΕΑΑΔΗΣΥ ειάνάι ο άρμοά διος εθνικοά ς φορεάάς γιά την κάτάχωά ρηση κάι τηά ρηση των στοιχειάων του eCertis γιά την Ελλάά δά.
Πρβλ.  το  με  άριθμ.  πρωτ.  2282/25-4-2018  σχετικοά  εάγγράφο  της  Αρχηά ς  στον  άκοά λουθο  συά νδεσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-apo8ethrio-
pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 

63 τά οποιάά εκδιάδοντάι συά μφωνά με τις ειδικεάς διάτάά ξεις του ν. 3316/2005 κάι του π.δ. 138/2009 
64 Πρβλ. πάράά γράφο 12 άά ρθρου 80 του ν.4412/2016, οά πως άυτηά  προστεάθηκε με το άά ρθρο 43 πάρ. 7, περ. ά, υποπεριάπτωση

άδ’ του ν. 4605/2019. 
65 Συμπληρωά νοντάι  τά  άπάιτουά μενά  δικάιολογητικάά  (άποδεικτικάά  μεάσά),  κάτάά  περιάπτωση,  με  βάά ση  το  Μεάρος  Ι  του

Πάράρτηά μάτος ΧΙΙ  του Προσάρτηά μάτος Α’ του ν. 4412/2016.
66 Γιά την άποά δειξη της  τεχνικηά ς ικάνοά τητάς του προσφεάροντος, οά πως άυτηά  προσδιοριάζετάι στο άά ρθρο 19.3, η άνάθεάτουσά

άρχηά  άνάγράά φει οά σά εκ των άποδεικτικωά ν μεάσων που άνάφεάροντάι στά στοιχειάά άιι,  β, γ, ε, στ κάι η του Πάράρτηά μάτος
ΧΙΙ του Προσάρτηά μάτος Α’ του ν. 4412/2016 άπάιτουά ντάι (άά ρθρο 80 πάρ. 5 του ως άά νω νοά μου). Ειδικάά  η στελεάχωση των
ημεδάπωά ν μελετητικωά ν επιχειρηά σεων άποδεικνυά ετάι με την προσκοά μιση της βεβάιάωσης εγγράφηά ς (πτυχιάο) στο Μητρωά ο
Μελετητωά ν/ Γράφειάων Μελετωά ν.

67 Εφοά σον εάχει άνάφερθειά  σχετικηά  άπάιάτηση στο άά ρθρο 19.4, συμπληρωά νετάι άνάλοά γως συά μφωνά με το άά ρθρο 82 του ν.
4412/2016.

68 Πρβλ. πάράά γράφο 12 άά ρθρου 80 του ν. 4412/2016, οά πως άυτηά  προστεάθηκε με το άά ρθρο 43 πάρ. 7, περ. ά, υποπεριάπτωση
άδ’ του ν. 4605/2019. 

69 Ο οά ρος άυτοά ς μπορειά νά τεθειά, κάτάά  την κριάση της άνάθεάτουσάς άρχηά ς, κάι στην περιάπτωση ποσοστουά  μικροά τερου του
30% της εκτιμωά μενης άξιάάς της συά μβάσης (πρβλ. πάρ. 5 άά ρθρου 131 του ν. 4412/2016.

70 Τιάθεντάι  οι  τυχοά ν  ληφθειάσες  γνωμοδοτηά σεις  κάι  άποφάά σεις,  π.χ.  άποφάά σεις  άνάά ληψης  υποχρεάωσης,  δεάσμευσης
πιάστωσης,  η προηγουά μενη συά μφωνη γνωά μη της άρμοά διάς διάχειριστικηά ς άρχηά ς σε περιάπτωση συγχρημάτοδοτουά μενης
συά μβάσης, τυχοά ν άά λλες εγκριάσεις, ειδικοιά οά ροι, κλπ.

71 Αποά  01.01.2017 εάχει τεθειά σε ισχυά  το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”, το άά ρθρο 13 του
οποιάου κάτάργειά  το π.δ 113/2010.   Συά μφωνά με το άά ρθρο 4 πάρ. 4 του π.δ 80/2016: “Οι διακηρύξεις,  οι αποφάσεις
ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον
αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του

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




οικείου φορέα,  καθώς και  τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη
εκτείνεται  σε  περισσότερα  του  ενός  οικονομικά  έτη.".Επιάσης,  συά μφωνά  με  το  άά ρθρο  12  πάρ.  2  γ)  του  ιάδιου  π.δ  :
“Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του
άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος". Πρβ. κάι άά ρθρο 5 του ως άά νω διάτάά γμάτος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”.
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