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Στην Ερμούπολη σήμερα 2 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 14549/29-72022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.
4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/2018.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
Κ.Υ.Α. αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 43107/23-7-2022 (ΤΕΥΧΟΣ Β’ , Αρ. Φύλλου 3891), καθώς και το υπ’ αρ.
46731/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα«Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων
41, 78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α΄136)» αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των
συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους
προσώπων.
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση ονομαστικά οι:

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ
ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Παρούσα στην συζήτηση, είναι και ο δημοτικός υπάλληλος Κυριακίδης Αντώνης, ως γραμματέας της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 200
ΘΕΜΑ 1ο: Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανακατασκευής δημοτικού ακινήτου επί της οδού
Σουρή, στην Ερμούπολη»
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αριθμ. πρωτ.
14375/28-7-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Έργων Οδοποιίας,
Συγκοινωνιών και Αδειών Μεταφορών σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται τα εξής:
«ΘΕΜΑ: Κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με
τίτλο «Μελέτη ανακατασκευής δημοτικού ακινήτου επί της οδού Σουρή, στην Ερμούπολη
ΣΧΕΤ.: 1. Το με Α.Π. 13726/20-07-2022 Τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης
Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ 22REQ010970103)
2. Η με Α.Π. 14310/27-07-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ011010801, ΑΔΑ: 9ΘΜΣΩΗΟ-ΓΟΨ) για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και 2023.
3. Η με α.π. 21321/34/22-3-2022 (19η πράξη, 4ης συνεδρίασης) γνωμοδότηση του Τεχνικού
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων περί χρησιμοποίησης του κόστους ως μοναδικού κριτηρίου για την
ανάθεση της μελέτης, σύμφωνα με την παρ. 6α του άρθρου 30 του Ν. 4782/21.
4. Η 33/1-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΖΞΒΩΗΟ-ΘΛΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου –
Ερμούπολης περί παράλειψης προμελετών.
Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών σας γνωρίζουμε ότι η μελέτη του θέματος έχει ενταχθεί στο
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης ο.ε. 2022 (απόφαση 260/14-12-2021 Δ.Σ. Δήμου
Σύρου – Ερμούπολης ΑΔΑ: 68ΦΓΩΗΟ-ΧΞΖ) και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό
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του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης (απόφαση 1/5-1-2022 Δ.Σ. Δήμου Σύρου – Ερμούπολης ΑΔΑ:
694ΡΩΗΟ-ΗΒΜ).
Η υπηρεσία μας, συνέταξε φάκελο δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Μελέτη ανακατασκευής δημοτικού
ακινήτου επί της οδού Σουρή, στην Ερμούπολη», προϋπολογισμού 119.900,82€ με ΦΠΑ 24%, ήτοι
96.694,21 € χωρίς Φ.Π.Α.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως καθορίσετε τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού
για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανακατασκευής δημοτικού ακινήτου
επί της οδού Σουρή, στην Ερμούπολη» με χρησιμοποίηση του κόστους ως μοναδικού κριτηρίου για την
ανάθεση, καθώς η σκοπιμότητα, οι κτιριολογικές ανάγκες και το προτεινόμενο έργο είναι ήδη πλήρως
προσδιορισμένα από την Υπηρεσία και δεν απαιτείται διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων.
Τέλος, παρακαλούμε όπως ακυρώσετε την 147/07-06-2022 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΑΛΤΩΗΟ-Τ7Σ), λόγω
λογιστικού λάθους».
2. Την με αρ. πρωτ. 14549/29-7-2022 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με
την οποία το θέμα είναι εντός ημερήσιας διάταξης.
3. Το με αρ. πρωτ.:6386/14-2-2022 (ΑΔΑ 9Ε8ΙΟΡ1Ι-76Υ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση της υπ’ αρ. 1/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΣύρουΕρμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης οικ. έτους 2022».
4. Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της
συνεδρίασης.
5. Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα: α)ανακαλέσει την υπ΄αρ. απόφαση 147/2022 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “ Κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανακατασκευής δημοτικού ακινήτου επί της οδού Σουρή, στην
Ερμούπολη” λόγω λογιστικού λάθους και β) Καταρτίσει τους όρους του διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανακατασκευής δημοτικού ακινήτου επί της οδού
Σουρή στην Ερμούπολη, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του
άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77
του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.
7. Την σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Ανακαλεί την υπ΄αρ. απόφαση 147/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “ Κατάρτιση
ή μη όρων διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη
ανακατασκευής δημοτικού ακινήτου επί της οδού Σουρή, στην Ερμούπολη” λόγω λογιστικού λάθους.
Β. Καταρτίζει τους όρους του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο
«Μελέτη ανακατασκευής δημοτικού ακινήτου επί της οδού Σουρή στην Ερμούπολη», η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ1 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
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Κατά την έννοια της περ. 29 της παρ. 1 του ά ρθρου 2 του ν. 4412/2016.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ:

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ2:

Μελέτη ανακατασκευής δημοτικού
ακινήτου, επί της οδού Σουρή,
στην Ερμούπολη.
Κ.Α. 30.7411.010
ΑΠΟΦ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Α/Α 553

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης

3

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ανοικτή διαδικασία
για την επιλογή αναδό χου για την εκπό νηση της μελέτης:
Μελέτη ανακατασκευής δημοτικού ακινήτου επί της οδού Σουρή, στην Ερμούπολη
Εκτιμώμενης αξίας 96.694,21 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
που θα διεξαχθεί σύ μφωνα με:
α) τις διατά ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους ό ρους της παρού σας

2

3

Αναγρά φεται ο κωδικό ς ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης). Στην περίπτωση που πηγή
χρηματοδό τησης είναι ο τακτικό ς προϋ πολογισμό ς, τον αριθμό και τη χρονολογία της από φασης
ανά ληψης υποχρέωσης, εφό σον η προκαλού μενη δαπά νη πρό κειται να βαρύ νει το τρέχον
οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώ ρισή ς της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώ ς
και τον αριθμό της από φασης έγκρισης της πολυετού ς ανά ληψης σε περίπτωση που η δαπά νη
εκτείνεται σε περισσό τερα του ενό ς οικονομικά έτη, σύ μφωνα με ό σα προβλέπονται στην παρ. 4
του ά ρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περί διαδικασίας για την έκδοση της από φασης
ανά ληψης υποχρέωσης. Στην περίπτωση που πηγή χρηματοδό τησης είναι το Πρό γραμμα
Δημό σιων Επενδύ σεων, τη Συλλογική Από φαση Ένταξης και τον ενά ριθμο. Σε περίπτωση
συγχρηματοδοτού μενων έργων από πό ρους της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης, αναγρά φεται και ο τίτλος
του Επιχειρησιακού Προγρά μματος του ΕΣΠΑ ή ά λλου συγχρηματοδοτού μενου από πό ρους ΕΕ
προγρά μματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένη η υπό ανά θεση μελέτη.
Συμπληρώ νεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχή ς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
1.1 Αναθέτουσα αρχή
Οδό ς
Ταχ.Κωδ.
Τηλ.
Γενική Διεύ θυνση στο
διαδίκτυο (URL):
E-mail
Α.Φ.Μ.
Κωδικό ς ηλεκτρονική ς
τιμολό γησης4
Πληροφορίες

:
:
:
:

Δή μος Σύ ρου - Ερμού πολης
Πλατεία Μιαού λη
84100
2281361000 2281362514

:
:
:

https://www.syros-ermoupolis.gr/
info@syros-ermoupolis.gr
998225756

:
:

1007.Ε85801.00311
Αικατερίνη Λειβαδάρα τηλ.2281362527 – email.: k.leivadara@syrosermoupolis.gr

1.2 Κύ ριος του Έργου:

Δή μος Σύ ρου – Ερμού πολης

1.3 Εργοδό της:

Δή μος Σύ ρου – Ερμού πολης

1.4 Προϊστά μενη Αρχή :

Οικονομική Επιτροπή Δή μου Σύ ρου – Ερμού πολης

1.5 Διευθύ νουσα Υπηρεσία:

Διεύ θυνση Τεχνικώ ν Υπηρεσιώ ν Δή μου Σύ ρου - Ερμού πολης

1.6 Αρμό διο Τεχνικό Συμβού λιο:

Τεχνικό Συμβού λιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου.

1.7 Εφό σον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθού ν κατά τη διά ρκεια της διαδικασίας σύ ναψης ή
εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεού νται να δηλώ σουν ά μεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες
ή στον ανά δοχο.
Εφό σον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή /και τα αποφαινό μενα ό ργανα της αναθέτουσας αρχή ς
καταργηθού ν, συγχωνευτού ν ή με οποιονδή ποτε τρό πο μεταβληθού ν κατά τη διά ρκεια της
διαδικασίας σύ ναψης ή εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεού νται να δηλώ σουν ά μεσα στους
προσφέροντες5 ή στον ανά δοχο τα στοιχεία των υπηρεσιώ ν ή αποφαινό μενων οργά νων, τα οποία
κατά τον νό μο αποτελού ν καθολικό διά δοχο των εν λό γω οργά νων που υπεισέρχονται στα
δικαιώ ματα και υποχρεώ σεις τους.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1 Τα έγγραφα της σύ μβασης, κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του ά ρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παρό ντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό , είναι τα ακό λουθα:
α) η παρού σα διακή ρυξη ,
4

5

Συμπληρώ νεται ο κωδικό ς που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολό γηση ό πως αυτό ς
προσδιορίζεται στον επίσημο ιστό τοπο της Γ.Γ. Πληροφοριακώ ν Συστημά των του Υπουργείου
Ψηφιακή ς Διακυβέρνησης (παρ. 2α ά ρθρου 53 ν. 4412/2016)
Μέσω της λειτουργικό τητας “Επικοινωνία” του υποσυστή ματος.
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β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύ μβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) 6,
γ) το έντυπο οικονομική ς προσφορά ς, ό πως παρά γεται από την ειδική ηλεκτρονική φό ρμα του
υποσυστή ματος,
δ) το Τεύ χος Τεχνικώ ν Δεδομένων του έργου με τα τυχό ν Παραρτή ματά του, το πρό γραμμα των
απαιτού μενων μελετώ ν και η τεκμηρίωση της σκοπιμό τητας του έργου.
ε) το τεύ χος της Συγγραφή ς Υποχρεώ σεων (Σ.Υ.) με τα τυχό ν Παραρτή ματά του,
στ) το τεύ χος προεκτιμώ μενων αμοιβώ ν,
ζ) τυχό ν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθού ν από την
αναθέτουσα αρχή επί ό λων των ανωτέρω,
2.2 Προσφέρεται ελεύ θερη, πλή ρης, ά μεση και δωρεά ν ηλεκτρονική πρό σβαση στα έγγραφα της
σύ μβασης στον ειδικό , δημό σια προσβά σιμο, χώ ρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύ λης
www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχή ς https://www.syros-ermoupolis.gr
(εφό σον διαθέτει) αναρτά ται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού
και διασύ νδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώ ρο του ΕΣΗΔΗΣ - Δημό σια Έργα.
Κά θε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριώ ν πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακή ς
πύ λης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ-Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
2.3 Εφό σον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ή τοι έως την ......7 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε ό λους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τα έγγραφα της σύ μβασης, το αργό τερο στις …/…/…8
Απαντή σεις σε τυχό ν διευκρινίσεις που ζητηθού ν, αναρτώ νται στον δημό σια προσβά σιμο
ηλεκτρονικό χώ ρο του διαγωνισμού στην προαναφερό μενη πύ λη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζί με τα υπό λοιπα έγγραφα της σύ μβασης προς ενημέρωση των
ενδιαφερό μενων οικονομικώ ν φορέων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώ νονται με δική τους
ευθύ νη μέσα από τον υπό ψη ηλεκτρονικό χώ ρο.
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβή ς των προσφορώ ν, ού τως ώ στε ό λοι οι
ενδιαφερό μενοι οικονομικοί φορείς να μπορού ν να λά βουν γνώ ση ό λων των αναγκαίων
πληροφοριώ ν για την κατά ρτιση των προσφορώ ν στις ακό λουθες περιπτώ σεις:
α) ό ταν, για οποιονδή ποτε λό γο, πρό σθετες πληροφορίες, αν και ζητή θηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργό τερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορώ ν,
β) ό ταν τα έγγραφα της σύ μβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διά ρκεια της παρά τασης θα είναι ανά λογη με τη σπουδαιό τητα των πληροφοριώ ν που ζητή θηκαν ή
των αλλαγώ ν.
Όταν οι πρό σθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατά λληλων προσφορώ ν, η παρά ταση της προθεσμίας εναπό κειται στη διακριτική
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχή ς.
2.4 Τροποποίηση των ό ρων της διαγωνιστική ς διαδικασίας (πχ αλλαγή /μετά θεση της καταληκτική ς
ημερομηνίας υποβολή ς προσφορώ ν, καθώ ς και σημαντικές αλλαγές των εγγρά φων της σύ μβασης,
σύ μφωνα με την προηγού μενη παρά γραφο), δημοσιεύ ονται στο ΚΗΜΔΗΣ9
Άρθρο 2Α: Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύ ονται ό τι:
α) τηρού ν και θα εξακολουθή σουν να τηρού ν κατά την εκτέλεση της σύ μβασης, εφό σον επιλεγού ν,
τις υποχρεώ σεις τους που απορρέουν από τις διατά ξεις της περιβαλλοντική ς, κοινωνικοασφαλιστική ς
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και εργατική ς νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβά σεις ή διεθνείς διατά ξεις περιβαλλοντικού , κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμού νται στο Παρά ρτημα Χ του Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016. Η τή ρηση των εν λό γω
υποχρεώ σεων ελέγχεται και βεβαιώ νεται από τα ό ργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβά σεων και τις αρμό διες δημό σιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργού ν εντό ς των ορίων της
ευθύ νης και της αρμοδιό τητά ς τους10
β) δεν θα ενεργή σουν αθέμιτα, παρά νομα ή καταχρηστικά καθ΄ ό λη τη διά ρκεια της διαδικασίας
ανά θεσης, αλλά και κατά το στά διο εκτέλεσης της σύ μβασης, εφό σον επιλεγού ν
γ) λαμβά νουν τα κατά λληλα μέτρα για να διαφυλά ξουν την εμπιστευτικό τητα των πληροφοριώ ν που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι προσφορές υποβά λλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά , μέσω της
διαδικτυακή ς πύ λης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώ ρα που ορίζεται στο ά ρθρο 14 της παρού σας διακή ρυξης, σε ηλεκτρονικό
φά κελο του υποσυστή ματος «ΕΣΗΔΗΣ- Δημό σια Έργα» και υπογρά φονται, τουλά χιστον, με
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή , η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο)
πιστοποιητικό , σύ μφωνα με την παρ. 2 του ά ρθρου 37 του ν. 4412/2016 11.
Για τη συμμετοχή στην παρού σα διαδικασία οι ενδιαφερό μενοι οικονομικοί φορείς ακολουθού ν
τη διαδικασία εγγραφή ς του ά ρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινή ς Υπουργική ς Από φασης με αρ.
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων,
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (στο εξή ς ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ- Δημό σια Έργα).
Η ένωση οικονομικώ ν φορέων υποβά λλει κοινή προσφορά , η οποία υποχρεωτικά υπογρά φεται
σύ μφωνα με τα ανωτέρω, είτε από ό λους τους οικονομικού ς φορείς που αποτελού ν την ένωση,
είτε από εκπρό σωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά , , προσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συμμετοχή ς του κά θε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομή ς
αμοιβή ς μεταξύ τους, καθώ ς και ο εκπρό σωπος/ συντονιστή ς αυτή ς. Η εν λό γω δή λωση
περιλαμβά νεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενό τητα Α) είτε στη συνοδευτική υπεύ θυνη δή λωση
που δύ ναται να υποβά λλουν τα μέλη της ένωσης.
3.2 Στον ηλεκτρονικό φά κελο προσφορά ς περιέχονται:
(α) ένας (υπο)φά κελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχή ς».
(β) ένας (υπο)φά κελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά ».
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρή ση του σχετικού πεδίου του υποσυστή ματος, κατά την
σύ νταξη της προσφορά ς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτή ρα, σύ μφωνα με τα
οριζό μενα στο ά ρθρο 21 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση αυτή , ο προσφέρων υποβά λλει στον οικείο (υπο)φά κελο σχετική αιτιολό γηση με τη
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά ό λες τις σχετικές διατά ξεις νό μου ή
διοικητικές πρά ξεις που επιβά λλουν την εμπιστευτικό τητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως
συνημμένο της ηλεκτρονική ς του προσφορά ς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες
σχετικά με τις τιμές μονά δος, τις προσφερό μενες ποσό τητες και την οικονομική προσφορά .
3.4 Στην περίπτωση της υποβολή ς στοιχείων με χρή ση μορφό τυπου φακέλου συμπιεσμένων
ηλεκτρονικώ ν αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά , σύ μφωνα με τα ανωτέρω αναφερό μενα, θα πρέπει να
τα υποβά λλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως
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χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφό τυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικώ ν αρχείων που να
περιλαμβά νει αυτά .
3.5 Ο χρή στης – οικονομικό ς φορέας υποβά λλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
υποσυστή ματος, ό πως περιγρά φεται κατωτέρω:
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβά νονται στον (υπο)φά κελο με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχή ς» είναι τα οριζό μενα στο ά ρθρο 20.2 της παρού σας και υποβά λλονται
από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και
γίνονται αποδεκτά , ανά περίπτωση, σύ μφωνα με την παρ. β του ά ρθρου 5 της παρού σας.
β) Το αργό τερο πριν την ημερομηνία και ώ ρα αποσφρά γισης των προσφορώ ν που ορίζεται στο
ά ρθρο 14 της παρού σας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή 12 με ευθύ νη του οικονομικού φορέα,
οι πρωτό τυπες εγγυή σεις συμμετοχή ς σε έντυπη μορφή , πλην των εγγυή σεων που εκδίδονται
ηλεκτρονικά , ά λλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαρά δεκτη. Οι ανωτέρω πρωτό τυπες εγγυητικές
επιστολές συμμετοχή ς προσκομίζονται σε κλειστό φά κελο στον οποίο αναγρά φεται τουλά χιστον ο
αποστολέας ,τα στοιχεία του παρό ντος διαγωνισμού και ως παραλή πτης η Επιτροπή Διαγωνισμού ,
Επισημαίνεται ό τι η εν λό γω υποχρέωση δεν ισχύ ει για τις εγγυή σεις ηλεκτρονική ς έκδοσης (π.χ.
εγγυή σεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
Η προσκό μιση των πρωτό τυπων εγγυή σεων συμμετοχή ς πραγματοποιείται είτε με κατά θεση του ως
ά νω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκό λλου της αναθέτουσας αρχή ς είτε με την αποστολή του
ταχυδρομικώ ς, επί αποδείξει. Το βά ρος από δειξης της έγκαιρης προσκό μισης φέρει ο οικονομικό ς
φορέας. Το εμπρό θεσμο αποδεικνύ εται με τον αριθμό πρωτοκό λλου είτε με την επίκληση του
σχετικού αποδεικτικού αποστολή ς, ανά περίπτωση.
Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύ ησης συμμετοχή ς ταχυδρομικώ ς, ο
οικονομικό ς φορέας αναρτά , εφό σον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγή ς του φακέλου του στο
πρωτό κολλο της αναθέτουσας αρχή ς, το αργό τερο έως την ημερομηνία και ώ ρα αποσφρά γισης των
προσφορώ ν, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκό μισης
(αποδεικτικό κατά θεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορώ ν), προκειμένου να ενημερώ σει
την αναθέτουσα αρχή περί της τή ρησης της υποχρέωσή ς του σχετικά με την (εμπρό θεσμη)
προσκό μιση της εγγύ ησης συμμετοχή ς του στον παρό ντα διαγωνισμό .
γ) Οι προσφέροντες συντά σσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώ νοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φό ρμα του υποσυστή ματος.
δ) Στην οικονομική προσφορά αναγρά φεται η προσφερό μενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και η
συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύ μβασης. Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κά θε επί
μέρους κατηγορία μελέτης, σύ μφωνα με τις διατά ξεις της περίπτωσης δ' της παρ. 8 του ά ρθρου 53
του ν. 4412/2016. Περιλαμβά νει, εκτό ς από τις αμοιβές για την εκπό νηση των μελετώ ν, τις αμοιβές
για τον προγραμματισμό , την επίβλεψη και την αξιολό γηση των αναγκαίων ερευνητικώ ν εργασιώ ν
πά σης φύ σεως, καθώ ς επίσης και των εργασιώ ν /μελετώ ν, σύ μφωνα με τα αναφερό μενα στην
περίπτωση δ' της παρ. 8 του ά ρθρου 53 του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο
95 παρ. 3 του νό μου αυτού . Η συνολική προσφερό μενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης επί της
προεκτιμώ μενης αμοιβή ς, με στρογγυλοποίηση στο δεύ τερο δεκαδικό ψηφίο.
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παρά γουν από το υποσύ στημα τα ηλεκτρονικά αρχεία
[«εκτυπώ σεις» των Δικαιολογητικώ ν Συμμετοχή ς, και της Οικονομική ς Προσφορά ς τους σε μορφή
αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνονται αποδεκτά , εφό σον φέρουν,
τουλά χιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή , η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνά πτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της
προσφορά ς. Κατά τη συστημική υποβολή της προσφορά ς το υποσύ στημα πραγματοποιεί
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αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονική ς προσφορά ς σε σχέση με τα
παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχή ς και Οικονομική Προσφορά ) και εφό σον
οι έλεγχοι αυτοί αποβού ν επιτυχείς η προσφορά υποβά λλεται στο υποσύ στημα. Διαφορετικά , η
προσφορά δεν υποβά λλεται και το υποσύ στημα ενημερώ νει τους προσφέροντες με σχετικό μή νυμα
σφά λματος στη διεπαφή του χρή στη των προσφερό ντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβού ν στις
σχετικές ενέργειες διό ρθωσης.
στ) Εφό σον οι οικονομικοί ό ροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύ νολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φό ρμες του υποσυστή ματος, οι προσφέροντες επισυνά πτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία, σύ μφωνα με τα ανωτέρω οριζό μενα στην περ. ε13.
ζ) Από το υποσύ στημα εκδίδεται ηλεκτρονική από δειξη υποβολή ς προσφορά ς, η οποία αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μή νυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στις περιπτώ σεις που με την
προσφορά υποβά λλονται δημό σια ή και ιδιωτικά έγγραφα, είτε έχουν παραχθεί από τον ίδιο τον
προσφέροντα είτε από τρίτους, αυτά γίνονται αποδεκτά ανά περίπτωση, σύ μφωνα με την παρ.1.2.1
του ά ρθρου 12 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ – Δημό σια Έργα. καθώ ς και με την αντίστοιχη παρ. β του ά ρθρου 5
της παρού σας14
η) Έως την ημέρα και ώ ρα αποσφρά γισης των προσφορώ ν προσκομίζονται, με ευθύ νη του
οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή , σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φά κελο, στον οποίο
αναγρά φεται ο αποστολέας και ως παραλή πτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρό ντος διαγωνισμού ,
τυχό ν στοιχεία της ηλεκτρονική ς προσφορά ς του, ή τοι των υποφακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχή ς» και «Οικονομική Προσφορά », τα οποία απαιτείται να προσκομισθού ν σε πρωτό τυπα ή
ακριβή αντίγραφα15.
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
i) η πρωτό τυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχή ς, πλην των περιπτώ σεων που αυτή εκδίδεται
ηλεκτρονικά , ά λλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαρά δεκτη, σύ μφωνα με τα ειδικό τερα οριζό μενα
στο ά ρθρο 4 γii) της παρού σας,
ii) αυτά που δεν υπά γονται στις διατά ξεις του ά ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ενδεικτικά
συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώ σεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα),
ii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγό ρο ή δεν φέρουν θεώ ρηση από
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του ά ρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν
συνοδεύ ονται από υπεύ θυνη δή λωση για την ακρίβειά τους, καθώ ς και
iv) αλλοδαπά δημό σια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χά γης (Apostille), ή
προξενική θεώ ρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγό ρο.
Σε περίπτωση μη υποβολή ς ενό ς ή περισσό τερων από τα ως ά νω στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβά λλονται σε έντυπη μορφή , πλην της πρωτό τυπης εγγύ ησης συμμετοχή ς, δύ ναται να
συμπληρώ νονται και να υποβά λλονται σύ μφωνα με το ά ρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.6 Απόσυρση προσφοράς
Οι προσφέροντες δύ νανται να ζητή σουν την από συρση υποβληθείσας προσφορά ς, πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολή ς των προσφορώ ν, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα
αρχή , σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο υποβά λλεται
σύ μφωνα με την περ. ii ή iv του ά ρθρου 5β της παρού σας μέσω της λειτουργικό τητας «Επικοινωνία»
του υποσυστή ματος16. Πιστοποιημένος χρή στης της αναθέτουσας αρχή ς, χωρίς να απαιτείται
από φαση της τελευταίας, προβαίνει στην από ρριψη της σχετική ς ηλεκτρονική ς προσφορά ς στο
υποσύ στημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολή ς της προσφορά ς. Κατό πιν, ο οικονομικό ς
φορέας δύ ναται να υποβά λει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστή ματος έως την καταληκτική
ημερομηνία υποβολή ς των προσφορώ ν.
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Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/
έγκριση πρακτικού
α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολή ς προσφορώ ν, ό πως ορίζεται στο ά ρθρο 14 της
παρού σας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφρά γιση, πιστοποιημένος χρή στης της αναθέτουσας αρχή ς
μεταβιβά ζει την αρμοδιό τητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε πιστοποιημένο χρή στη
της Επιτροπή ς Διαγωνισμού .
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού 17, κατά την ημερομηνία και ώ ρα που ορίζεται στο ά ρθρο 14 της
παρού σας, προβαίνει σε ηλεκτρονική αποσφρά γιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχή ς»
και του (υπο)φακέλου “Οικονομική Προσφορά ’.
Η αναθέτουσα αρχή διαβιβά ζει στον Πρό εδρο της Επιτροπή ς Διαγωνισμού τους κλειστού ς φακέλους
με τις πρωτό τυπες εγγυή σεις συμμετοχή ς που έχουν προσκομιστεί πριν την ημερομηνία και ώ ρα
αποσφρά γισης των προσφορώ ν που ορίζεται, ομοίως, στο ά ρθρο 14 της παρού σας.
γ) Στη συνέχεια, μετά την ως ά νω αποσφρά γιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στις ακό λουθες
ενέργειες18:
(i) αναρτά στον ηλεκτρονικό χώ ρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού », τον σχετικό
κατά λογο προσφερό ντων, ό πως αυτό ς παρά γεται από το υποσύ στημα με δικαίωμα πρό σβασης
μό νον στους προσφέροντες,.
(ii) ελέγχει εά ν προσκομίστηκαν οι απαιτού μενες πρωτό τυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχή ς
σύ μφωνα με την παρ. 5β του ά ρθρου 3 της παρού σας. Η προσφορά οικονομικού φορέα που
παρέλειψε είτε να προσκομίσει την απαιτού μενη πρωτό τυπη εγγύ ηση συμμετοχή ς, σε
περίπτωση υποβολή ς έγχαρτης εγγύ ησης συμμετοχή ς, είτε να υποβά λει την απαιτού μενη
εγγύ ηση ηλεκτρονική ς έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό υπό -φά κελο απορρίπτεται ως
απαρά δεκτη, μετά από γνώ μη της Επιτροπή ς Διαγωνισμού , η οποία συντά σσει πρακτικό , στο
οποίο περιλαμβά νονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και υποβά λλει στην
αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό ”, μέσω της λειτουργίας
“επικοινωνία” του υποσυστή ματος, προς έγκριση για τη λή ψη από φασης από ρριψης της
προσφορά ς, σύ μφωνα με την παρ. 1 του ά ρθρου 72 του ν. 4412/2016.
Μετά την έκδοση της από φασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού για την από ρριψη της
προσφορά ς, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την από φαση σε ό λους τους προσφέροντες.
Η από φαση από ρριψης της προσφορά ς εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδή ποτε ά λλης
από φασης σχετικά με την αξιολό γηση των προσφορώ ν της παρού σας διαδικασίας.
iii) Στη συνέχεια διαβιβά ζει τον σχετικό κατά λογο προσφερό ντων, κατά σειρά μειοδοσίας, στην
αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λά βουν γνώ ση και αναρτά στον
ηλεκτρονικό χώ ρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού », τον ως ά νω κατά λογο, με
δικαίωμα πρό σβασης μό νο στους προσφέροντες.
δ) Ακολού θως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της
προσφερό μενης τιμή ς 19.
Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά , κατά κατηγορία μελέτης, απορρίπτεται εφό σον οι ποσό τητες
του φυσικού αντικειμένου της προσφορά ς δεν αντιστοιχού ν στο αντικείμενο της μελέτης, ό πως
προκύ πτει από τα στοιχεία της περίπτωσης κε' της παρ. 2 του ά ρθρου 53 του ν. 4412/2016. Όλες οι
οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχό ν αναγκαίες διορθώ σεις, καταχωρίζονται, κατά τη σειρά
μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπή ς.
ε) Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού , την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχή ς
του ά ρθρου 20.2 της παρού σας, κατά τη σειρά μειοδοσίας αρχίζοντας από τον πρώ το μειοδό τη. Αν η
ολοκλή ρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λό γω του μεγά λου αριθμού των
προσφορώ ν, ελέγχονται τουλά χιστον οι δέκα (10) πρώ τες κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση
αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επό μενες εργά σιμες ημέρες20.
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ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού , παρά λληλα με τις ως ά νω ενέργειες, επικοινωνεί με τους εκδό τες που
αναγρά φονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώ σει την εγκυρό τητά
τους.21 Αν διαπιστωθεί πλαστό τητα εγγυητική ς επιστολή ς, ο υποψή φιος αποκλείεται από τον
διαγωνισμό , υποβά λλεται μηνυτή ρια αναφορά στον αρμό διο εισαγγελέα.
η) Η περιγραφό μενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπή ς Διαγωνισμού ή σε
παρά ρτημά του, που υπογρά φεται από τον Πρό εδρο και τα μέλη της.
Ως ασυνή θιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται οικονομικές προσφορές που εμφανίζουν από κλιση
μεγαλύ τερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονά δων από τον μέσο ό ρο του συνό λου των εκπτώ σεων
των παραδεκτώ ν προσφορώ ν που υποβλή θηκαν. Η αναθέτουσα αρχή δύ ναται να κρίνει ό τι
συνιστού ν ασυνή θιστα χαμηλές προσφορές και προσφορές με μικρό τερη ή καθό λου από κλιση από το
ως ά νω ό ριο.22
Στις παραπά νω περιπτώ σεις, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικού ς φορείς να
εξηγή σουν την τιμή ή το κό στος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντό ς αποκλειστική ς
προθεσμίας είκοσι (20) ημερώ ν από την κοινοποίηση της σχετική ς πρό σκλησης, η οποία
αποστέλλεται μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστή ματος.
Αν οικονομικό ς φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρό σκληση της αναθέτουσας αρχή ς εντό ς της
ά νω προθεσμίας και δεν υποβά λλει εξηγή σεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχή ς η εγγυητική επιστολή συμμετοχή ς. Αν οι εξηγή σεις δεν
γίνουν αποδεκτές, η προσφορά απορρίπτεται, ωστό σο δεν καταπίπτει η εγγυητική επιστολή
συμμετοχή ς.
Οι παρεχό μενες εξηγή σεις του οικονομικού φορέα, οι οποίες υποβά λλονται, ομοίως, μέσω της
λειτουργίας « Επικοινωνία», ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικώ ν μεγεθώ ν, με τις οποίες ο
προσφέρων διαμό ρφωσε την προσφορά του, αποτελού ν δεσμευτικές συμφωνίες και τμή μα της
σύ μβασης ανά θεσης που δεν μπορού ν να μεταβληθού ν καθ’ ό λη τη διά ρκεια εκτέλεσης της σύ μβασης.
Κατά τα λοιπά εφαρμό ζονται τα αναλυτικά αναφερό μενα στα ά ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώ νει τη σύ νταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανά θεση της σύ μβασης στον μειοδό τη (ή τη ματαίωση της
διαδικασίας), και υποβά λλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”,
προς έγκριση, μεταβιβά ζοντας παρά λληλα ξανά την αρμοδιό τητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού στον αρμό διο πιστοποιημένο χρή στη της αναθέτουσας αρχή ς.
Η αποδοχή ή από ρριψη των εξηγή σεων των οικονομικώ ν φορέων, κατό πιν γνώ μης της Επιτροπή ς
Διαγωνισμού 23, η οποία περιλαμβά νεται στο ως ά νω πρακτικό , ενσωματώ νεται στην από φαση της
επό μενης περίπτωσης (θ). Για την εξέταση των εξηγή σεων δύ ναται να συγκροτού νται και έκτακτες
επιτροπές ή ομά δες εργασίας, κατά τα οριζό μενα στην παρ. 3 του ά ρθρου 221 ν. 4412/2016.
θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την από φαση έγκρισης του πρακτικού σε ό λους τους
προσφέροντες, εκτό ς από εκείνους, οι οποίοι αποκλείστηκαν οριστικά , λό γω μη υποβολή ς ή
προσκό μισης της πρωτό τυπης εγγύ ησης συμμετοχή ς, σύ μφωνα με την περίπτωση (γii) της παρού σας
παραγρά φου και παρέχει πρό σβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχή ς και στις
οικονομικές προσφορές των λοιπώ ν προσφερό ντων. Κατά της από φασης αυτή ς χωρεί προδικαστική
προσφυγή , κατά τα οριζό μενα ά ρθρο 6 της παρού σης.
ι) Επισημαίνεται, τέλος, ό τι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώ ς τιμή (ισό τιμες),
η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό ) ανά δοχο με κλή ρωση μεταξύ των οικονομικώ ν φορέων
που υπέβαλαν ισό τιμες προσφορές. Η κλή ρωση γίνεται ενώ πιον της Επιτροπή ς Διαγωνισμού και
παρουσία των οικονομικώ ν φορέων που υπέβαλαν τις ισό τιμες προσφορές, σε ημέρα και ώ ρα που θα
τους γνωστοποιηθεί μέσω της λειτουργικό τητας “επικοινωνία” του υποσυστή ματος. Τα
αποτελέσματα της ως ά νω κλή ρωσης ενσωματώ νονται, ομοίως, στην από φαση της προηγού μενης
περίπτωσης (θ).
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Άρθρο 5: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης
α) Μετά από την αξιολό γηση των προσφορώ ν, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της
παρού σας ηλεκτρονική ς διαδικασίας σύ ναψης σύ μβασης και μέσω της λειτουργικό τητας της
«Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανά δοχο να υποβά λει εντό ς προθεσμίας δέκα (10) ημερώ ν24 από την
κοινοποίηση της σχετική ς έγγραφης ειδοποίησης σε αυτό ν, τα προβλεπό μενα στο ά ρθρο 22 της
παρού σας αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδό χου) και τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης 25. Ο προσωρινό ς ανά δοχος δύ ναται να υποβά λει αίτημα, προς την αναθέτουσα αρχή ,
για παρά ταση της ως ά νω προθεσμίας, συνοδευό μενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης
χορή γησης δικαιολογητικώ ν προσωρινού αναδό χου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολή ς αυτώ ν, για ό σο χρό νο απαιτηθεί για τη χορή γησή τους από τις
αρμό διες δημό σιες αρχές.
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδό χου υποβά λλονται από τον οικονομικό φορέα
ηλεκτρονικά , μέσω της λειτουργικό τητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή , δεν απαιτείται
να προσκομισθού ν και σε έντυπη μορφή και γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύ μφωνα με τα
προβλεπό μενα στις διατά ξεις,
i) είτε των ά ρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικώ ν δημοσίων εγγρά φων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, και, εφό σον πρό κειται για αλλοδαπά δημό σια
ηλεκτρονικά έγγραφα, εά ν φέρουν επισημείωση e-Apostille
ii) είτε των ά ρθρων 15 και 2726 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικώ ν ιδιωτικώ ν εγγρά φων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα
iii) είτε του ά ρθρου 11 του ν. 2690/1999, ό πως ισχύ ει περί βεβαίωσης του γνησίου της
υπογραφή ς- επικύ ρωσης των αντιγρά φων
iv) είτε της παρ. 2 του ά ρθρου 3727 του ν. 4412/2016, περί χρή σης ηλεκτρονικώ ν υπογραφώ ν σε
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβά σεων,
v) είτε της παρ. 13 του ά ρθρου 80 του ν.4412/2016, περί συνυποβολή ς υπεύ θυνης δή λωσης
στην περίπτωση απλή ς φωτοτυπίας ιδιωτικώ ν εγγρά φων28.
Επιπλέον δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλά δια και
ά λλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχό μενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώ ς τεχνικά
χαρακτηριστικά , ό πως αριθμού ς, αποδό σεις σε διεθνείς μονά δες, μαθηματικού ς τύ πους και σχέδια.
Τα ως ά νω στοιχεία και δικαιολογητικά καταχωρίζονται από αυτό ν σε μορφή ηλεκτρονικώ ν αρχείων
με μορφό τυπο PDF.
β1) Εντό ς της προθεσμίας υποβολή ς των δικαιολογητικώ ν κατακύ ρωσης και το αργό τερο έως την
τρίτη εργά σιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονική ς υποβολή ς τους,
προσκομίζονται με ευθύ νη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή , σε έντυπη μορφή και σε
κλειστό φά κελο, στον οποίο αναγρά φεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του διαγωνισμού και ως
παραλή πτης η Επιτροπή Διαγωνισμού , τα στοιχεία και δικαιολογητικά , τα οποία απαιτείται να
προσκομισθού ν σε έντυπη μορφή (ως πρωτό τυπα ή ακριβή αντίγραφα).
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
i) αυτά που δεν υπά γονται στις διατά ξεις του ά ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 (Α΄45), ό πως
ισχύ ει,
ii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγό ρο ή δεν φέρουν θεώ ρηση από
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υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του ά ρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν
συνοδεύ ονται από υπεύ θυνη δή λωση για την ακρίβειά τους,
καθώ ς και
iii) τα αλλοδαπά δημό σια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χά γης (Apostille) ή
προξενική θεώ ρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγό ρο.
Σημειώ νεται ό τι στα αλλοδαπά δημό σια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμό ζεται η Συνθή κη της
Χά γης της 5ης.10.1961, που κυρώ θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφό σον συντά σσονται σε κρά τη
που έχουν προσχωρή σει στην ως ά νω Συνθή κη, ά λλως φέρουν προξενική θεώ ρηση. Απαλλά σσονται
από την απαίτηση επικύ ρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώ ρηση) αλλοδαπά δημό σια έγγραφα ό ταν
καλύ πτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνά ψει η Ελλά δα (ενδεικτικά «Σύ μβαση
νομική ς συνεργασίας μεταξύ Ελλά δας και Κύ πρου – 05.03.1984» (κυρωτικό ς ν.1548/1985, «Σύ μβαση
περί απαλλαγή ς από την επικύ ρωση ορισμένων πρά ξεων και εγγρά φων – 15.09.1977» (κυρωτικό ς
ν.4231/2014)). Επίσης απαλλά σσονται από την απαίτηση επικύ ρωσης ή παρό μοιας διατύ πωσης
δημό σια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κρά τους μέλους που υπά γονται στον Καν ΕΕ
2016/1191 για την απλού στευση των απαιτή σεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγρά φων
στην ΕΕ, ό πως, ενδεικτικά , το λευκό ποινικό μητρώ ο, υπό τον ό ρο ό τι τα σχετικά με το γεγονό ς αυτό
δημό σια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κρά τους μέλους της
ιθαγένειά ς του. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγρά φων που
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγό ρο, σύ μφωνα με τα
προβλεπό μενα στην παρ. 2 περ. β του ά ρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώ δικας Διοικητική ς
Διαδικασίας”, ό πως αντικαταστά θηκε ως ά νω με το ά ρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
γ) Αν δεν υποβληθού ν τα παραπά νω δικαιολογητικά ή υπά ρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλή θηκαν, ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή , εφό σον απαιτείται σύ μφωνα με τα ανωτέρω, η αναθέτουσα
αρχή καλεί τον προσωρινό ανά δοχο μέσω της λειτουργικό τητας της "Επικοινωνία" να προσκομίσει τα
ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώ σει τα ή δη υποβληθέντα, ή να παρά σχει διευκρινίσεις με
την έννοια του ά ρθρου 102 ν. 4412/2016, εντό ς δέκα (10) ημερώ ν από την κοινοποίηση της σχετική ς
πρό σκλησης σε αυτό ν. Αν ο προσωρινό ς ανά δοχος υποβά λει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για
παρά ταση της προθεσμίας, συνοδευό μενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύ εται ό τι
έχει αιτηθεί τη χορή γηση των δικαιολογητικώ ν, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολή ς για ό σο χρό νο απαιτείται για τη χορή γηση των δικαιολογητικώ ν από τις αρμό διες δημό σιες αρχές..
Το παρό ν εφαρμό ζεται αναλό γως και στις περιπτώ σεις που η αναθέτουσα αρχή ζητή σει την προσκό μιση των δικαιολογητικώ ν κατά τη διαδικασία αξιολό γησης των προσφορώ ν και πριν το στά διο
κατακύ ρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διά ταξης του ά ρθρου 79 παρά γραφος 5 εδά φιο α΄ του ν.
4412/2016, τηρουμένων των αρχώ ν της ίσης μεταχείρισης και της διαφά νειας29.
δ) Αν, κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικώ ν, διαπιστωθεί ό τι:
i) τα στοιχεία που δηλώ θηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύ μβασης (ΕΕΕΣ), είναι εκ
προθέσεως απατηλά , ή ό τι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία30 ή
ii) αν δεν υποβληθού ν στο προκαθορισμένο χρονικό διά στημα τα απαιτού μενα πρωτό τυπα ή
αντίγραφα, των παραπά νω δικαιολογητικώ ν, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που υποβλή θηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύ ονται
οι ό ροι και οι προϋ ποθέσεις συμμετοχή ς σύ μφωνα με τα ά ρθρα 17, 18, 19 και 22 της
παρού σας31,
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδό χου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχή ς η
εγγύ ηση συμμετοχή ς του και η κατακύ ρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επό μενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά ποψη προσφορά βά σει της τιμή ς, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσή κουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχή ς για μεταβολές στις
προϋ ποθέσεις τις οποίες ο προσωρινό ς ανά δοχος είχε δηλώ σει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύ μβασης (ΕΕΕΣ) ό τι πληροί και οι οποίες επή λθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώ ση ο προσωρινό ς
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ανά δοχος μετά την δή λωση και μέχρι την σύ ναψη της σύ μβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχή ς η εγγύ ηση συμμετοχή ς του, που είχε προσκομισθεί,
σύ μφωνα με το ά ρθρο 15.1 της παρού σας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δή λωση, ή αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσό τερα από τα απαιτού μενα έγγραφα και δικαιολογητικά ,
ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ό τι στο πρό σωπό του δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού του ά ρθρου 18 και ό τι πληροί τα κριτή ρια επιλογή ς του ά ρθρου 19, η διαδικασία
σύ ναψης της σύ μβασης ματαιώ νεται.
Η διαδικασία ελέγχου των ως ά νω δικαιολογητικώ ν ολοκληρώ νεται με τη σύ νταξη πρακτικού από την
Επιτροπή Διαγωνισμού , στο οποίο αναγρά φεται η τυχό ν συμπλή ρωση δικαιολογητικώ ν κατά
τα οριζό μενα υπό (α) και (γ) ανωτέρω32. Η Επιτροπή , στη συνέχεια, το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικό τητας της «Επικοινωνίας», στο αποφαινό μενο ό ργανο της αναθέτουσας αρχή ς, για τη λή ψη
από φασης, είτε κατακύ ρωσης της σύ μβασης είτε ματαίωσης της διαδικασίας, ανά περίπτωση.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικώ ν του προσωρινού αναδό χου επικυρώ νονται με
την από φαση κατακύ ρωσης του ά ρθρου 105 ν. 4412/2016, ή τοι με την από φαση του προηγού μενου
εδαφίου, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύ ναψης σύ μβασης, σύ μφωνα με τα ά ρθρα 360 έως 372 του ιδίου νό μου.33
ε) Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την από φαση κατακύ ρωσης, μαζί με αντίγραφο ό λων των πρακτικώ ν, σε κά θε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά και ιδίως, ό σους αποκλείστηκαν οριστικά δυνά μει της παρ. 1 του ά ρθρου 7234 και της αντίστοιχης περ. γii του ά ρθρου 4 της παρού σας,
μέσω της λειτουργικό τητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδό χου στον χώ ρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ».
Άρθρο 6: Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία
Α. Κά θε ενδιαφερό μενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημό σια σύ μβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πρά ξη ή παρά λειψη της αναθέτουσας αρχή ς κατά παρά βαση της ευρωπαϊκή ς ενωσιακή ς ή εσωτερική ς νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβά σεων, έχει δικαίωμα να προσφύ γει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικώ ν Προσφυγώ ν
(ΑΕΠΠ), σύ μφωνα με τα ειδικό τερα οριζό μενα στα ά ρθρα 345 επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ.
39/2017, στρεφό μενος με προδικαστική προσφυγή , κατά πρά ξης ή παρά λειψης της αναθέτουσας αρχή ς, προσδιορίζοντας ειδικώ ς τις νομικές και πραγματικές αιτιά σεις που δικαιολογού ν το αίτημά
του35.
Σε περίπτωση προσφυγή ς κατά πρά ξης της αναθέτουσας αρχή ς, η προθεσμία για την ά σκηση της
προδικαστική ς προσφυγή ς είναι36:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλό μενης πρά ξης στον ενδιαφερό μενο οικονομικό φορέα αν η πρά ξη κοινοποιή θηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλό μενης πρά ξης σε αυτό ν αν χρησιμοποιή θηκαν ά λλα μέσα επικοινωνίας, ά λλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλή ρη, πραγματική ή τεκμαιρό μενη, γνώ ση της πρά ξης που βλά πτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερό μενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την ά σκηση προσφυγή ς κατά διακή ρυξης, η πλή ρης γνώ ση αυτή ς τεκμαίρεται μετά την πά ροδο δεκαπέντε (15) ημερώ ν από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παρά λειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή , η προθεσμία για την ά σκηση της
προδικαστική ς προσφυγή ς είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλό μενης παρά λειψης37.
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Η προδικαστική προσφυγή , συντά σσεται υποχρεωτικά με τη χρή ση του τυποποιημένου εντύ που του
Παραρτή ματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικό τητας «Επικοινωνία» του υποσυστή ματος προς
την Αναθέτουσα Αρχή , επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή » σύ μφωνα με ά ρθρο 15
της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ – Δημό σια Έργα.
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικώ ν προσφυγώ ν και των παρεμβά σεων αρχίζουν
την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώ σης και λή γουν
ό ταν περά σει ολό κληρη η τελευταία ημέρα και ώ ρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σά ββατο,
ό ταν περά σει ολό κληρη η επομένη εργά σιμη ημέρα και ώ ρα 23:59:59.38
Για το παραδεκτό της ά σκησης της προδικαστική ς προσφυγή ς κατατίθεται παρά βολο από τον προσφεύ γοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύ μφωνα με ό σα ορίζονται στο ά ρθρο 363 Ν. 4412/201639.
Η επιστροφή του παραβό λου στον προσφεύ γοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολική ς ή μερική ς αποδοχή ς της προσφυγή ς του, β) ό ταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλό μενη πρά ξη ή προβαίνει
στην οφειλό μενη ενέργεια πριν από την έκδοση της από φασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγή ς, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύ γοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την
κατά θεση της προσφυγή ς.
Η προθεσμία για την ά σκηση της προδικαστική ς προσφυγή ς και η ά σκησή της κωλύ ουν τη σύ ναψη
της σύ μβασης επί ποινή ακυρό τητας, η οποία διαπιστώ νεται με από φαση της ΑΕΠΠ μετά από ά σκηση
προδικαστική ς προσφυγή ς, σύ μφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως,
μό νη η ά σκηση της προδικαστική ς προσφυγή ς δεν κωλύ ει την πρό οδο της διαγωνιστική ς διαδικασίας,
υπό την επιφύ λαξη χορή γησης από το Κλιμά κιο προσωρινή ς προστασίας σύ μφωνα με το ά ρθρο 366
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201740.
Η προηγού μενη παρά γραφος δεν εφαρμό ζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύ ναψης της
παρού σας σύ μβασης, υποβληθεί μό νο μία (1) προσφορά 41.
Μετά την, κατά τα ως ά νω, ηλεκτρονική κατά θεση της προδικαστική ς προσφυγή ς η αναθέτουσα
αρχή , μέσω της λειτουργίας ¨Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργό τερο έως την επομένη εργά σιμη ημέρα από την κατά θεσή της σε
κά θε ενδιαφερό μενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγή ς, προκειμένου
να ασκή σει το, προβλεπό μενο από τα ά ρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασή ς
του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγή ς, για τη διατή ρηση της ισχύ ος της προσβαλλό μενης
πρά ξης, προσκομίζοντας ό λα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διά θεσή του.
β) Διαβιβά ζει στην ΑΕΠΠ, το αργό τερο εντό ς δεκαπέντε (15) ημερώ ν από την ημέρα κατά θεσης, τον
πλή ρη φά κελο της υπό θεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερό μενους τρίτους αλλά και
την Έκθεση Από ψεώ ν της επί της προσφυγή ς. Στην Έκθεση Από ψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστή ριξη της προσβαλλό μενης με την
προδικαστική προσφυγή πρά ξης.
γ) Κοινοποιεί σε ό λα τα μέρη την Έκθεση Από ψεων, τις Παρεμβά σεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχό ν τη συνοδεύ ουν, μέσω του ηλεκτρονικού τό που του διαγωνισμού το αργό τερο έως την επομένη εργά σιμη ημέρα από την κατά θεσή τους.
δ)Συμπληρωματικά υπομνή ματα κατατίθενται από οποιοδή ποτε από τα μέρη μέσω της πλατφό ρμας
του ΕΣΗΔΗΣ το αργό τερο εντό ς πέντε (5) ημερώ ν από την κοινοποίηση των από ψεων της αναθέτουσας αρχή ς42.
Η ά σκηση της προδικαστική ς προσφυγή ς αποτελεί προϋ πό θεση για την ά σκηση των ένδικων βοηθημά των της αίτησης αναστολή ς και της αίτησης ακύ ρωσης του ά ρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστώ ν πρά ξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχή ς43.
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητή σει, με το ίδιο δικό γραφο εφαρμοζό μενων αναλογικά
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των διατά ξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της από φασης της ΑΕΠΠ και την ακύ ρωσή
της ενώ πιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχή ς44. Το αυτό ισχύ ει και σε περίπτωση σιωπηρή ς από ρριψης της προδικαστική ς προσφυγή ς από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα ά σκησης
του ως ά νω ένδικου βοηθή ματος έχει και η αναθέτουσα αρχή , αν η Α.Ε.Π.Π. κά νει δεκτή την προδικαστική προσφυγή , αλλά και αυτό ς του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή .
Με την από φαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλό μενες και ό λες οι συναφείς προς την
ανωτέρω από φαση πρά ξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχή ς, εφό σον έχουν εκδοθεί ή
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζή τηση της ως ά νω αίτησης στο Δικαστή ριο.
Η αίτηση αναστολή ς και ακύ ρωσης περιλαμβά νει μό νο αιτιά σεις που είχαν προταθεί με την
προδικαστική προσφυγή ή αφορού ν στη διαδικασία ενώ πιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχό μενο των
αποφά σεώ ν της. Η αναθέτουσα αρχή , εφό σον ασκή σει την αίτηση της παρ. 1 του ά ρθρου 372 του ν.
4412/2016, μπορεί να προβά λει και οψιγενείς ισχυρισμού ς αναφορικά με τους επιτακτικού ς λό γους
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστού ν αναγκαία την ά μεση ανά θεση της σύ μβασης.45
Η ως ά νω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμό διο δικαστή ριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερώ ν από
κοινοποίηση ή την πλή ρη γνώ ση της από φασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση
της από φασης επί της προδικαστική ς προσφυγή ς, ενώ η δικά σιμος για την εκδίκαση της αίτησης
ακύ ρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξή ντα (60) ημερώ ν από την κατά θεση του δικογρά φου.46
Αντίγραφο της αίτησης με κλή ση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτού ντος προς την Α.Ε.Π.Π., την
αναθέτουσα αρχή , αν δεν έχει ασκή σει αυτή την αίτηση, και προς κά θε τρίτο ενδιαφερό μενο, την
κλή τευση του οποίου διατά σσει με πρά ξη του ο Πρό εδρος ή ο προεδρεύ ων του αρμό διου Δικαστηρίου
ή Τμή ματος έως την επό μενη ημέρα από την κατά θεση της αίτησης. Ο αιτώ ν υποχρεού ται επί ποινή
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθή ματος να προβεί στις παραπά νω κοινοποιή σεις εντό ς αποκλειστική ς
προθεσμίας δύ ο (2) ημερώ ν από την έκδοση και την παραλαβή της ως ά νω πρά ξης του Δικαστηρίου.
Εντό ς αποκλειστική ς προθεσμίας δέκα (10) ημερώ ν από την ως ά νω κοινοποίηση της αίτησης
κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβά ζονται ο φά κελος και οι από ψεις των παθητικώ ς
νομιμοποιού μενων. Εντό ς της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστή ριο και τα στοιχεία που
υποστηρίζουν τους ισχυρισμού ς των διαδίκων.
Επιπρό σθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης
εντό ς δύ ο (2) ημερώ ν από την κατά θεσή της, αλλιώ ς λογίζεται ως απαρά δεκτη. Το διατακτικό της
δικαστική ς από φασης εκδίδεται εντό ς δεκαπέντε (15) ημερώ ν από τη συζή τηση της αίτησης ή από
την προθεσμία για την υποβολή υπομνημά των.
Η προθεσμία για την ά σκηση και η ά σκηση της αίτησης ενώ πιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύ ουν
τη σύ ναψη της σύ μβασης μέχρι την έκδοση της οριστική ς δικαστική ς από φασης, εκτό ς εά ν με
προσωρινή διαταγή ο αρμό διος δικαστή ς αποφανθεί διαφορετικά . Επίσης, η προθεσμία για την
ά σκηση και η ά σκησή της αίτησης κωλύ ουν την πρό οδο της διαδικασίας ανά θεσης για χρονικό
διά στημα δεκαπέντε (15) ημερώ ν από την ά σκηση της αίτησης, εκτό ς εά ν με την προσωρινή διαταγή
ο αρμό διος δικαστή ς αποφανθεί διαφορετικά 47. Για την ά σκηση της αιτή σεως κατατίθεται παρά βολο,
σύ μφωνα με τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Αν ο ενδιαφερό μενος δεν αιτή θηκε ή αιτή θηκε ανεπιτυχώ ς την αναστολή και η σύ μβαση υπογρά φηκε
και η εκτέλεσή της ολοκληρώ θηκε πριν από τη συζή τηση της αίτησης, εφαρμό ζεται αναλό γως η παρ.
2 του ά ρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
Αν το δικαστή ριο ακυρώ σει πρά ξη ή παρά λειψη της αναθέτουσας αρχή ς μετά τη σύ ναψη της
σύ μβασης, το κύ ρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτό ς αν πριν από τη σύ ναψη αυτή ς είχε ανασταλεί η
διαδικασία σύ ναψης της σύ μβασης. Στην περίπτωση που η σύ μβαση δεν είναι ά κυρη, ο
ενδιαφερό μενος δικαιού ται να αξιώ σει αποζημίωση, σύ μφωνα με τα αναφερό μενα στο ά ρθρο 373 του
ν. 4412/2016.
Με την επιφύ λαξη των διατά ξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορώ ν του παρό ντος
ά ρθρου εφαρμό ζονται οι διατά ξεις του π.δ. 18/1989.
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Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθέτουσα αρχή 48 τηρώ ντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφά νειας, ζητά από τους
προσφέροντες οικονομικού ς φορείς, ό ταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να
υποβά λλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο
ΕΕΕΣ, ή ό ταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβά λλουν, να συμπληρώ νουν, να αποσαφηνίζουν
ή να ολοκληρώ νουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντό ς προθεσμίας ό χι μικρό τερης των
δέκα (10) ημερώ ν και όχι μεγαλύ τερης των είκοσι (20) ημερώ ν από την ημερομηνία κοινοποίησης σε
αυτού ς της σχετική ς πρό σκλησης,
σύ μφωνα με τα ειδικό τερα οριζό μενα στις διατά ξεις των ά ρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016.
Η συμπλή ρωση ή η αποσαφή νιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋ πό θεση ό τι δεν
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ό τι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των
οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώ σιμος ο προγενέστερος χαρακτή ρας σε σχέση με το πέρας της
καταληκτική ς παραλαβή ς υποβολή ς παραλαβή ς προσφορώ ν. Τα ανωτέρω ισχύ ουν κατ΄ αναλογίαν
και για τυχό ν ελλείπουσες δηλώ σεις, υπό την προϋ πό θεση ό τι βεβαιώ νουν γεγονό τα αντικειμενικώ ς
εξακριβώ σιμα49
Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης50
8.1 Η από φαση κατακύ ρωσης καθίσταται οριστική , εφό σον συντρέξουν οι ακό λουθες προϋ ποθέσεις:
α) η από φαση κατακύ ρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύ μφωνα με τα προβλεπό μενα στην περίπτωση (ε)
του ά ρθρου 5 της παρού σας και στην παρ. 2 του ά ρθρου 105 του ν.4412/2016
β) παρέλθει ά πρακτη η προθεσμία ά σκησης προδικαστική ς προσφυγή ς ή σε περίπτωση ά σκησης, παρέλθει ά πρακτη η προθεσμία ά σκησης αίτησης αναστολή ς κατά της από φασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση ά σκησης αίτησης αναστολή ς κατά της από φασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί από φαση επί της αίτησης, με την επιφύ λαξη της χορή γησης προσωρινή ς διαταγή ς, σύ μφωνα με ό σα ορίζονται στο τελευταίο εδά φιο της παρ. 4 του ά ρθρου 372, περί δικαστική ς προστασίας στο πεδίο που προηγείται της
σύ ναψης της σύ μβασης,
και
γ) ο προσωρινό ς ανά δοχος έχει υποβά λλει έπειτα από σχετική πρό σκληση της αναθέτουσας αρχή ς,
μέσω της λειτουργικό τητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστή ματος, υπεύ θυνη δή λωση, που υπογρά φεται σύ μφωνα με ό σα ορίζονται στο ά ρθρο 79 Α ν. 4412/2016, στην οποία δηλώ νεται ό τι, δεν
έχουν επέλθει στο πρό σωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του ά ρθρου 104 του ίδιου
νό μου και μό νον στην περίπτωση της ά σκησης προδικαστική ς προσφυγή ς κατά της από φασης κατακύ ρωσης. Η υπεύ θυνη δή λωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύ εται στο συμφωνητικό . Εφό σον δηλωθού ν οψιγενείς μεταβολές, η δή λωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού , η
οποία εισηγείται προς το αρμό διο αποφαινό μενο ό ργανο.
8.2 Μετά την οριστικοποίηση της από φασης κατακύ ρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον
ανά δοχο, μέσω της λειτουργικό τητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστή ματος να προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού , θέτοντά ς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερώ ν από την κοινοποίηση
σχετική ς έγγραφης ειδική ς πρό σκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτού μενη εγγυητική επιστολή
καλή ς εκτέλεσης.
8.3. Η σύ μβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ως ά νω πρό σκλησης στον ανά δοχο.
8.4. Εά ν ο ανά δοχος δεν προσέλθει να υπογρά ψει το συμφωνητικό , μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρό κληση, και με την επιφύ λαξη αντικειμενικώ ν λό γων ανωτέρας βίας, κηρύ σσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχή ς η εγγύ ηση συμμετοχή ς του και ακολουθείται η
διαδικασία του ά ρθρου του ά ρθρου 5 της παρού σας για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επό μενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά ποψη προσφορά βά σει τιμή ς. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού , η διαδικασία ανά θεσης ματαιώ νεται, σύ μφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του ά ρθρου 106 ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή
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μπορεί, στην περίπτωση αυτή ν, να αναζητή σει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική
επιστολή , ιδίως δυνά μει των ά ρθρων 197 και 198 ΑΚ
8.5. Εά ν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύ νει την πρό σκληση της παρ. 8.2 εντό ς χρονικού διαστή ματος
εξή ντα (60) ημερώ ν από την οριστικοποίηση της από φασης κατακύ ρωσης, με την επιφύ λαξη της
ύ παρξης επιτακτικού λό γου δημό σιου συμφέροντος ή αντικειμενικώ ν λό γων ανωτέρας βίας, ο ανά δοχος δικαιού ται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού , χωρίς να εκπέσει η εγγύ ηση συμμετοχή ς του, καθώ ς και να αναζητή σει αποζημίωση ιδίως δυνά μει των ά ρθρων 197 και 198 ΑΚ.
Άρθρο 9: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος
Σχετικά με την υπογραφή της σύ μβασης, ισχύ ουν τα προβλεπό μενα στις παρ. 4-8 ά ρθρου 105 και
182 του ν. 4412/2016.
Τα έγγραφα της σύ μβασης με βά ση τα οποία θα εκτελεσθεί η σύ μβαση είναι τα αναφερό μενα
παρακά τω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά ό ρων, η σειρά ισχύ ος
καθορίζεται ως κατωτέρω:
1. Το Συμφωνητικό . συμπεριλαμβανομένων των παρασχεθεισώ ν εξηγή σεων του οικονομικού
φορέα, σύ μφωνα με τα ά ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό
οικονομικώ ν μεγεθώ ν, με τις οποίες ο ανά δοχος διαμό ρφωσε την προσφορά του,
2. Η παρού σα Διακή ρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδό χου.
4. Το τεύ χος της Συγγραφή ς Υποχρεώ σεων (Σ.Υ.) με τα τυχό ν Παραρτή ματά του.
5. Το Τεύ χος Τεχνικώ ν Δεδομένων του έργου με τα τυχό ν Παραρτή ματά του, το πρό γραμμα των
απαιτού μενων μελετώ ν και η τεκμηρίωση της σκοπιμό τητας του έργου.
6. Το τεύ χος προεκτιμώ μενων αμοιβώ ν.
7. Λοιπά στοιχεία που τυχό ν θα παρασχεθού ν από την υπηρεσία.
Τα ανωτέρω έγγραφα της σύ μβασης ισχύ ουν, ό πως διαμορφώ θηκαν, με τις συμπληρωματικές
πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή επί ό λων των ανωτέρω.
Άρθρο 10: Γλώσσα Διαδικασίας
10.1 Τα έγγραφα της σύ μβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώ σσα. Τυχό ν προδικαστικές
προσφυγές υποβά λλονται στην ελληνική γλώ σσα.
10.2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανό μενα σε αυτές στοιχεία, καθώ ς και τα αποδεικτικά έγγραφα
σχετικά με τη μη ύ παρξη λό γου αποκλεισμού και την πλή ρωση των κριτηρίων ποιοτική ς επιλογή ς,
συντά σσονται στην ελληνική γλώ σσα ή συνοδεύ ονται από επίσημη μετά φρασή τους στην ελληνική
γλώ σσα.
10.3 Στα αλλοδαπά δημό σια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμό ζεται η Συνθή κη της Χά γης της
5.10.1961, που κυρώ θηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188) σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 5 (Β1)
της παρού σας. Τα αλλοδαπά δημό σια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύ ονται από μετά φρασή τους στην
ελληνική γλώ σσα επικυρωμένη, είτε από πρό σωπο αρμό διο κατά τις διατά ξεις της κείμενης
νομοθεσίας, είτε από πρό σωπο κατά νό μο αρμό διο της χώ ρα στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο51.
10.4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλά δια και ά λλα έντυπα - εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχό μενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώ ς τεχνικά χαρακτηριστικά , ό πως αριθμού ς, αποδό σεις σε
διεθνείς μονά δες, μαθηματικού ς τύ πους και σχέδια, που είναι δυνατό ν να διαβαστού ν σε κά θε
γλώ σσα και δεν είναι απαραίτητη η μετά φρασή τους, μπορού ν να υποβά λλονται σε ά λλη γλώ σσα
χωρίς να συνοδεύ ονται από μετά φραση στην ελληνική 52.
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10.5 Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή , καθώ ς και μεταξύ αυτή ς και του αναδό χου γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώ σσα.

Άρθρο 11: Εφαρμοστέα νομοθεσία
Για τη διαδικασία σύ ναψης και την εκτέλεση της σύ μβασης, έχουν εφαρμογή , ιδίως, οι κατωτέρω
διατά ξεις, ό πως ισχύ ουν:
1. Ο ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) .
2. Ο ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”,
3. Ο ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες
διατάξεις»
4. Ο ν. 4640/2019(Α 190) «Διαμεσολά βηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω
εναρμό νιση της Ελληνική ς Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και ά λλες διατά ξεις».
5. Ο ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις»,
6. Ο ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κρά τος: οργά νωση, λειτουργία &
διαφά νεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικώ ν οργά νων & της κεντρική ς δημό σιας διοίκησης»
και ιδίως το ά ρθρο 37.
7. Ο ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων
συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»
8. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως τα ά ρθρα 118 και 119 αυτού .
9. Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες
διατάξεις”, ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 53.
10. Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικό τερα το ά ρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
11. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (κατά περίπτωση).
12. 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».
13. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
14. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68).
15. Τα ά ρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)54.
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16. Ο ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
17. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως τα ά ρθρα 1,2, 7, 11 και 13 έως 15 (για τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του) .
18. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”.
19. Το π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώ α συντελεστώ ν παραγωγή ς δημοσίων και ιδιωτικώ ν έργων,
μελετώ ν, τεχνικώ ν και λοιπώ ν συναφώ ν επιστημονικώ ν υπηρεσιώ ν (ΜΗ.ΤΕ.).
20. Το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π.»
21. Το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.
22. Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”.
23. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (Α’ 185) (όπως μεταβατικά
ισχύει).
24. 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), ό πως
ισχύ ει, ως προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση
αμοιβώ ν μελετώ ν που δεν καλύ πτονται από τον Κανονισμό αμοιβώ ν.
25. 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’’, ό πως ισχύ ει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3919/2011 (Α΄32).
26. Η υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση).
27. Η υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
28. Η υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων
29. Η με αριθ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/29-03-2019 (ΦΕΚ1047Β’/29-03-2019) Απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και
ανά κατηγορία μελέτης σε ότι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά
και τα κτιριακά έργα»
30. Η με αρ. 166278 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 2813/30-6-2021Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών
31. ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και
παροχής
32. τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων
33. και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
34. (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα».
35. Η με αρ. 57654/2017 Υπουργική Από φαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
36. Η με αρ. 64233Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2453/9-6-2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών
37. ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών
με
38. χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,
39. Η με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019 Από φασης του Υπουργού Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν (Β΄ 4607)
Έγκριση εβδομή ντα (70) Ελληνικώ ν Τεχνικώ ν Προδιαγραφώ ν (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική
εφαρμογή σε ό λα τα Δημό σια Έργα και Μελέτες,
40. Η με αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Από φαση του Υπουργού Υποδομώ ν και
Μεταφορώ ν «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως
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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).
41. Η με αριθ. YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Από φαση του Υπουργού Υποδομώ ν και
Μεταφορώ ν «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β
4841), ό πως τροποποιή θηκε με την ό μοια από φαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β
1511).
42. Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργική Από φαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιώ ν κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του ά ρθρου 53 του ν. 4412/2016»,
43. Η Εγκύ κλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που
αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων».
44. Η Εγκύ κλιος υπ’ αριθμ. 11/2018 του Υπουργείου Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν (ΑΔΑ:
6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) με θέμα «Οδηγό ς εκπό νησης μελετώ ν Δημοσίων Έργων του ν. 4412/2016
(Βιβλίο 1)».
45. Η Κοινή Διαπιστωτική Πρά ξη των Υπουργώ ν Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν και Ψηφιακή ς
Διακυβέρνησης με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4
46. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατά ξεων εκδοθείσες κανονιστικές πρά ξεις55, καθώ ς και λοιπές
διατά ξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζό μενα στα συμβατικά τεύ χη της
παρού σας, καθώ ς και το σύ νολο των διατά ξεων του ασφαλιστικού , εργατικού , κοινωνικού ,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικό τερα κά θε διά ταξη (νό μου, π.δ., Υ.Α,
κ.λ.π.) και ερμηνευτική εγκύ κλιος που διέπει την ανά θεση και εκτέλεση της παρού σας
σύ μβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά .
47. Οι ισχύ ουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετώ ν.
48. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να
προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 12: Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης
12.1 Η εκτιμώ μενη αξία της σύ μβασης ανέρχεται σε 96.694,21 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβά νει 56 τις
προεκτιμώ μενες αμοιβές των παρακά τω επιμέρους κατηγοριώ ν μελετώ ν57:
1. 52.234,92 € για μελέτη κατηγορίας 06
2. 12.938,34 € για μελέτη κατηγορίας 08
3. 16.459,67 € για μελέτη κατηγορίας 09
και
12.244,94 € για απρό βλεπτες δαπά νες.58
2.816,34 € για την πρό σθετη καταβολή (πριμ) του ά ρθρου 15 Α της παρού σας (ο όρος
τίθεται σε διακηρύξεις που θα δημοσιευτούν μετά την 1/9/2021)
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρό γραμμα του Δή μου Σύ ρου – Ερμού πολης ο.ε. 2022 (από φαση
260/14-12-2021 Δ.Σ. Δή μου Σύ ρου – Ερμού πολης ΑΔΑ: 68ΦΓΩΗΟ-ΧΞΖ) και η σύ μβαση θα
χρηματοδοτηθεί από τον προϋ πολογισμό του Δή μου Σύ ρου – Ερμού πολης (από φαση 1/5-1-2022 Δ.Σ.
Δή μου Σύ ρου – Ερμού πολης ΑΔΑ: 694ΡΩΗΟ-ΗΒΜ)59 και υπό κειται στις νό μιμες κρατή σεις60,
περιλαμβανομένης της κρά τησης ύ ψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικώ ν αναγκώ ν της Ενιαίας
Ανεξά ρτητης Αρχή ς Δημοσίων Συμβά σεων, σύ μφωνα με το ά ρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, ό πως
και της κρά τησης ύ ψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικώ ν αναγκώ ν της Αρχή ς Εξέτασης
Προδικαστικώ ν Προσφυγώ ν, σύ μφωνα με το ά ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώ ς και της
κρά τησης ύ ψους 0,02% υπέρ της ανά πτυξης και συντή ρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύ μφωνα με το
ά ρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016 (η τελευταία κρά τηση πραγματοποιείται από τη έκδοση της
προβλεπό μενης κοινή ς υπουργική ς από φασης).
Η παρού σα σύ μβαση δεν υποδιαιρείται σε τμή ματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύ νολο για τους
ακό λουθους λό γους: η σύ μβαση αφορά ένα ενιαίο κτίριο, το οποίο πρέπει να μελετηθεί συνολικά και
με την συνεργασία μηχανικώ ν διαφό ρων ειδικοτή των, έτσι ώ στε να επιτευχθεί μία τελική μελέτη
κατασκευή ς έργου, πλή ρως αδειοδοτημένη και κοστολογιμένη.61
Προσφορές υποβά λλονται για ό λα τα τμή ματα (κατηγορίες) της μελέτης τα οποία θα ανατεθού ν σε
έναν προσφέροντα.
56

57
58

59
60
61

Σε περίπτωση που περιλαμβά νονται τυχό ν δικαιώ ματα προαίρεσης, διαμορφώ νεται αναλό γως η
εκτιμώ μενη αξία της σύ μβασης και το παρό ν ά ρθρο (πρβ. ά ρθρα 6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α'
του ν. 4412/2016).
Πρβλ και ά ρθρο 53 παρ. 8 ν. 4412/2016.
Πρό κειται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) επί της
εκτιμώ μενης αξίας της σύ μβασης (ή τοι του συνό λου των προβλέψιμων προεκτιμώ μενων
αμοιβώ ν (χωρίς ΦΠΑ) των επί μέρους μελετώ ν και τεχνικώ ν υπηρεσιώ ν που απαρτίζουν τη
σύ μβαση), το οποίο δύ ναται να διατεθεί εφό σον προκύ ψει προς τού το ανά γκη κατά την εκτέλεση
της σύ μβασης σύ μφωνα με τις διατά ξεις της παρ. 4 του ά ρθρου 186 του ν. 4412/2016 περί
τροποποίησης δημοσίων συμβά σεων μελετώ ν και παροχή ς τεχνικώ ν και λοιπώ ν συναφώ ν
επιστημονικώ ν υπηρεσιώ ν κατά τη διά ρκειά τους (πρβλ. ά ρθρο 53 περ. 8α' του ν. 4412/2016).
Για την χρηματοδό τηση πρβλ και ά ρθρο 24 της παρού σας.
Οι κρατή σεις προσαρμό ζονται ανά λογα με την περίπτωση.
Η αναθέτουσα αρχή διαμορφώ νει το παρό ν σημείο της διακή ρυξης, ανά λογα με το αν
αποφασίσει να υποδιαιρέσει τη σύ μβαση σε περισσό τερα τμή ματα/μελέτες ή ό χι, ή τοι να τις
αναθέσει ως ενιαίο σύ νολο. Στην περίπτωση που επιλέξει να μην υποδιαιρέσει σε τμή ματα,
αναφέρει, στο παρό ν σημείο της διακή ρυξης, τους βασικού ς λό γους της από φασή ς της αυτή ς
(πρβλ. ά ρθρο 59 του ν. 4412/2016), ‘α΄΄ως διαγρά φεται.
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12.2 Οι μονά δες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύ χος Τεχνικώ ν Δεδομένων και
οι τιμές μονά δος που χρησιμοποιή θηκαν για τους υπολογισμού ς των ά νω προεκτιμώ μενων αμοιβώ ν,
αναφέρονται αναλυτικά στο τεύ χος προεκτιμώ μενων αμοιβώ ν.
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή της τεχνική ς και της οικονομική ς προσφορά ς, να
μελετή σουν τα τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονομική τους προσφορά περιλαμβά νει τη
συνολική αμοιβή τους για το σύ νολο του προς μελέτη αντικειμένου, ό πως αυτό προδιαγρά φεται στο
Φά κελο δημό σιας σύ μβασης. Τεκμαίρεται σχετικά ό τι ο ανά δοχος έλαβε υπό ψη, κατά τη μελέτη του
Φακέλου δημό σιας σύ μβασης, την πιθανό τητα να μην αντιστοιχού ν οι ποσό τητες μονά δων φυσικού
αντικειμένου, που αναφέρονται στο τεύ χος της προεκτιμώ μενης αμοιβή ς, στις τελικές ποσό τητες που
θα απαιτηθού ν για την εκπό νηση της μελέτης και διαμό ρφωσε ανά λογα την οικονομική του
προσφορά . Εφό σον προκύ ψουν διαφορές, εφαρμό ζεται το ά ρθρο 186 του ν. 4412/2016.
12.3 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιώ ν της σύ μβασης του Αναδό χου ορίζεται η ημερομηνία
υπογραφή ς του συμφωνητικού .
Η συνολική προθεσμία62 για την περαίωση του αντικειμένου της σύ μβασης ορίζεται σε 270
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού .
Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολού θως:63
1. συνολική προθεσμία 120 ημερολογιακώ ν ημερώ ν, για την υποβολή του σταδίου Α της
μελέτης, ό πως αυτό προσδιορίζεται στο τεύ χος τεχνικώ ν δεδομένων.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ,
μεταγενέστερο χρό νο έναρξης των προθεσμιώ ν της σύ μβασης.
12.4 Επισημαίνεται ό τι, σύ μφωνα με τη διά ταξη του ά ρθρου 188 παρ. 6 του ν. 4412/2016, μετά την
έναρξη κατασκευή ς του έργου για το οποίο εκπονείται η παρού σα μελέτη, στους βασικού ς μελετητές
ανατίθεται σύ μβαση προκειμένου να μετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύ μβουλοι - Μελετητές στην
εκτέλεση αυτού σύ μφωνα με τα ειδικό τερα οριζό μενα στην υπ’ αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ
466/10.09.2018 Από φαση του Υπουργού Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν με τίτλο «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» (ΦΕΚ Β’
4203).
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1 Η επιλογή του Αναδό χου, θα γίνει σύ μφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του ά ρθρου 27 του ν.
4412/2016 και υπό τις προϋ ποθέσεις του νό μου αυτού .
13.2 Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο
3 της παρού σας, σε συνδυασμό με το ά ρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 .
13.3 Eναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
13.4 Κά θε προσφέρων μπορεί να υποβά λει μό νο μία προσφορά 64.
13.5 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.
13.6 Οι προσφορές θα ισχύ ουν για δώ δεκα (12) 65 μή νες από την ημερομηνία λή ξης της προθεσμίας
υποβολή ς προσφορώ ν του επομένου ά ρθρου. Προσφορά που ορίζει χρό νο ισχύ ος μικρό τερο από
αυτό ν που προβλέπεται στο παρό ν απορρίπτεται ως μη κανονική 66. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν
τη λή ξη του χρό νου ισχύ ος της προσφορά ς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη
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διά ρκεια ισχύ ος της προσφορά ς τους και της εγγύ ησης συμμετοχή ς Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν
τη λή ξη του χρό νου ισχύ ος της προσφορά ς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη
διά ρκεια ισχύ ος της προσφορά ς τους και της εγγύ ησης συμμετοχή ς, κατ’ ανώ τατο ό ριο για χρονικό
διά στημα ίσο με το προβλεπό μενο στο πρώ το εδά φιο ανωτέρω και το ά ρθρο 15.1 της παρού σας.
Μετά από τη λή ξη και του παραπά νω ανώ τατου χρονικού ορίου παρά τασης ισχύ ος της προσφορά ς,
τα αποτελέσματα της παρού σας διαδικασίας ανά θεσης ματαιώ νονται, εκτό ς αν η αναθέτουσα αρχή
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ό τι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημό σιο
συμφέρον, οπό τε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορού ν να επιλέξουν να
παρατείνουν την προσφορά τους, εφό σον τους ζητηθεί πριν από την πά ροδο του ανωτέρω ανώ τατου
ορίου παρά τασης της προσφορά ς τους. Η διαδικασία ανά θεσης συνεχίζεται με ό σους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Αν λή ξει ο χρό νος ισχύ ος των προσφορώ ν και δεν ζητηθεί παρά ταση της προσφορά ς, η αναθέτουσα
αρχή δύ ναται, με αιτιολογημένη από φασή της, εφό σον η εκτέλεση της σύ μβασης εξυπηρετεί το
δημό σιο συμφέρον, να ζητή σει, εκ των υστέρων, από τους οικονομικού ς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία να παρατείνουν τον χρό νο ισχύ ος της προσφορά ς τους καθώ ς και της εγγύ ησης
συμμετοχή ς, οπό τε η διαδικασία συνεχίζεται με τους οικονομικού ς φορείς, οι οποίοι προέβησαν στις
ανωτέρω ενέργειες67.
Άρθρο 14:
Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών αποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώ ν68 ορίζεται η
……………, ημέρα ............ και ώ ρα ........
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
η................................., ημέρα........... και ώ ρα ...............

Άρθρο 15:

ορίζεται

Εγγυήσεις

15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατά θεση εγγύ ησης συμμετοχή ς, ποσού χιλίων
εννιακοσίων ευρώ (1.900,00 €)69.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικώ ν φορέων, η εγγύ ηση συμμετοχή ς περιλαμβά νει και τον ό ρο
ό τι η εγγύ ηση καλύ πτει τις υποχρεώ σεις ό λων των οικονομικώ ν φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
Οι εγγυή σεις συμμετοχή ς περιλαμβά νουν κατ’ ελά χιστον τα ακό λουθα στοιχεία, σύ μφωνα με το
ά ρθρο 72 παρ. 12 του ν. 4412/2016:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδό τη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύ νονται (ή τον κύ ριο του έργου),
δ) τον αριθμό της εγγύ ησης,
ε) το ποσό που καλύ πτει η εγγύ ηση.
στ) την πλή ρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύ θυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύ ηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγρά φονται ό λα τα παραπά νω για
κά θε μέλος της ένωσης),
ζ) τους ό ρους ό τι: αα) η εγγύ ηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύ λακτα, ο δε εκδό της παραιτείται του δικαιώ ματος της διαιρέσεως και της διζή σεως, και ββ) ό τι σε περίπτωση κατά πτωσης αυτή ς, το ποσό της κατά πτωσης υπό κειται στο εκά στοτε ισχύ ον τέλος χαρτοσή μου. (Η υποπερ. αα΄ δεν εφαρμό ζεται για τις εγγυή σεις που παρέχονται με γραμμά τιο του
Ταμείου Παρακαταθηκώ ν και Δανείων).
η) τα στοιχεία της σχετική ς διακή ρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολή ς προσφο- 23 -
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ρώ ν,
θ) την ημερομηνία λή ξης ή τον χρό νο ισχύ ος της εγγύ ησης,
ι) την ανά ληψη υποχρέωσης από τον εκδό τη της εγγύ ησης να καταβά λει το ποσό της εγγύ ησης ολικά ή μερικά εντό ς πέντε (5) ημερώ ν μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς
τον οποίο απευθύ νεται.
Η εγγύ ηση συμμετοχή ς πρέπει να ισχύ ει τουλά χιστον για τριά ντα (30) ημέρες μετά τη λή ξη του
χρό νου ισχύ ος της προσφορά ς του ά ρθρου 13.6 της παρού σας, ή τοι μέχρι ...................., ά λλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λή ξη της προσφορά ς, να ζητά από τους
προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λή ξη τους, τη διά ρκεια ισχύ ος της προσφορά ς και της
εγγύ ησης συμμετοχή ς.
Η εγγύ ηση συμμετοχή ς καταπίπτει, αν ο προσφέρων

αποσύ ρει την προσφορά του κατά τη διά ρκεια ισχύ ος αυτή ς,

παρέχει εν γνώ σει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα ά ρθρα 17 έως
19 της παρού σας,

δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπό μενα στο ά ρθρο 22 της παρού σας δικαιολογητικά

στις περιπτώ σεις των παρ. 3, 4 και 5 του ά ρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρό σκλησης
για υποβολή δικαιολογητικώ ν από τον προσωρινό ανά δοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπά νω δικαιολογητικώ ν, σύ μφωνα με τα ά ρθρο 5δ) της παρού σας, διαπιστωθεί ό τι τα στοιχεία που δηλώ θηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά , ή ό τι έχουν υποβληθεί πλαστά
αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπά νω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύ εται η μη συνδρομή των λό γων αποκλεισμού του ά ρθρου 18 ή η πλή ρωση μιας ή περισσό τερων από τις απαιτή σεις των κριτηρίων ποιοτική ς επιλογή ς

δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού

υποβά λει μη κατά λληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του ά ρθρου 2 ν.
4412/2016

δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρό σκληση της αναθέτουσας αρχή ς εντό ς της προθεσμίας του
ά ρθρου 4(η) της παρού σας και δεν υποβά λλει εξηγή σεις, σε περίπτωση ασυνή θιστα χαμηλή ς
προσφορά ς.70
Οι εγγυή σεις συμμετοχή ς επιστρέφονται ως εξή ς :
α) στον ανά δοχο, με την προσκό μιση της εγγύ ησης καλή ς εκτέλεσης,
β) στους λοιπού ς προσφέροντες, κατά τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 72 παρ. 3 του ν.
4412/2016.
15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύ μβασης απαιτείται η παροχή εγγύ ησης καλή ς εκτέλεσης, σύ μφωνα με
το ά ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύ ψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβά νονται τα δικαιώ ματα προαίρεσης
(χωρίς Φ.Π.Α.) και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού 71.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύ μβασης κατά το ά ρθρο 132 του ν. 4412/2016, η οποία
συνεπά γεται αύ ξηση της συμβατική ς αξίας, ο ανά δοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει μέχρι
και την υπογραφή της τροποποιημένης σύ μβασης, συμπληρωματική εγγύ ηση, το ύ ψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύ ξησης της αξίας της σύ μβασης χωρίς
ΦΠΑ.
Η εγγύ ηση καλή ς εκτέλεσης της σύ μβασης καλύ πτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή ό λων των ό ρων της σύ μβασης και κά θε απαίτηση της αναθέτουσας αρχή ς ή του
κυρίου του έργου έναντι του αναδό χου και περιλαμβά νει κατ’ ελά χιστον τα αναφερό μενα στην
παρά γραφο 15.1 της παρού σας, πλην της περίπτωσης (η) και επιπρό σθετα, τον αριθμό (αν είναι
γνωστό ς) και τον τίτλο της σχετική ς σύ μβασης.
Η εγγύ ηση καλή ς εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχή στην περίπτωση
παραβίασης από τον ανά δοχο των ό ρων της σύ μβασης, ό πως αυτή ειδικό τερα ορίζει. Ειδικά
μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδό χου κατά τα οριζό μενα στην παρ. 8 του
ά ρθρου 191 του ν. 4412/2016, η εγγύ ηση καλή ς εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του εργοδό τη.
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15.3 Οι ως ά νω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύ ματα ή
ασφαλιστικές επιχειρή σεις κατά την έννοια των περιπτώ σεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του ά ρθρου 14 του
ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργού ν νό μιμα στα κρά τη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώ ρου ή στα κρά τη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύ μφωνα με τις ισχύ ουσες διατά ξεις, το
δικαίωμα αυτό . Μπορού ν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμά τιο του Ταμείου Παρακαταθηκώ ν και Δανείων με παρακατά θεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού .72 Αν συσταθεί παρακαταθή κη με γραμμά τιο παρακατά θεσης χρεογρά φων στο
Ταμείο Παρακαταθηκώ ν και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λή γουν κατά τη διά ρκεια της
εγγύ ησης επιστρέφονται μετά τη λή ξη τους στον υπέρ ου η εγγύ ηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδό χου από ένα ή
περισσό τερους εκδό τες της παραπά νω παραγρά φου, ανεξαρτή τως του ύ ψους των.
15.4 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώ σει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώ σει την εγκυρό τητά τους73.
15.5 Οι εγγυητικές καλή ς εκτέλεσης και προκαταβολή ς καταπίπτουν με αιτιολογημένη από φαση της
αναθέτουσας αρχή ς, η οποία εκδίδεται μετά από προηγού μενη εισή γηση της διευθύ νουσας
υπηρεσίας74.
15.6 Με από φαση της διευθύ νουσας υπηρεσίας, που εκδίδεται ύ στερα από αίτηση του αναδό χου,
αποδεσμεύ εται μέρος των εγγυή σεων, κατά τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 187, περί καταβολή ς
της αμοιβή ς του αναδό χου, ανερχό μενο σε ποσοστό ανά λογο με την αξία των εργασιώ ν περαιωθέντος
και εγκριθέντος σταδίου της σύ μβασης.75
Άρθρο 15Α: Πρόσθετη καταβολή (πριμ) (Από 1/9/2021)
Για την ταχύ τερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκπό νηση της πλή ρους μελέτης, προβλέπεται
πρό σθετη καταβολή (πριμ) τρία τοις εκατό (3%) σύ μφωνα με την παρ. 8 του ά ρθρου 184 του ν.
4412/2016 76.
Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης
1. Η παρού σα Διακή ρυξη αναρτή θηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Τα έγγραφα της παρού σας διαδικασίας δημό σιας σύ μβασης καταχωρή θηκαν στο σχετικό
ηλεκτρονικό χώ ρο του ΕΣΗΔΗΣ - Δημό σια Έργα με Συστημικό Αύ ξοντα Αριθμό : … [εφόσον είναι
γνωστός], και αναρτή θηκαν στη Διαδικτυακή Πύ λη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
3. Περίληψη της παρού σας Διακή ρυξης δημοσιεύ εται στον Ελληνικό Τύ πο 77, σύ μφωνα με το
ά ρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτά ται στο πρό γραμμα “Διαύ γεια” diavgeia.gov.gr.,
4. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχή ς (www.syros-ermoupolis.gr), αναρτά ται σχετική
ενημέρωση, σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 2 της παρού σας.
5. Οι δαπά νες δημοσίευσης της περίληψης διακή ρυξης στον ελληνικό τύ πο βαρύ νουν, σε κά θε
περίπτωση, τον ανά δοχο και εισπρά ττονται με τον πρώ το λογαριασμό πληρωμή ς της
σύ μβασης78.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η σύ μβαση ανατίθεται βά σει του κριτηρίου του ά ρθρου 21 της παρού σας, σε προσφέροντα ο οποίος
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βά σει του ά ρθρου 18 και πληροί τα κριτή ρια επιλογή ς του ά ρθρου
19.
Άρθρο 17:

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

17.1 Δικαίωμα συμμετοχή ς έχουν φυσικά ή νομικά πρό σωπα, ή ενώ σεις αυτώ ν που
δραστηριοποιού νται στην εκπό νηση μελετώ ν των κατηγοριώ ν που αναφέρονται στο ά ρθρο 12.179 και
που είναι εγκατεστημένα σε:80
α) κρά τος-μέλος της Ένωσης,
β) κρά τος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ ρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώ ρες που έχουν υπογρά ψει και κυρώ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανά θεση
δημό σια σύ μβαση καλύ πτεται από τα Παραρτή ματα 1, 2, 4, 5, 6 και 781 και τις γενικές
σημειώ σεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτή ματος I της ως ά νω Συμφωνίας, καθώ ς και
δ) τρίτες χώ ρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού σας παραγρά φου και έχουν
συνά ψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιώ ν ανά θεσης
δημοσίων συμβά σεων.
Στο βαθμό που καλύ πτονται από τα Παραρτή ματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώ σεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτή ματος I της ΣΔΣ, καθώ ς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις
οποίες δεσμεύ εται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλά σσουν για τα έργα, τα αγαθά , τις
υπηρεσίες και τους οικονομικού ς φορείς των χωρώ ν που έχουν υπογρά ψει τις εν λό γω συμφωνίες
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτή ν που επιφυλά σσουν για τα έργα, τα αγαθά , τις υπηρεσίες και
τους οικονομικού ς φορείς της Ένωσης82.
17.2 Οικονομικό ς φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης83.
17.3 Οι ενώ σεις οικονομικώ ν φορέων συμμετέχουν υπό τους ό ρους των παρ. 2, 3 και 4 του ά ρθρου 19
και των περιπτώ σεων γ) και δ) της παρ. 1 του ά ρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν
λό γω ενώ σεις να περιβληθού ν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφορά ς. Η ένωση
των φυσικώ ν ή νομικώ ν προσώ πων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες
μελετώ ν.
Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού
18.1 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρού σα διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης (διαγωνισμό )
οικονομικό ς φορέας, εφό σον συντρέχει στο πρό σωπό του (αν πρό κειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρό σωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρό κειται περί ένωσης οικονομικώ ν φορέων ) ένας
από τους λό γους των παρακά τω περιπτώ σεων:
18.1.1 Υπά ρχει εις βά ρος του αμετά κλητη84 καταδικαστική από φαση για έναν από τα παρακά τω
79

80

81

82

83

Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ό τι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορού ν να
καλού ν συγκεκριμένες τά ξεις/ πτυχία του Μητρώ ου Μελετητώ ν/ Γραφείων Μελετώ ν.
Για την κατανό ηση πρακτικώ ν διαδικασιώ ν, ιδίως κατά την εξέταση της συμμετοχή ς τρίτων
χωρώ ν σε διαγωνισμού ς, βλ. τις «Κατευθυντή ριες γραμμές για τη συμμετοχή τρίτων χωρώ ν στην
αγορά δημοσίων συμβά σεων της ΕΕ», Βρυξέλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.
Σύ μφωνα
με
το
ισχύ ον
κείμενο
της
ΣΔΣ
https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
Για το έλεγχο των χωρώ ν που έχουν συνά ψει συμφωνίες με την Ένωση δες την ιστοσελίδα της
Επιτροπή ς https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του ά ρθρου 91 του ν. 4412/2016.
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εγκλή ματα :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργά νωση, ό πως αυτή ορίζεται στο ά ρθρο 2 της από φασης
πλαίσιο 2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλή ματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλή ματα του ά ρθρου 187 του
Ποινικού Κώ δικα (εγκληματική οργά νωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, ό πως ορίζεται στο ά ρθρο 3 της σύ μβασης περί της καταπολέμησης
της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπά λληλοι των Ευρωπαϊκώ ν Κοινοτή των ή των κρατώ ν μελώ ν
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του ά ρθρου 2 της από φασης πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώ ς και, ό πως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα, και τα εγκλή ματα των ά ρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικώ ν προσώ πων), 236
(δωροδοκία υπαλλή λου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικώ ν λειτουργώ ν), 237Α παρ. 2 (εμπορία
επιρροή ς μεσά ζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώ δικα,
γ) απά τη εις βά ρος των οικονομικώ ν συμφερό ντων της Ένωσης, κατά την έννοια των ά ρθρων
3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απά της εις βά ρος των
οικονομικώ ν συμφερό ντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλή ματα των ά ρθρων 159Α
(δωροδοκία πολιτικώ ν προσώ πων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλή λου), 237 παρ. 2-4
(δωροδοκία δικαστικώ ν λειτουργώ ν), 242 (ψευδή ς βεβαίωση, νό θευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη
κλοπή ), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απά τη), 386Α (απά τη με υπολογιστή ), 386Β (απά τη σχετική με τις
επιχορηγή σεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώ δικα και των ά ρθρων 155 επ. του Εθνικού
Τελωνειακού Κώ δικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), ό ταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικώ ν
συμφερό ντων της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτώ ν των συμφερό ντων,
καθώ ς και τα εγκλή ματα των ά ρθρων 23 (διασυνοριακή απά τη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
(επικουρικές διατά ξεις για την ποινική προστασία των οικονομικώ ν συμφερό ντων της Ευρωπαϊκή ς
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλή ματα ή εγκλή ματα συνδεό μενα με τρομοκρατικές δραστηριό τητες,
ό πως ορίζονται, αντιστοίχως στα ά ρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
και την αντικατά σταση της από φασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την
τροποποίηση της από φασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή από πειρα διά πραξης εγκλή ματος, ό πως ορίζονται στο ά ρθρο 14 αυτή ς, και
τα εγκλή ματα των ά ρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώ δικα, καθώ ς και τα εγκλή ματα των
ά ρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
ε) νομιμοποίηση εσό δων από παρά νομες δραστηριό τητες ή χρηματοδό τηση της τρομοκρατίας,
ό πως αυτές ορίζονται στο ά ρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρό ληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστή ματος για τη νομιμοποίηση εσό δων από παρά νομες δραστηριό τητες ή για
τη χρηματοδό τηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατά ργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπή ς (EE L
141/05.06.2015) και τα εγκλή ματα των ά ρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
στ) παιδική εργασία και ά λλες μορφές εμπορίας ανθρώ πων, ό πως ορίζονται στο ά ρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρό ληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώ πων και για την προστασία των θυμά των
της, καθώ ς και για την αντικατά σταση της από φασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλή ματα του ά ρθρου 323Α του Ποινικού κώ δικα (εμπορία
ανθρώ πων).
Ο οικονομικό ς φορέας αποκλείεται, επίσης, ό ταν το πρό σωπο εις βά ρος του οποίου εκδό θηκε
αμετά κλητη καταδικαστική από φαση είναι μέλος του διοικητικού , διευθυντικού ή εποπτικού
οργά νου του ή έχει εξουσία εκπροσώ πησης, λή ψης αποφά σεων ή ελέγχου σε αυτό . Η υποχρέωση του
προηγού μενου εδαφίου αφορά :
i) στις περιπτώ σεις εταιρειώ ν περιορισμένης ευθύ νης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικώ ν κεφαλαιουχικώ ν
εταιρειώ ν (Ι.Κ.Ε.), προσωπικώ ν εταιρειώ ν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
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ii) στις περιπτώ σεις ανωνύ μων εταιρειώ ν (Α.Ε.), τον Διευθύ νοντα Σύ μβουλο, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου καθώ ς και τα πρό σωπα στα οποία με από φαση του Διοικητικού Συμβουλίου
έχει ανατεθεί το σύ νολο της διαχείρισης και εκπροσώ πησης της εταιρείας
iii) στις περιπτώ σεις των συνεταιρισμώ ν, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
iv) στις υπό λοιπες περιπτώ σεις νομικώ ν προσώ πων, τον κατά περίπτωση νό μιμο εκπρό σωπο.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση85.
18.1.2 α) Ο οικονομικό ς φορέας έχει αθετή σει τις υποχρεώ σεις του ό σον αφορά στην καταβολή
φό ρων ή εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
από φαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ , σύ μφωνα με διατά ξεις της χώ ρας ό που είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή /και
β) ό ταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατά λληλα μέσα ό τι ο προσφέρων έχει
αθετή σει τις υποχρεώ σεις του ό σον αφορά την καταβολή φό ρων ή εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατά στασή του στην Ελλά δα, οι υποχρεώ σεις
του που αφορού ν στις εισφορές κοινωνική ς ασφά λισης καλύ πτουν τό σο την κύ ρια ό σο και την
επικουρική ασφά λιση.
Οι υποχρεώ σεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ό τι δεν έχουν αθετηθεί εφό σον δεν έχουν καταστεί
ληξιπρό θεσμες ή εφό σον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, ό ταν έχει εκπληρώ σει τις υποχρεώ σεις του είτε καταβά λλοντας τους
φό ρους ή τις εισφορές κοινωνική ς ασφά λισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τό κων ή των προστίμων είτε υπαγό μενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους, στο μέτρο που τηρεί τους ό ρους του δεσμευτικού κανονισμού 86.
18.1.3 …
18.1.4 …
18.1.5 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύ ναψης της παρού σας σύ μβασης, οικονομικό ς
φορέας σε οποιαδή ποτε από τις ακό λουθες καταστά σεις87:
(α) εά ν έχει αθετή σει τις ισχύ ουσες υποχρεώ σεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 του
ά ρθρου 18 του ν. 4412/2016 περί αρχώ ν που εφαρμό ζονται στις διαδικασίες σύ ναψης δημοσίων
συμβά σεων,
(β) εά ν τελεί υπό πτώ χευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδική ς εκκαθά ρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστή ριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριό τητες ή έχει υπαχθεί
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους ό ρους αυτή ς ή εά ν βρίσκεται σε οποιαδή ποτε ανά λογη
κατά σταση προκύ πτουσα από παρό μοια διαδικασία, προβλεπό μενη σε εθνικές διατά ξεις νό μου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστά σεων που αναφέρονται στην παραπά νω περίπτωση, υπό την προϋ πό θεση ό τι η αναθέτουσα
αρχή έχει αποδείξει ό τι ο εν λό γω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύ μβαση, λαμβά νοντας
υπό ψη τις ισχύ ουσες διατά ξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματική ς του λειτουργίας
(παρ. 5 ά ρθρου 73 του ν. 4412/2016) 88 ,
(γ) εά ν, με την επιφύ λαξη της παραγρά φου 3β του ά ρθρου 44 του ν. 3959/2011 2011 περί
ποινικώ ν κυρώ σεων και ά λλων διοικητικώ ν συνεπειώ ν, υπά ρχουν επαρκώ ς εύ λογες ενδείξεις που
οδηγού ν στο συμπέρασμα ό τι ο οικονομικό ς φορέας συνή ψε συμφωνίες με ά λλους οικονομικού ς
φορείς με στό χο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού ,
δ) εά ν μία κατά σταση σύ γκρουσης συμφερό ντων κατά την έννοια του ά ρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με ά λλα, λιγό τερο παρεμβατικά , μέσα,
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(ε) εά ν μία κατά σταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρό τερη συμμετοχή των
προσφερό ντων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύ ναψης σύ μβασης, κατά τα οριζό μενα στο
ά ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με ά λλα, λιγό τερο παρεμβατικά , μέσα,
(στ) εά ν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανό μενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώ δους απαίτησης στο πλαίσιο προηγού μενης δημό σιας σύ μβασης, προηγού μενης σύ μβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγού μενης σύ μβασης παραχώ ρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρό ωρη
καταγγελία της προηγού μενης σύ μβασης, αποζημιώ σεις ή ά λλες παρό μοιες κυρώ σεις,
(ζ) εά ν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρώ ν απατηλώ ν δηλώ σεων κατά την παροχή των
πληροφοριώ ν που απαιτού νται για την εξακρίβωση της απουσίας των λό γων αποκλεισμού ή την
πλή ρωση των κριτηρίων επιλογή ς, έχει αποκρύ ψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτού νται κατ’ εφαρμογή του ά ρθρου 79 του ν. 4412/2016
και του ά ρθρου 22 Β της παρού σας,
(η) εά ν επιχείρησε να επηρεά σει με αθέμιτο τρό πο τη διαδικασία λή ψης αποφά σεων της
αναθέτουσας αρχή ς, να αποκτή σει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης ή να παρά σχει με απατηλό τρό πο
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεά σουν ουσιωδώ ς τις αποφά σεις που αφορού ν
τον αποκλεισμό , την επιλογή ή την ανά θεση,
(θ) εά ν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατά λληλα μέσα, ό τι έχει διαπρά ξει
σοβαρό επαγγελματικό παρά πτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβό λω την ακεραιό τητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ), η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης
που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.89
18.1.6 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδή ποτε χρονικό σημείο κατά τη
διά ρκεια της διαδικασίας σύ ναψης σύ μβασης, ό ταν αποδεικνύ εται ό τι αυτό ς βρίσκεται, λό γω
πρά ξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώ σεις των
προηγού μενων παραγρά φων90.
18.1.7 Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστά σεις που αναφέρονται στις παραγρά φους
18.1.1, και 18.1.591 εκτό ς από την περ. β’ αυτή ς, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ό τι τα μέτρα που έλαβε επαρκού ν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρό τι συντρέχει ο
σχετικό ς λό γος αποκλεισμού . Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει

καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό
αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο
τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά
και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων92.
Τα μέτρα που λαμβά νονται από τους προσφέροντες αξιολογού νται σε συνά ρτηση με τη σοβαρό τητα
και τις ιδιαίτερες περιστά σεις του ποινικού αδική ματος ή του παραπτώ ματος. Εά ν τα στοιχεία
κριθού ν επαρκή , ο εν λό γω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης. Αν τα
μέτρα κριθού ν ανεπαρκή , γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της από φασης αυτή ς.
Οικονομικό ς φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη
από φαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύ ναψης σύ μβασης ή ανά θεσης παραχώ ρησης δεν
μπορεί να κά νει χρή ση της ανωτέρω δυνατό τητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λό γω από φαση.
18.1.8 Η από φαση για την διαπίστωση της επά ρκειας ή μη των επανορθωτικώ ν μέτρων κατά την
προηγού μενη παρά γραφο εκδίδεται σύ μφωνα με τα οριζό μενα στις παρ. 8 και 9 του ά ρθρου 73 του ν.
4412/2016.93
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18.1.9 Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου
αποκλεισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει,
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Άρθρο 19: Κριτήρια επιλογής94
19.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώ ο που τηρείται
στο κρά τος εγκατά στασή ς τους.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλά δα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα
Μητρώ α Μελετητώ ν ή Γραφείων Μελετώ ν για το χρονικό διά στημα που εξακολουθού ν να ισχύ ουν οι
μεταβατικές προθεσμίες του ά ρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019, ή στο Μητρώ ο Μελετητικώ ν Επιχειρή σεων
Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.) από την έναρξη ισχύ ος του τελευταίου, στην κατηγορία/ κατηγορίες
μελετώ ν του ά ρθρου 12.1 της παρού σας95. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά
κρά τη μέλη της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώ α του
Παραρτή ματος XI του Προσαρτή ματος Α΄ του ν. 4412/2016
19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια96
.........................................................................................
19.3 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα97
...........................................................................................
19.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας98
...............................................................................................................................
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 20:

Περιεχόμενο φακέλων προσφοράς

20.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβά νει τους ακό λουθους ηλεκτρονικού ς
υποφακέλους:
(α) υποφά κελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχή ς»
(β) υποφά κελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά »,
σύ μφωνα με τα κατωτέρω:
20.2 Ο ηλεκτρονικό ς υποφά κελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχή ς» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού ,
να περιέχει τα ακό λουθα υπό (α) και (β) στοιχεία :
6

7

8
9

10
11
12

13
14
15
16
17

18
19
20
21

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βά σει του τυποποιημένου εντύ που του Παραρτή ματος 2 του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπή ς της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την
καθιέρωση του τυποποιημένου εντύ που για το Ευρωπαϊκό Έγγραφο Προμή θειας (L 3) και
παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή .
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντό ς του χρονικού διαστή ματος κατά το οποίο
μπορού ν να υποβά λονται προσφορές ή αιτή σεις συμμετοχή ς.
Ο οικονομικό ς φορέας δύ ναται να διευκρινίζει τις δηλώ σεις και πληροφορίες που παρέχει στο
ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύ θυνη δή λωση, την οποία υποβά λλει μαζί με το ΕΕΕΣ Aπό τις 2-5-2019,
παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει
τη δυνατό τητα ηλεκτρονική ς σύ νταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγρά φου
Σύ μβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύ λη του ΕΣΗΔΗΣ
www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης L
17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση
του τυποποιημένου εντύ που για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμή θειας , με το οποίο
επιλύ θηκαν τα σχετικά ζητή ματα ορολογίας που υπή ρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό κείμενο
του Εκτελεστικού Κανονισμού , Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακό λουθη
διαδρομή
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
Συμπληρώ νεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφή νεια συγκεκριμένη ημερομηνία (εγκαίρως,
ή τοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδή ποτε σύ γχυσης και αμφιβολίας.
Συμπληρώ νεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λή ξη της προθεσμίας του ά ρθρου 14 της παρού σας..
Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τή ρηση των
διατυπώ σεων δημοσιό τητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης ό ρων
της διακή ρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)
Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Πρβλ. ά ρθρο 12 παρ. 1.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημό σια Έργα
Αν η διεύ θυνση της υπηρεσία που τηρεί το πρωτό κολλο της Αναθέτουσας Αρχή ς είναι
διαφορετική από την αναφερό μενη στο ά ρθρο 1, αναγρά φεται στο παρό ν σημείο η σχετική
διεύ θυνση
Άρθρο 12 παρ. 1.2.6. ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημό σια Έργα
Άρθρο 12 παρ. 1.2.1. ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημό σια Έργα
Πρβλ. ά ρθρο 12 παρ. 1.2.2 Κ.Υ.Α ΕΣΗΔΗΣ-Δημό σια Έργα
Πρβλ. ά ρθρο 12 παρ. 2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημό σια Έργα
Επισημαίνεται ό τι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλή ρωση των ενεργειώ ν της Επιτροπή ς
Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύ ουν τα οριζό μενα στο ά ρθρο 221Α του ν. 4412/2016.
Πρβλ. ά ρθρο 13 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημό σια Έργα.
Πρβ. και ά ρθρο 101 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Πρβλ. ά ρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016.
Πρβλ. ά ρθρο 72 παρ. 13 ν.4412/2016.
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α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύ μβασης (ΕΕΕΣ). Επίσης δύ ναται να περιλαμβά νει και
συνοδευτική υπεύ θυνη δή λωση, με την οποία ο οικονομικό ς φορέας μπορεί να διευκρινίζει τις
δηλώ σεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ. Η συνοδευτική υπεύ θυνη δή λωση
υπογρά φεται, σύ μφωνα με ό σα προβλέπονται στο ά ρθρο 79Α του ίδιου ν. 4412/2016 99.
β) την εγγύ ηση συμμετοχή ς, του ά ρθρου 15 της παρού σας.
20.3 Ο ηλεκτρονικό ς υποφά κελος «Οικονομική Προσφορά » περιέ χει το αρχείο pdf, το
οποίο παρά γεται από το υποσύ στημα, αφού συμπληρωθού ν καταλλή λως οι σχετικέ ς
φό ρμες σύ μφωνα με το ά ρθρο 3.5. γ’ και δ’ της παρού σας.
και υπογρά φεται,
τουλά χιστον με προηγμέ νη ηλεκτρονική υπογραφή , η οποία υποστηρίζεται από
αναγνωρισμέ νο (εγκεκριμέ νο) πιστοποιητικό .

22
23

24
25
26

27
28

29
30
31

32
33
34
35
36
38
39
40
41
42

43

44

Πρβλ. ά ρθρο 88 παρ. 5 περ. α του ν. 4412/2016
Ως προς τη γνωμοδό τηση της Επιτροπή ς Διαγωνισμού για την εξέταση των εξηγή σεων των
ασυνή θιστα χαμηλώ ν προσφορώ ν πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 και ιδίως σκέψεις 15-21
Πρβλ. ά ρθρο 103 παρ. 1 εδ. α' του ν. 4412/2016.
Πρβλ. ά ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016,.
Βλ.σχετικά με την ηλεκτρονική υπεύ θυνη δή λωση το ά ρθρο εικοστό έβδομο της από
20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώ θηκε με το ά ρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις
παραγρά φους 1 και 2 του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75)
μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν.
4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της
παρούσας. 2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής
της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του
ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική
σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της
ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά
έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".
Για τους φορείς του Βιβλίου ΙΙ της παρ. 2 του ά ρθρου 259 του ν.4412/2016
Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολή ς προσφορώ ν, σύ μφωνα με το ά ρθρο 92
παρ. 8 του ν. 4412/201
Πρβλ. ά ρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Πρβλ. ά ρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.
Με την επιφύ λαξη των παρ. 7 και 8 του ά ρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λή ψη επανορθωτικώ ν
μέσων).
Πρβλ. ά ρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
Πρβλ. ά ρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.
Πρβλ. ά ρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016,.
Βλ. ά ρθρο 360 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 Π.Δ. 39/2017.
Πρβλ ά ρθρο 361 ν. 4412/2016.
Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό σια Έργα
Βλ. ά ρθρο 363 Ν. 4412/2016.
Βλ. ά ρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 Π.Δ. 39/2017.
Πρβ. ά ρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Βλ. παρ. 1 του ά ρθρου 365 του Ν. 4412/2016 (ό πως αντικαταστά θηκε με το ά ρθρο 136 Ν.
4782/2021) ώ στε να είναι η ισχύ ουσα έναντι της παρ. 1 του ά ρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.
Βλ. ά ρθρα 360 παρ. 2 Ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 Π.Δ. 39/2017, πρβλ. ά ρθρο 367 παρ. 4 Ν.
4412/2016.
Πρβλ. ά ρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016
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20.4 Στις παραπά νω περιπτώ σεις που με την προσφορά υποβά λλονται δημό σια ή ιδιωτικά έγγραφα,
αυτά γίνονται αποδεκτά σύ μφωνα με ό σα προβλέπονται ά ρθρο 5 Β της παρού σας.
20.5 Επισημαίνεται ό τι οικονομικό ς φορέας παρά γει, κατά περίπτωση, από το Υποσύ στημα ΕΣΗΔΗΣΔημό σια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώ σεις») των Δικαιολογητικώ ν Συμμετοχή ς και της
Οικονομική ς Προσφορά ς σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβά λλονται
και γίνονται αποδεκτά , υπογεγραμμένα, τουλά χιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή , η οποία
υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνά πτονται στους
αντίστοιχους ηλεκτρονικού ς (υπο)φακέλους της προσφορά ς.
Άρθρο 21:
45
46
47
48

49

50
51
52
53

54

55

62

63

64

Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς

Πρβλ. ά ρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Πρβλ ά ρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού , κατά περίπτωση (πρβλ. ά ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ Κ.Υ.Α.
ΕΣΗΔΗΣ - Δημό σια Έργα).
Άρθρο 102, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4782/2021. Πρβλ και έκθεση
συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021
Πρβλ. ά ρθρο 105 ν. 4412/2016.
Πρβλ. ά ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016.
Άρθρο 92 παρ. 4 ν. 4412/2016
Τίθεται μό νο εφό σον πρό κειται για συγχρηματοδοτού μενο έργο από πό ρους της Ευρωπαϊκή ς
Ένωσης.
Επισημαίνεται ό τι με το ά ρθρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλέπεται ό 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".
Νό μοι, ΠΔ και υπουργικές αποφά σεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύ ναψης
της σύ μβασης σύ μφωνα με το ά ρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελού ν μέρος του
εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.
Σημείωση για συμβάσεις που θα προκηρυχθούν μετά την 1/9/2021 Σημειωτέον ό τι η
συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύ μβασης περιλαμβά νει το
συνολικό χρονικό διά στημα για την εκπό νηση του αμιγώ ς μελετητικού αντικειμένου της
σύ μβασης, καθώ ς και κά θε είδους υποστηρικτικώ ν μελετώ ν που περιλαμβά νονται στη σύ μβαση,
από τη χορή γηση της σχετική ς εντολή ς για την εκπό νηση σταδίου μελέτης μέχρι την υποβολή
του, ενώ αν ο ανά δοχος υποχρεωθεί να επανυποβά λει προς έγκριση μελέτη, επειδή η Υπηρεσία
έκρινε ό τι η υποβληθείσα χρειά ζεται διορθώ σεις, ο χρό νος καθυστέρησης βαρύ νει τον ανά δοχο
και δεν δικαιολογεί παρά ταση της προθεσμίας ού τε οδηγεί σε αναστολή της συνολική ς
προθεσμίας εκπό νησης της μελέτης (πρβλ. διατά ξεις του ά ρθρου 184 παρ. 1 και 4 του ν.
4412/2016 ως αντικαταστά θηκαν και ισχύ ουν με τις οικείες διατά ξεις του ά ρθρου 91 του ν.
4782/2021, οι οποίες καταλαμβά νουν διαγωνισμού ς που θα προκηρυχθού ν μετά την 1.9.2021).
Σύ μφωνα με τις διατά ξεις του ά ρθρου 184 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ως αντικαταστά θηκε και
ισχύ ει με τις διατά ξεις του ά ρθρου 91 του ν. 4782/2021 οι οποίες καταλαμβά νουν διαγωνισμού ς
που θα προκηρυχθού ν μετά την 1.9.2021, τμηματικές προθεσμίες, ή τοι προθεσμίες για την
ολοκλή ρωση συγκεκριμένων τμημά των ή και σταδίων μελετώ ν της σύ μβασης μπορού ν να τεθού ν
στα έγγραφα της σύ μβασης και στο συμφωνητικό κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχή ς. Αν
δεν τεθού ν τμηματικές προθεσμίες, η σχετική αναφορά της διακή ρυξης διαγρά φεται. Επίσης,
επικουρικά μπορεί να γίνεται παραπομπή στο σχετικό χρονοδιά γραμμα που (τυχό ν)
περιλαμβά νεται στο τεύ χος τεχνικώ ν δεδομένων.
Πρβ. ά ρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Σημειωτέον ό τι ο εν λό γω περιορισμό ς κατά την
υποβολή προσφορώ ν ισχύ ει υπό τους ό ρους του ά ρθρου 73 παρ. 4 περ. (γ) του ν. 4412/2016
τό σο στην περίπτωση ενώ σεων οικονομικώ ν φορέων με κοινά μέλη ό σο και στην περίπτωση
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Κριτή ριο ανά θεσης της σύ μβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά ποψη προσφορά »
μό νο βά σει τιμή ς (χαμηλό τερη τιμή ).
Άρθρο 22:

Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής

Α. Το δικαίωμα συμμετοχή ς και οι ό ροι και προϋ ποθέσεις συμμετοχή ς ό πως ορίζονται στην παρού σα
διακή ρυξη, κρίνονται
α) κατά την υποβολή της προσφορά ς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ,
β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικώ ν του παρό ντος ά ρθρου, σύ μφωνα με το ά ρθρο 5 (α και β)
της παρού σας,

65

66
67
68

69

70
71

72

73
74
75
76

77

οικονομικώ ν φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώ ς είτε ως μέλη ενώ σεων..
Ορίζεται ο χρό νος από την Αναθέτουσα Αρχή , κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτή των της διαδικασίας.
Για τον καθορισμό του χρό νου ισχύ ος της προσφορά ς, πρβ. ά ρθρο 97 παρ 3 του ν. 4412/2016.
Για τις συμβά σεις μελετώ ν που δεν υποβά λλονται τεχνικές προσφορές, ό πως στην προκειμένη
περίπτωση, ο κατ’ ελά χιστον χρό νος ισχύ ος των προσφορώ ν είναι 10 μή νες.
Γενικά για ζητή ματα χρό νου ισχύ ος των προσφορώ ν πρβλ. ά ρθρο 97 ν. 4412/2016.
Πρβλ. ά ρθρο 97 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
Η προθεσμία παραλαβή ς των προσφορώ ν καθορίζεται σύ μφωνα με το ά ρθρο 121 του ν.
4412/2016.
Το ποσοστό της εγγύ ησης συμμετοχή ς δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώ μενης αξίας
της σύ μβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με στρογγυλοποίηση στο δεύ τερο δεκαδικό ψηφίο, μη
συνυπολογιζό μενων των δικαιωμά των προαίρεσης και παρά τασης της σύ μβασης (ά ρθρο 72 παρ.
1 του ν. 4412/2016].).
Πρβλ. ά ρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016.
Με από φαση του Υπουργού Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν μπορεί να καθορίζεται ό ριο ποσοστού
έκπτωσης, πά νω από το οποίο ο ανά δοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει, επιπλέον της
εγγύ ησης καλή ς εκτέλεσης, πρό σθετη εγγύ ηση, κλιμακωτά αυξανό μενη βά σει του ποσοστού
έκπτωσης (ά ρθρο 72 παρ. 4 τελευταίο εδά φιο ν. 4412/2016)
Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη)
συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4
του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ.
πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
Ειδικά για τον έλεγχο των εγγυητικώ ν επιστολώ ν συμμετοχή ς πρβλ ά ρθρο 4 της παρού σας
Άρθρο 72 παρ. 17 ν. 4412/2016.
Άρθρο 72 παρ. 15 ν. 4412/2016
Σύ μφωνα με την παρ. 8 του ά ρθρου 184 του ν. 4412/2016, ό πως αντικαταστά θηκε με το
ά ρθρο 91 του ν. 4782/2021, η πρό σθετη καταβολή υπολογίζεται ως ποσοστό της αρχική ς
συμβατική ς αξίας, σύ μφωνα με τα προβλεπό μενα στα συμβατικά τεύ χη και το συνολικό ύ ψος της
δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της συμβατική ς αμοιβή ς, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στον Ανά δοχο, εφό σον ο χρό νος παρά δοσης της μελέτης είναι
μικρό τερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπό μενου στη σύ μβαση. Για την πληρωμή της
πρό σθετης καταβολή ς απαιτείται η προηγού μενη έκδοση από φασης του αρμό διου
αποφαινομένου οργά νου, μετά από γνώ μη του αρμό διου Τεχνικού Συμβουλίου της αναθέτουσας
αρχή ς και, σε περίπτωση που δεν υπά ρχει, του Τεχνικού Συμβουλίου της Γενική ς Γραμματείας
Υποδομώ ν
Σύ μφωνα με την περ. 35 και 40 της παρ. 1 και την παρ. 3 του ά ρθρου 377 του ν. 4412/2016,
εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της προκή ρυξης στον τοπικό ή περιφερειακό
τύ πο, κατά περίπτωση, σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ν. 3548/2007, μέχρι την 31-12-2023.
(πρβ. παρ. 12 του ά ρθρου 379 του ν. 4412/2016).
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γ) κατά τη σύ ναψη της σύ μβασης δια της υπεύ θυνης δή λωσης σύ μφωνα με το ά ρθρο 8.1 της
παρού σας.
Β. Κατά την υποβολή προσφορώ ν οι οικονομικοί φορείς υποβά λλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύ μβασης (ΕΕΕΣ), σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποίο
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύ θυνη δή λωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατά σταση των πιστοποιητικώ ν που εκδίδουν δημό σιες αρχές ή
τρίτα μέρη, επιβεβαιώ νοντας ό τι ο εν λό γω οικονομικό ς φορέας πληροί τις ακό λουθες προϋ ποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστά σεις του ά ρθρου 18 της παρού σας,
β) πληροί τα σχετικά κριτή ρια επιλογή ς τα οποία έχουν καθοριστεί, σύ μφωνα με το ά ρθρο 19 της
παρού σας.
Σε οποιοδή ποτε χρονικό σημείο κατά τη διά ρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους
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Σύ μφωνα με την παρ. 3 του ά ρθρου 4 του ν. 3548/2007, που εξακολουθεί να ισχύ ει έως και την
31.12.2023 (πρβ. ά ρθρο 379 παρ. 12 του ν. 4412/2016). Για τους φορείς που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογή ς του ά ρθρου 77 ν 4270/2015 πρβλ παρ. 5 αυτού .
Πρβλ. ά ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016 ό πως τροποποιή θηκε με το ά ρθρο 107 περ. 6 του ν.
4497/2017. Επισημαίνεται ό τι, στο ΕΕΕΣ, η αναφορά σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”
νοείται, δεδομένης της ως ά νω νομοθετική ς μεταβολή ς, ως “αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση”, η δε σχετική δή λωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μό νο
σε αμετά κλητες καταδικαστικές αποφά σεις.
Πρβλ. ά ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016.
Πρβλ. ά ρθρο 73 παρ. 2Α τελευταίο εδά φιο του ν. 4412/2016.
Οι λό γοι της παραγρά φου 18.1.5 αποτελού ν δυνητικού ς λό γους αποκλεισμού σύ μφωνα με το
ά ρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύ ναται να επιλέξει έναν,
περισσό τερους, ό λους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λό γους αποκλεισμού της παρ. 18.1.5,
συνεκτιμώ ντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανά θεση σύ μβασης (εκτιμώ μενη αξία
αυτή ς, ειδικές περιστά σεις κλπ), με σχετική πρό βλεψη στο παρό ν σημείο της διακή ρυξης.
Επισημαίνεται ό τι η επιλογή της αναθέτουσας αρχή ς για τους λό γους αποκλεισμού της
παραγρά φου 18.1.5 διαμορφώ νει αντιστοίχως το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύ μβασης
(Ε.Ε.Ε.Σ.) και τα αποδεικτικά μέσα του ά ρθρου 22 της παρού σας. Σε περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή δεν επιλέξει κά ποιον από τους λό γους αποκλεισμού της παρ. 18.1.5,
διαγρά φεται το περιεχό μενο των σχετικώ ν λό γων αποκλεισμού της παραγρά φου και δεν
συμπληρώ νεται αντίστοιχα το ΕΕΕΣ και τα αποδεικτικά μέσα.
Σχετική δή λωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβά νεται στο ΕΕΕΣ
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016. Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της
Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση
C-124/2017, Vossloh, ιδίως σκέψεις 38 – 41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019.
Άρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016
Η αναφορά στην παρ. 18.1.5 τίθεται εφό σον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει κά ποιον από τους
λό γους αποκλεισμού της παραγρά φου αυτή ς.
Πρβλ ά ρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016
Πρβλ. από φαση υπ’ αριθμ. 49341 19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύ χος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία
εξακολουθεί να ισχύ ει έως την έκδοση της από φασης της παρ. 9 του ά ρθρου 73 του ν.
4412/2016, ό πως τροποποιείται με το ά ρθρο 22 του ν. 4782/2021
Όλα τα κριτή ρια επιλογή ς, πλην της καταλληλό τητας για την ά σκηση επαγγελματική ς
δραστηριό τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 77 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά
για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανά λογα με το αντικείμενο της
σύ μβασης (ά ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κά θε περίπτωση, πρέπει να διαμορφώ νονται
κατά τρό πο, ώ στε να μην περιορίζεται δυσανά λογα η συμμετοχή των ενδιαφερό μενων
οικονομικώ ν φορέων στους διαγωνισμού ς. Κατά το στά διο του προσδιορισμού των κριτηρίων
καταλληλό τητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρού νται από τις αναθέτουσες αρχές, οι
θεμελιώ δεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχό ντων, της
αποφυγή ς των διακρίσεων, της διαφά νειας και της ανά πτυξης του ελεύ θερου ανταγωνισμού .
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προσφέροντες να υποβά λλουν ό λα ή ορισμένα δικαιολογητικά από τα κατωτέρω αναφερό μενα, ό ταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντό ς του χρονικού διαστή ματος κατά το οποίο μπορού ν να
υποβά λλονται προσφορές.100
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώ ς και της συνοδευτική ς υπεύ θυνης δή λωσης, είναι δυνατή , με μό νη
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώ που του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική από δειξη
των λό γων αποκλεισμού που αναφέρονται στο ά ρθρο 18.1.1 της παρού σας, για το σύ νολο των
φυσικώ ν προσώ πων που είναι μέλη του διοικητικού , διευθυντικού ή εποπτικού οργά νου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώ πησης, λή ψης αποφά σεων ή ελέγχου σε αυτό ν101.
Ως εκπρό σωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρό ντος, νοείται ο νό μιμος
εκπρό σωπος αυτού , ό πως προκύ πτει από το ισχύ ον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώ πησή ς του
κατά το χρό νο υποβολή ς της προσφορά ς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρό σωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύ ναψης συμβά σεων ή για τη συγκεκριμένη
διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης102.
Ο οικονομικό ς φορέας φέρει την υποχρέωση, να δηλώ σει, μέσω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στην αναθέτουσα αρχή , ως έχουσα την αποκλειστική αρμοδιό τητα ελέγχου για την τυχό ν συνδρομή λό γων
αποκλεισμού 103, την κατά στασή του σε σχέση με τους λό γους που προβλέπονται στο ά ρθρο 73 του ν.
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Επισημαίνεται ό τι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορού ν να καλού ν συγκεκριμένες τά ξεις/ πτυχία
του Μητρώ ου Μελετητώ ν/ Γραφείων Μελετώ ν ή από την έναρξη ισχύ ος του π.δ. 71/2019 του
Μητρώ ου Μελετητικώ ν Επιχειρή σεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.). Πρβλ. Άρθρο 77 παρ. 4 του
ν. 4412/2016..
Οι αναθέτουσες αρχές μπορού ν να επιβά λλουν απαιτή σεις που να διασφαλίζουν ό τι οι
οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανό τητα για την
εκτέλεση της σύ μβασης. Όλες οι απαιτή σεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανά λογες με το
αντικείμενο της σύ μβασης (πρβ. ά ρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδά φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν.
4412/2016). Οι εν λό γω απαιτή σεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρό ν σημείο,, τηρουμένων
των ειδικό τερων ρυθμίσεων του ά ρθρου 77 του ν. 4412/2016 αναφορικά με τις πέραν των
προβλεπό μενων απαιτή σεων για την εγγραφή και κατά ταξη σε τά ξη των οικείων μητρώ ων του
π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντίστοιχου προϋ πολογισμού ανά κατηγορία μελέτης. Επισημαίνεται η
υποχρεωτική απαίτηση – για τη διά θεση σε ισχύ ασφαλιστική ς κά λυψης των οικονομικώ ν
φορέων έναντι επαγγελματικού κινδύ νου της περ θ) της παρ. 1 του ά ρθρου 77 του ν. 4412/2016
μετά την έκδοση της σχετικής Υ.Α.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορού ν να επιβά λλουν απαιτή σεις που να διασφαλίζουν ό τι οι
οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανό τητα για την
εκτέλεση της σύ μβασης. Όλες οι απαιτή σεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανά λογες με το
αντικείμενο της σύ μβασης (πρβ. ά ρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδά φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν.
4412/2016). Τα ελά χιστα επίπεδα τεχνική ς και επαγγελματική ς ικανό τητας καθορίζονται ανά
κατηγορία μελέτης, λαμβανομένων υπό ψη των προεκτιμώ μενων αμοιβώ ν για το σύ νολο των
σταδίων της αντίστοιχης κατηγορίας μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, η αναθέτουσα αρχή περιγρά φει,
στο παρό ν σημείο, τις απαιτή σεις τεχνική ς και επαγγελματική ς ικανό τητας, ανά λογα με την υπό
ανά θεση μελέτη, τηρουμένων των ειδικό τερων ρυθμίσεων του ά ρθρου 77 του ν. 4412/2016
αναφορικά με τις πέραν των προβλεπό μεμενων απαιτή σεων για την εγγραφή και κατά ταξη σε
τά ξη των οικείων μητρώ ων του π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντίστοιχου προϋ πολογισμού ανά
κατηγορία μελέτης. Ειδικά ως προς την απαίτηση στελέχωσης της επιχείρησης, η αναθέτουσα
αρχή αναφέρει περιγραφικά τα επαγγελματικά προσό ντα (εμπειρία, πτυχία, κλπ) των
απαιτού μενων για τη συγκεκριμένη σύ μβαση μελετητώ ν. Για τον τρό πο από δειξης της
στελέχωσης, πρβλ. ά ρθρο 22.2.3 της παρού σας.
Προαιρετική επιλογή . Η παρ. 19.4 τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχή ς και
συμπληρώ νεται κατά περίπτωση σύ μφωνα με το ά ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ό τι
στο ά ρθρο 82 προβλέπεται και η δυνατό τητα στην αναθέτουσα αρχή να απαιτεί και
πιστοποιητικό συμμό ρφωσης με συστή ματα ή πρό τυπα ό σον αφορά την περιβαλλοντική
διαχείριση. Επαναλαμβά νεται ό τι ό λες οι απαιτή σεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανά λογες
με το αντικείμενο της σύ μβασης (ά ρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).
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4412/2016 και στο ά ρθρο 18 της παρού σης104 και ταυτό χρονα να επικαλεσθεί και τυχό ν ληφθέντα
μέτρα προς αποκατά σταση της αξιοπιστίας του.
Επισημαίνεται ό τι κατά την απά ντηση οικονομικού φορέα στο ερώ τημα του ΕΕΕΣ ή ά λλου
αντίστοιχου εντύ που ή δή λωσης για σύ ναψη συμφωνιώ ν με ά λλους οικονομικού ς φορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού , η συνδρομή περιστά σεων, ό πως η τριετή ς παραγραφή της παρ. 10
του ά ρθρου 73, περί λό γων αποκλεισμού , ή η εφαρμογή της παρ. 3β του ά ρθρου 44 του ν. 3959/2011
(Α’ 93), αναλύ εται στο σχετικό πεδίο που προβά λλει κατό πιν θετική ς απά ντησης.
Οι προηγού μενες αρνητικές απαντή σεις στο ανωτέρω ερώ τημα του ΕΕΕΣ ή ά λλου αντίστοιχου
εντύ που ή δή λωσης, από οικονομικού ς φορείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή ς της παρ. 3β
του ά ρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετού ν τον λό γο αποκλεισμού των περ. ζ’ ή / και θ’ της
παρ. 4 του ά ρθρου 73 του παρό ντος και δεν απαιτείται να δηλωθού ν κατά τη συμπλή ρωση του ΕΕΕΣ
και κά θε αντίστοιχου εντύ που.
Όσον αφορά τις υποχρεώ σεις για την καταβολή φό ρων ή εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης (περ. α’
και β’ της παρ. 2 του ά ρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ό τι δεν έχουν αθετηθεί εφό σον
δεν έχουν καταστεί ληξιπρό θεσμες ή εφό σον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή , ο οικονομικό ς φορέας δεν υποχρεού ται να απαντή σει καταφατικά
στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτά ται εά ν ο οικονομικό ς φορέας έχει ανεκπλή ρωτες
υποχρεώ σεις ό σον αφορά στην καταβολή φό ρων ή εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης ή , κατά
περίπτωση, εά ν έχει αθετή σει τις παραπά νω υποχρεώ σεις του105
Στην περίπτωση υποβολή ς προσφορά ς από ένωση οικονομικώ ν φορέων, το ΕΕΕΣ υποβά λλεται
χωριστά από κά θε μέλος της ένωσης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικό ς φορέας δηλώ νει στο ΕΕΕΣ την πρό θεσή του για
ανά θεση υπεργολαβίας, υποβά λλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ του υπεργολά βου κατά
περίπτωση, σύ μφωνα με το ά ρθρο 23 της παρού σας.
Γ. Για την από δειξη της μη συνδρομή ς λό γων αποκλεισμού κατ’ ά ρθρο 18 και της πλή ρωσης των
κριτηρίων ποιοτική ς επιλογή ς κατά τα ά ρθρα 19, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα
δικαιολογητικά του παρό ντος. Η προσκό μιση των δικαιολογητικώ ν του παρό ντος γίνεται κατά τα
οριζό μενα στο ά ρθρο 5 από τον προσωρινό ανά δοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από
προσφέροντες, σε οποιοδή ποτε χρονικό σημείο κατά τη διά ρκεια της διαδικασίας, να υποβά λλουν ό λα
ή ορισμένα δικαιολογητικά , ό ταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιού ν ό λες τις απαιτή σεις των ά ρθρων 18 και 19 της
παρού σας.
Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλή ρωση α) των απαιτή σεων του ά ρθρου 18
και της καταλληλό τητας για την ά σκηση της επαγγελματική ς δραστηριό τητας του ά ρθρου 19.1
πρέπει να ικανοποιού νται από κά θε μέλος της ένωσης για την κατηγορία/ κατηγορίες του ά ρθρου
12.1 της παρού σας, στην/στις οποία/ οποίες κά θε μέλος της ένωσης συμμετέχει. Περαιτέρω,
συνολικά πρέπει να καλύ πτονται ό λες οι κατηγορίες μελετώ ν.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεού νται να υποβά λλουν δικαιολογητικά ή ά λλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατό τητα να λαμβά νει τα πιστοποιητικά
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρό σβασης σε εθνική βά ση δεδομένων σε οποιοδή ποτε
κρά τος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεά ν, ό πως εθνικό μητρώ ο συμβά σεων, εικονικό
φά κελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύ στημα αποθή κευσης εγγρά φων ή σύ στημα προεπιλογή ς. Η
δή λωση για την πρό σβαση σε εθνική βά ση δεδομένων εμπεριέχεται στο ΕΕΕΣ.
Η δή λωση για την πρό σβαση σε εθνική βά ση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύ μβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτού νται για τον
συγκεκριμένο σκοπό , ό πως η ηλεκτρονική διεύ θυνση της βά σης δεδομένων, τυχό ν δεδομένα
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αναγνώ ρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δή λωση συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεού νται να υποβά λουν δικαιολογητικά , ό ταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύ μβαση διαθέτει ή δη τα δικαιολογητικά αυτά .
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 22.1 ως 22.3 της παρούσας υποβάλλονται και
γίνονται αποδεκτά , σύ μφωνα με τα αναλυτικά οριζό μενα στο ά ρθρο 5.β της παρού σας. Τα
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας.
Ο προσωρινό ς ανά δοχος, κατό πιν σχετική ς ηλεκτρονική ς πρό σκλησης από την αναθέτουσα αρχή ,
υποβά λλει, κατά τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 5 της παρού σας, τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται κατωτέρω106:
22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18:
22.1.1
α) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 της παρού σας:
απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή , ελλείψει αυτού , ισοδυνά μου εγγρά φου που εκδίδεται από
αρμό δια δικαστική ή διοικητική αρχή του κρά τους μέλους ή της χώ ρας καταγωγή ς ή της χώ ρας ό που
είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύ πτει ό τι πληρού νται αυτές οι απαιτή σεις, το
οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μή νες πριν από την υποβολή του107. Η υποχρέωση προσκόμισης
του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται στο ά ρθρο 18.1.1 της
παρού σας.
22.1.2
β) Για τις περιπτώ σεις του ά ρθρου 18.1.2 της παρού σας:
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμό δια αρχή του οικείου κρά τους - μέλους ή χώ ρας, περί του
ό τι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώ σεις του οικονομικού φορέα, ό σον αφορά στην καταβολή φό ρων
(φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης
(ασφαλιστική ενημερότητα), σύ μφωνα με την ισχύ ουσα νομοθεσία του κρά τους εγκατά στασης ή
την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρό νο υποβολή ς του, ά λλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρό νος ισχύ ος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μή νες πριν
από την υποβολή του108.
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που
υποβά λλονται είναι:
β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβά λλουν υπεύ θυνη
δή λωση109 περί του ό τι δεν έχουν υποχρέωση καταβολή ς φό ρων στην Ελλά δα. Σε περίπτωση που
έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβά λλουν σχετικό αποδεικτικό της Α.Α.Δ.Ε.
[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται
να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170)
μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Σε
περίπτωση υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η α.α. αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό
αποδεικτικό ενημερότητας]110
β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ.
Ειδικό τερα οι Έλληνες μελετητές - φυσικά πρό σωπα υποβά λλουν σχετικό πιστοποιητικό για την
κά λυψη κύ ριας και επικουρική ς ασφά λισή ς τους. Οι εγκατεστημένες στην Ελλά δα εταιρείες / Γραφεία
Μελετώ ν υποβά λλουν αποδεικτικό ασφαλιστική ς ενημερό τητας από τον eΕΦΚΑ (κύ ριας και
επικουρική ς ασφά λισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελού ν
από δειξη ενημερό τητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστική ς ενημερό τητας των
φυσικώ ν προσώ πων- μελετητώ ν που στελεχώ νουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί
προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρό σωπα), που δεν υποβά λουν τα ά νω αποδεικτικά , υποβά λλουν
επιπλέον υπεύ θυνη δή λωση περί του ό τι δεν απασχολού ν προσωπικό , για το οποίο υπά ρχει
υποχρέωση ασφά λισης σε ημεδαπού ς ασφαλιστικού ς οργανισμού ς. Αν απασχολού ν τέτοιο
προσωπικό , πρέπει να υποβά λλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστική ς ενημερό τητας εκδιδό μενο από
τον eΕΦΚΑ.
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(Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.
17535/Δ1.6002 (Β 1754/2020) (άρθρο 7), εφόσον έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την οριζόμενη
διαδικασία δύναται να αναζητούν αυτεπαγγέλτως το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Σε
αυτήν την περίπτωση το παρόν σημείο διαμορφώνεται αναλόγως).
β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώ σεώ ν του
ό σον αφορά στην καταβολή φό ρων ή εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης
22.1.3
γ) Για τις περιπτώ σεις του ά ρθρου 18.1.5 της παρού σας:
Για την περίπτωση β’111, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμό δια δικαστική ή διοικητική αρχή
του οικείου κρά τους μέλους ή χώ ρας, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μή νες πριν από την
υποβολή του112. Ειδικό τερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα,
 γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας» 113 με το οποίο βεβαιώ νεται
ό τι δεν τελού ν υπό πτώ χευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή
ό τι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, καθώ ς και ό τι το νομικό πρό σωπο δεν
έχει τεθεί υπό εκκαθά ριση με δικαστική από φαση.. Το εν λό γω πιστοποιητικό εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα,
 γ2) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο
δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, σύ μφωνα με τις
κείμενες διατά ξεις, ως κά θε φορά ισχύ ουν. Οι μελετητές - φυσικά πρό σωπα δεν
προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθά ριση.
 γ3) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ό πως αυτά
εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύ πτει η μη αναστολή της
επιχειρηματική ς δραστηριό τητά ς τους.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμού ς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστική ς
Φερεγγυό τητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμό διο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμού ς
για το χρονικό διά στημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπά νω ημερομηνία
από το Γ.Ε.Μ.Η.
δ) Για τις περιπτώ σεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’ 114, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
ό τι δεν συντρέχουν στο πρό σωπό του οι οριζό μενοι λό γοι αποκλεισμού . 115
ε) Για την περίπτωση θ’116, πιστοποιητικό αρμό διας αρχή ς. Ειδικά για τους
εγκατεστημένους στην Ελλά δα μελετητές - φυσικά πρόσωπα, προσκομίζεται πιστοποιητικό του
Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιμελητηρίου (ό ταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των μελώ ν του)
περί μη διά πραξης παραπτώ ματος, για το οποίο επιβλή θηκε πειθαρχική ποινή . Τα Γραφεία /
Εταιρείες Μελετώ ν, καθώ ς και τα φυσικά πρό σωπα-μελετητές, ανεξά ρτητα από την χώ ρα
εγκατά στασης (Ελλά δα ή αλλοδαπή ), τα οποία δεν υπό κεινται στους ά νω πειθαρχικού ς φορείς,
υποβά λουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπό κεινται, εφό σον αυτό ς έχει πειθαρχικές εξουσίες
στα μέλη του, διαφορετικά υποβά λουν υπεύ θυνη δή λωση ό τι: α) δεν υπά ρχει πειθαρχικό ς φορέας και
β) δεν έχουν διαπρά ξει σοβαρό επαγγελματικό παρά πτωμα.
Μετά τη λή ξη των μεταβατικώ ν προθεσμιώ ν του ά ρθρου 39 του π.δ. 71/2019 και την πλή ρη έναρξη
ισχύ ος των διατά ξεώ ν του τελευταίου, για τις εγγεγραμμένες στο Μ.Η.Μ.Ε.Δ.Ε. μελετητικές
επιχειρή σεις, η μη συνδρομή του ως ά νω λό γου αποκλεισμού περί σοβαρού επαγγελματικού
παραπτώ ματος, αποδεικνύ εται με την υποβολή του πιστοποιητικού του Τμή ματος ΙΙ του εν λό γω
108
109

110

Πρβλ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016.
Οι υπεύ θυνες δηλώ σεις του παρό ντος τεύ χους υπογρά φονται και γίνονται αποδεκτές
σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 5 β) της παρού σας
Πρβλ. το α.π. 1081/18-02-21 έγγραφο της Αρχή ς «Ενημέρωση για ζητή ματα αποδεικτικώ ν
φορολογική ς ενημερό τητας (αυτό ματη ά ντληση αποδεικτικού - ενημερό τητα σε παρελθό ντα
χρό νο)» (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ).
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μητρώ ου που συνιστά επίσημο κατά λογο, σύ μφωνα με τα ειδικό τερα προβλεπό μενα στο ά ρθρο 24
του ως ά νω π.δ.
22.1.4 Αν το κρά τος μέλος ή χώ ρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή ό που αυτά
δεν καλύ πτουν ό λες τις περιπτώ σεις που αναφέρονται ως ά νω, υπό 22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 περ. β',
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή , στα κρά τη μέλη ή
στις χώ ρες ό που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύ θυνη δή λωση του ενδιαφερομένου
ενώ πιον αρμό διας δικαστική ς ή διοικητική ς αρχή ς, συμβολαιογρά φου ή αρμό διου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κρά τους μέλους ή της χώ ρας καταγωγή ς ή της χώ ρας ό που είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικό ς φορέας.

111
112
113

Εφό σον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λό γο αποκλεισμού .
Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016,.
Πρβλ υπ’ αριθμ. 13535/29.03.2021 (ΑΔΑ Ω1Α2Ω-41Τ) εγκυκλίου του Υπουργείου
Δικαιοσύ νης σύ μφωνα με το από 8-4-21 έγγραφο Γεν. Γραμματέων Ψηφιακή ς Διακυβέρνησης
και Δικαιοσύ νης. Με το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστική ς Φερεγγυό τητας καταργού νται και
αντικαθίστανται τα εξή ς πιστοποιητικά :
1. Πιστοποιητικό περί μη κατά θεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατά σταση εκκαθαριστή
2. Πιστοποιητικό περί μη λύ σεως ή λύ σεως και μη πτωχεύ σεως ή πτωχεύ σεως του
συνεταιρισμού
3. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως εταιρίας σε εκκαθά ριση
4. Πιστοποιητικό περί μη κατά θεσης αίτησης περί ενά ρξεως των διαδικασιώ ν που προβλέπουν
οι περιπτώ σεις των καταργημένων ή δη ά ρθρων 44 & 45 Ν. 1892/1990 (Επικύ ρωση
Συμφωνίας Πιστωτώ ν και εταιρίας και Διορισμό ς Επιτρό που) και των ά ρθρων 46 & 46α,
46β, και 46γ (θέση σε ειδική εκκαθά ριση) του ίδιου ως ά νω Ν. 1892/1990
5. Βεβαίωση περί κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 ν. 1892/1990 (περί ειδικής
εκκαθάρισης)
6. Πιστοποιητικό περί μη πτώ χευσης
7. Πιστοποιητικό περί μη κατά θεσης αίτησης πτώ χευσης - πτωχευτικού συμβιβασμού - δή λωση
παύ σης πληρωμώ ν
8. Πιστοποιητικό ό τι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή ά λλη ανά λογη κατά σταση
9. Πιστοποιητικό περί μη κατά θεσης αίτησης για συνδιαλλαγή - εξυγίανση κατ’ ά ρθρο 99 ν.
3588/2007
10.Πιστοποιητικό περί μη κατά θεσης σχεδίου αναδιοργά νωσης (αφορά και έκδοση από φασης)
11.Πιστοποιητικό περί μη εκκαθά ρισης
12.Πιστοποιητικό περί μη κατά θεσης αίτησης θέσης σε εκκαθά ριση
13. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση (αφορά
και έκδοση απόφασης)
14.Πιστοποιητικό περί μη διορισμού ή αντικατά στασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή
15.Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
16.Πιστοποιητικό περί μη κατά θεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση
17.Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης από φασης αναγκαστική ς εκκαθά ρισης ή αναγκαστική ς
διαχείρισης
18.Πιστοποιητικό περί μη κατά θεσης αίτησης περί λύ σεως εταιρίας (μό νο ΑΕ)
19.Πιστοποιητικό περί μη κατά θεσης αίτησης λύ σης ΟΕ/ΕΕ
20.Πιστοποιητικό περί μη κατά θεσης αίτησης λύ σης σωματείων - συλλό γων
21.Πιστοποιητικό περί μη κατά θεσης αίτησης λύ σης αστικώ ν εταιριώ ν
22.Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγή ς σε έκτακτη διαδικασία ρύ θμισης υποχρεώ σεων εμπό ρων
23.Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγή ς στην ειδική διαχείριση (ν. 4307/2014)
24.Πιστοποιητικό περί λύ σης ή εκκαθά ρισης αγροτικού ή δασικού συνεταιρισμού
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Οι αρμό διες δημό σιες αρχές παρέχουν, ό που κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δή λωση στην οποία
αναφέρεται ό τι δεν εκδίδονται τα εν λό γω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ό τι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύ πτουν ό λες τις περιπτώ σεις που αναφέρονται ανωτέρω.
Οι επίσημες δηλώ σεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικώ ν
(e-Certis)117 του ά ρθρου 81 του ν. 4412/2016.
22.1.5 Για την περίπτωση του ά ρθρου 18.1.9 της παρού σας, υπεύ θυνη δή λωση του προσφέροντος ό τι
δεν έχει εκδοθεί σε βά ρος του η κύ ρωση του οριζό ντιου αποκλεισμού , σύ μφωνα τις διατά ξεις της
κείμενης νομοθεσίας .
22.2 Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής:
22.2.1 Προς από δειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλά δα υποβά λλουν Πτυχίο Μελετητή ή
Γραφείων Μελετώ ν μέχρι την λή ξη της μεταβατική ς πειριό δου ισχύ ος του π.δ. 71/2019 σύ μφωνα με
το ά ρθρο 39 αυτού και από την πλή ρη έναρξη ισχύ ος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφή ς στο Τμή μα
Ι του Μητρώ ου Μελετητικώ ν Επιχειρή σεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)118 για τις αντίστοιχες
κατηγορίες μελετώ ν, ως εξή ς:
1 στην κατηγορία μελέτης 06
2 στην κατηγορία μελέτης 08
3 στην κατηγορία μελέτης 09
..........
...........
114
115

116
117

99
100
101

102
103
104
105
106

107

25.Πιστοποιητικό περί μη λύ σης εταιρίας
Εφό σον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, ό λες ή κά ποια/ες εξ αυτώ ν, ως λό γους αποκλεισμού .
Επισημαίνεται ό τι η αναθέτουσα αρχή , εφό σον μπορέσει να αποδείξει, με κατά λληλα μέσα, ό τι
συντρέχει κά ποια από τις περιπτώ σεις αυτές, αποκλείει οποιονδή ποτε οικονομικό φορέα από τη
συμμετοχή στη διαδικασία σύ ναψης της δημό σιας σύ μβασης.
Εφό σον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λό γο αποκλεισμού .
Η πλατφό ρμα της Ευρωπαϊκή ς Επιτροπή ς eCertis για την αναζή τηση ισοδύ ναμων
πιστοποιητικώ ν ά λλων κρατώ ν-μελώ ν της Ε.Ε είναι διαθέσιμη, χωρίς κό στος, στη διαδρομή .
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαίνεται ό τι η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ο αρμό διος
εθνικό ς φορέας για την καταχώ ρηση και τή ρηση των στοιχείων του eCertis για την Ελλά δα.
Πρβλ. το με αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικό έγγραφο της Αρχή ς στον ακό λουθο σύ νδεσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammikoapo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn
Πρβ. ά ρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016.
Πρβ. ά ρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται ό τι η ανωτέρω δυνατό τητα εναπό κειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού
φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατό τητα να υπογρά φεται το ΕΕΕΣ από το σύ νολο των
φυσικώ ν προσώ πων που αναφέρονται στα τελευταία δύ ο εδά φια του ά ρθρου 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016
Πρβλ. ά ρθρο 79Α ν. 4412/2016.
βλ. Δ.Ε.Ε. από φαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμή μα)
Άρθρο 79 παρ. 8σε συνδυασμό με ά ρθρο 73 παρ 2Α ν. 4412/2016
Εφιστά ται η προσοχή των αναθετουσώ ν αρχώ ν στο ό τι πρέπει να ζητείται η προσκό μιση
δικαιολογητικώ ν προς από δειξη μό νο των λό γων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογή ς που
έχουν τεθεί στην παρού σα διακή ρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ό τι, η αναθέτουσα αρχή
δύ ναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδή ποτε
χρονικό σημείο κατά τη διά ρκεια της διαδικασίας, να υποβά λλουν ό λα ή ορισμένα
δικαιολογητικά , ό ταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
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(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κρά τη μέλη της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης
υποβά λλουν τις δηλώ σεις και πιστοποιητικά που περιγρά φονται στο Παρά ρτημα XI του
Προσαρτή ματος Α΄ του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κρά τος μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώ ρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώ ρες που έχουν υπογρά ψει και κυρώ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανά θεση δημό σια σύ μβαση καλύ πτεται από τα Παραρτή ματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις
γενικές σημειώ σεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτή ματος I της ως ά νω Συμφωνίας, ή σε τρίτες
χώ ρες που δεν εμπίπτουν στην προηγού μενη περίπτωση και έχουν συνά ψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιώ ν ανά θεσης δημοσίων συμβά σεων, υποβά λλουν
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώ ου. Στην περίπτωση που χώ ρα δεν
τηρεί τέτοιο μητρώ ο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή , στα κρά τη - μέλη ή στις χώ ρες ό που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύ θυνη
δή λωση του ενδιαφερομένου ενώ πιον αρμό διας δικαστική ς ή διοικητική ς αρχή ς, συμβολαιογρά φου ή
αρμό διου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώ ρας καταγωγή ς ή της χώ ρας ό που είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικό ς φορέας ό τι δεν τηρείται τέτοιο μητρώ ο και ό τι ασκεί τη
δραστηριό τητα του ά ρθρου 17.1 της παρού σας.
Τα ως ά νω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά , εφό σον έχουν εκδοθεί έως τριά ντα
(30) εργά σιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτό ς αν σύ μφωνα με τις ειδικό τερες διατά ξεις
αυτώ ν φέρουν συγκεκριμένο χρό νο ισχύ ος119.
22.2.2
.....................................................................
22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύ εται ως ακολού θως
.....................................................................

120

:

22.2.4 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας121
................................................................................................................................................
22.2.5 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλό γους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισμού ς πιστοποίησης που συμμορφώ νονται με τα ευρωπαϊκά πρό τυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτή ματος VII του Προσαρτή ματος Α' του ν. 4412/2016,
μπορού ν, για την εκά στοτε σύ μβαση, να υποβά λλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφή ς εκδιδό μενο από την αρμό δια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμό διο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βά σει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λό γω οικονομικώ ν φορέων στον επίσημο κατά λογο ή η πιστοποίηση και η κατά ταξη στον εν λόγω
κατά λογο.
Η πιστοποιού μενη εγγραφή στους επίσημους καταλό γους από τους αρμό διους οργανισμού ς ή το
πιστοποιητικό , που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμή ριο
καταλληλό τητας ό σον αφορά τις απαιτή σεις ποιοτική ς επιλογή ς, τις οποίες καλύ πτει ο επίσημος
κατά λογος ή το πιστοποιητικό .

118

Επισημαίνεται ό τι τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώ ο Μελετητώ ν και στο Μητρώ ο
Γραφείων Μελετώ ν, που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθού ν να ισχύ ουν έως
την 1η Σεπτεμβρίου 2021, εφό σον πληρού νται οι προϋ ποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που
ίσχυε έως και τις 2 Ιουλίου 2019 (σύ μφωνα με το ά ρθρο 39 παρ. 2 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως
αντικαταστά θηκε με την παρ. 3 του ά ρθρου 144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256).
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλό γους απαλλά σσονται από
την υποχρέωση υποβολή ς των δικαιολογητικώ ν που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφή ς
τους.
Από την πλή ρη έναρξη ισχύ ος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικό του Τμή ματος ΙΙ του
ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποτελεί πιστοποιητικό εγγραφή ς σε επίσημο κατά λογο και απαλλά σσει τους
εγγεγραμμένους οικονομικού ς φορείς από την προσκό μιση των αποδεικτικώ ν μέσων που
προβλέπονται στο εν λό γω πιστοποιητικό .
22.2.6 Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύ ουν ό τι εκπληρώ νουν τα κριτή ρια επιλογή ς του ά ρθρου
19.2 και 19.3, της παρού σας, συμμετέχουν στην παρού σα διαδικασία ανά θεσης, ανεξαρτή τως της
εγγραφή ς και της κατά ταξή ς τους σε συγκεκριμένες τά ξεις των οικείων μητρώ ων.
22.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου:
Σε περίπτωση νομικού προσώ που, υποβά λλονται ηλεκτρονικά , στον φά κελο “Δικαιολογητικά
Προσωρινού Αναδόχου”, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύ πτει η εξουσία υπογραφή ς
του νομίμου εκπροσώ που και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριά ντα (30) εργά σιμες ημέρες
πριν από την υποβολή τους122, εκτό ς αν σύ μφωνα με τις ειδικό τερες διατά ξεις αυτώ ν φέρουν
συγκεκριμένο χρό νο ισχύ ος.
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) στις περιπτώ σεις που ο οικονομικό ς φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεού ται, κατά την
κείμενη νομοθεσία, να δηλώ νει την εκπροσώ πηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ123
- για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του124.
- για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, αρκεί η
υποβολή Γενικού Πιστοποιητικού Μεταβολών, εφό σον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μή νες πριν από
την υποβολή του
ii) Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύ στασης και νό μιμης
εκπροσώ πησης (ό πως καταστατικά , πιστοποιητικά μεταβολώ ν, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφά σεις
συγκρό τησης οργά νων διοίκή σης σε σώ μα, κλπ., ανά λογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευό μενα από υπεύ θυνη δή λωση του νό μιμου εκπροσώ που ό τι εξακολουθού ν να
ισχύ ουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρού σας διαδικασίας ανά θεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε πρό σωπο πλέον αυτώ ν που αναφέρονται στα παραπά νω έγγραφα των περιπτώ σεων i και ii,
προσκομίζεται επιπλέον από φαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργά νου διοίκησης του
νομικού προσώ που ό τι χορηγή θηκαν οι σχετικές εξουσίες.
119
120

121

Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016,
Για την από δειξη της τεχνική ς ικανό τητας του προσφέροντος, ό πως αυτή προσδιορίζεται στο
ά ρθρο 19.3, η αναθέτουσα αρχή αναγρά φει ό σα εκ των αποδεικτικώ ν μέσων που αναφέρονται
στα στοιχεία αιι, β, γ, ε, στ και η του Παραρτή ματος ΧΙΙ του Προσαρτή ματος Α’ του ν. 4412/2016
απαιτού νται (ά ρθρο 80 παρ. 5 του ως ά νω νό μου). Ειδικά η στελέχωση των ημεδαπώ ν
μελετητικώ ν επιχειρή σεων αποδεικνύ εται με την προσκό μιση της βεβαίωσης εγγραφή ς (πτυχίο)
στο Μητρώ ο Μελετητώ ν/ Γραφείων Μελετώ ν μέχρι τη λή ξη της μεταβατική ς περιό δου ισχύ ος,
σύ μφωνα με το ά ρθρο 39 του π.δ. 71/2019, και από την έναρξη πλή ρους ισχύ ος του τελευταίου,
βεβαίωση εγγραφή ς στο Τμή μα ΙΙ του Μητρώ ου Εργοληπτικώ ν Επιχειρή σεων Δημοσίων Έργων
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.).
Εφό σον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο ά ρθρο 19.4, συμπληρώ νεται αναλό γως σύ μφωνα
με το ά ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
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Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπό μενα, κατά τη νομοθεσία της
χώ ρας εγκατά στασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφό σον δεν προβλέπονται, υπεύ θυνη δή λωση του
νό μιμου εκπροσώ που, από την οποία αποδεικνύ ονται τα ανωτέρω ως προς τη νό μιμη σύ σταση,
μεταβολές και εκπροσώ πηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως ά νω υπεύ θυνες δηλώ σεις γίνονται αποδεκτές, εφό σον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρό σκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικώ ν.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύ πτουν η νό μιμη σύ σταση του οικονομικού φορέα, ό λες οι
σχετικές τροποποιή σεις των καταστατικώ ν, το/τα πρό σωπο/α που δεσμεύ ει/ουν νό μιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νό μιμος εκπρό σωπος, δικαίωμα υπογραφή ς
κλπ.), τυχό ν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώ πησης, καθώ ς και η θητεία
του/των ή /και των μελώ ν του οργά νου διοίκησης/ νό μιμου εκπροσώ που.
Γ. Οι ενώ σεις οικονομικώ ν φορέων που υποβά λλουν κοινή προσφορά , υποβά λλουν τα παραπά νω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά , για κά θε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύ μφωνα
με τα ειδικό τερα προβλεπό μενα στο ά ρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Δ. Σε περίπτωση που ο οικονομικό ς φορέας είναι φυσικό πρό σωπο / ατομική επιχείρηση, εφό σον
έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρό σωπα, προσκομίζεται εξουσιοδό τηση του οικονομικού φορέα.
122
123

124

Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν. 4412/2016,
Σύ μφωνα με το ά ρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγρά φονται υποχρεωτικά
α. η Ανώ νυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύ νης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. η Ομό ρρυθμη και Ετερό ρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν.
4072/2012 (Α` 86), καθώ ς και οι ομό ρρυθμοι εταίροι αυτώ ν,
ε. ο Αστικό ς Συνεταιρισμό ς του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβά νονται ο
αλληλασφαλιστικό ς, ο πιστωτικό ς και ο οικοδομικό ς συνεταιρισμό ς),
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστή νεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστή νεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (ά ρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
θ. ο Ευρωπαϊκό ς Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό
2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή ,
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει
την έδρα της στην ημεδαπή ,
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ
(ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή ,
ιβ. τα υποκαταστή ματα ή πρακτορεία που διατηρού ν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που
αναφέρονται στο ά ρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε
κρά τος - μέλος της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστή ματα ή πρακτορεία που διατηρού ν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που
έχουν έδρα σε τρίτη χώ ρα και νομική μορφή ανά λογη με εκείνη των αλλοδαπώ ν εταιριώ ν που
αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`,
ιδ. τα υποκαταστή ματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργού ν εμπορικές πρά ξεις στην
ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρό σωπα ή ενώ σεις προσώ πων που έχουν την κύ ρια εγκατά σταση
ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώ σεις ιβ` και ιγ`,
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύ μφωνα με το ά ρθρο 293 παρά γραφος 3 του ν.
4072/2012
Το πιστοποιητικό Ισχύ ουσας Εκπροσώ πησης (καταχωρίσεις μεταβολώ ν εκπροσώ πησης)
παρουσιά ζει τις σχετικές με τη διοίκηση και εκπροσώ πηση της εταιρείας
καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώ ο.
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22.4 Επισημαίνεται ό τι γίνονται αποδεκτές:
•
οι ένορκες βεβαιώ σεις που αναφέρονται στην παρού σα Διακή ρυξη, εφό σον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μή νες πριν από την υποβολή τους,
•
οι υπεύ θυνες δηλώ σεις, εφό σον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρό σκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικώ ν125 Σημειώ νεται ό τι δεν απαιτείται θεώ ρηση του γνησίου της
υπογραφή ς τους

Άρθρο 23:

Υπεργολαβία

23.1 Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τμή μα της σύ μβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώ ς και τους υπεργολά βους που προτείνει.
23.2 Η τή ρηση των υποχρεώ σεων της παρ. 2 του ά ρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολά βους δεν αίρει την ευθύ νη του κυρίου αναδό χου.
23.3 .................................................................... 126
23.4 Αν το(α) τμή μα(τα) της σύ μβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριά ντα τοις εκατό (30%) 127 της συνολική ς αξίας της σύ μβασης, η αναθέτουσα αρχή :
α) επαληθεύ ει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λό γων αποκλεισμού του ά ρθρου 18 της παρού σας για τους υπεργολά βους με το Ε.Ε.Ε.Σ.,
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα να αντικαταστή σει έναν υπεργολά βο, ό ταν από
την ως ά νω επαλή θευση προκύ πτει ό τι συντρέχουν λό γοι αποκλεισμού του.
Άρθρο 24:

Διάφορα

24.1 Οι προσφέροντες, με την υποβολή της προσφορά ς τους, αποδέχονται ανεπιφύ λακτα τους ό ρους
της παρού σας Διακή ρυξης.
24.2 Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώ νει το φυσικό πρό σωπο που υπογρά φει την προσφορά ως
Προσφέρων ή ως Νό μιμος Εκπρό σωπος Προσφέροντος, ό τι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για
λογαριασμό του, θα επεξεργά ζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της
προσφορά ς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβά λλονται σε αυτή ν, στο πλαίσιο του παρό ντος
Διαγωνισμού , για το σκοπό της αξιολό γησης των προσφορώ ν και της ενημέρωσης έτερων
συμμετεχό ντων σε αυτό ν, λαμβά νοντας κά θε εύ λογο μέτρο για τη διασφά λιση του από ρρητου και της
ασφά λειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κά θε μορφή ς αθέμιτη
επεξεργασία, σύ μφωνα με τις διατά ξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικώ ν
δεδομένων.
125
126

127

Πρβ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορού ν να προβλέπουν ό τι, κατό πιν αιτή ματος του υπεργολά βου και
εφό σον η φύ ση της σύ μβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβά λλει απευθείας στον
υπεργολά βο την αμοιβή του δυνά μει σύ μβασης υπεργολαβίας με τον ανά δοχο. Στην περίπτωση
αυτή , καθορίζονται τα ειδικό τερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύ ριο ανά δοχο να
εγείρει αντιρρή σεις ως προς αδικαιολό γητες πληρωμές, καθώ ς και οι ρυθμίσεις που αφορού ν
αυτό ν τον τρό πο πληρωμή ς. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύ νη του κύ ριου αναδόχου.
Συμπληρώ νεται αναλό γως.
Ο ό ρος αυτό ς μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχή ς, και στην περίπτωση
ποσοστού μικρό τερου του 30% της εκτιμώ μενης αξίας της σύ μβασης (πρβλ. παρ. 5 ά ρθρου 131
του ν. 4412/2016.
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24.2 Αν, μετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
191 του ν. 4412/2016, η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση της μελέτης, προσκαλεί τον
υποψήφιο, που κατατάχθηκε στην επόμενη θέση στον διαγωνισμό, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος
ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός την ολοκλήρωση της μελέτης, με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης
συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην
Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας
θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η
Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα
λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή προσφεύγει
κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου.
Η διαδικασία της παρούσας μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης της
μελέτης, ύστερα από διάλυση της σύμβασης.
24.3 Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κά τω γνωμοδοτή σεις και
αποφά σεις128:
Η 33/1-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΖΞΒΩΗΟ-ΘΛΝ) από φαση της Οικονομική ς Επιτροπή ς του Δή μου Σύ ρου –
Ερμού πολης περί παρά λειψης προμελετώ ν.
Η με α.π. 21321/34/22-3-2022 (19η πρά ξη, 4ης συνεδρίασης) γνωμοδό τηση του Τεχνικού Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων περί χρησιμοποίησης του κό στους ως μοναδικού κριτηρίου για την ανά θεση της
μελέτης, σύ μφωνα με την παρ. 6α του ά ρθρου 30 του Ν. 4782/21.
24.4 Για την παρού σα διαδικασία έχει εκδοθεί η από φαση με αρ.πρωτ. 14310/27-07-2022 (ΑΔΑΜ
22REQ011010801, ΑΔΑ: 9ΘΜΣΩΗΟ-ΓΟΨ για την ανά ληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης
για το οικονομικό έτος 2022 και 2023 και έλαβε α/α /937 καταχώ ρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και
εντολώ ν πληρωμή ς της Δ.Ο.Υ.
..............................…
Ερμού πολη ...-….-2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντης Τ.Υ.

Αικατερίνη Λειβαδά ρα
Αγρονό μος – Τοπογρά φος Μηχανικό ς Π.Ε.

Δαυίδ Διακοδημητρίου
Πολιτικό ς Μηχανικό ς Π.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ......................... από φαση Οικονομική ς Επιτροπή ς (ΑΔΑ:………………...)129

128

Τίθενται οι τυχό ν ληφθείσες γνωμοδοτή σεις και αποφά σεις, π.χ. αποφά σεις ανά ληψης
υποχρέωσης, δέσμευσης πίστωσης, έγκρισης δημοπρά τησης της μελέτης, η προηγού μενη
σύ μφωνη γνώ μη της αρμό διας Διαχειριστική ς Αρχή ς σε περίπτωση συγχρηματοδοτού μενης
σύ μβασης, τυχό ν ά λλες εγκρίσεις, ειδικοί ό ροι, κλπ.
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37
129

Βλ ά ρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 Π.Δ. 39/2017.
Του αρμοδίου οργά νου του εργοδό τη – αναθέτουσας αρχή ς (ά ρθρο 2 παρ. 3 στοιχ. 2 του ν.
4412/2016).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΥΡΗ, ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
(Κ.Α. 30.7411.010)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

3

σελ. 5

Τεύχος Προεκτιμώμενων αμοιβών

σελ. 12

Συγγραφή Υποχρεώσεων

σελ. 17

Παράρτημα Ι

σελ. 29

Παράρτημα ΙΙ

σελ. 31
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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η μελέτη αφορά στην αποκατάσταση δημοτικού ακινήτου επί της οδού Σουρή στην Ερμούπολη της
Σύρου.
Πρόκειται για διώροφο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Σουρή 7 στην κεντρική περιοχή της
Ερμούπολης. Το κτίριο βρίσκεται επί οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, με ΚΑΕΚ
290451905009 και εμβαδόν κατά τα κτηματολογικά στοιχεία 273,12 τ.μ.
Το κτίριο έχει εμβαδόν κατά όροφο 238,50 τ.μ. Το οικόπεδο περιλαμβάνει επίσης εσωτερικό ακάλυπτο
χώρο (αίθριο) εμβαδού περίπου 26,82 τ.μ. και ακάλυπτο χώρο παρά την είσοδο εμβαδού 18,68 τ.μ. Το
κτίριο ως υφιστάμενο κείμενο, υπερβαίνει κατά 10 περίπου τ.μ. την ρυμοτομική γραμμή της οδού. Η
πρόσοψη επί της οδού Σουρή, είναι και η μόνη ορατή όψη του κτιρίου, καθώς οι υπόλοιπες πλευρές
του βρίσκονται σε επαφή με τα όμορα κτίρια.
Το κτίριο είναι ηλικίας περίπου 150 ετών. Σύμφωνα με το βιβλίο «ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ – ΣΥΡΟΣ Ιστορικό
Οδοιπορικό», εκδόσεων ΟΛΚΟΣ έτους 2000, το κτίριο αναφέρεται ως «σπίτι Λαδόπουλου, απλό, της
πρώιμης φάσης».
Το κτίριο παρέμενε εγκαταλελειμμένο επί σειρά ετών. Περί τα μέσα της δεκαετίας του 2000 - 2010,
στο εν λόγω κτήριο είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες στο πλαίσιο της άρσης επικινδυνότητας
κτισμάτων. Εφαρμόσθηκαν επιχρίσματα στην όψη του και σφραγίσθηκαν τα κουφώματα για την
αποφυγή καταρρεύσεων επί της οδού. Τον Φεβρουάριο του 2021, κατά την διάρκεια θυελλωδών
ανέμων που επικρατούσαν στο νησί, κατέρρευσε ο όροφος του κτιρίου. Συγκεκριμένα κατέρρευσε η
πρόσοψη του ορόφου συμπαρασύροντας την εναπομείνασα κεραμοσκεπή, φέρουσες ξύλινες δοκούς
και ενδεχομένως διαχωριστικούς τοίχους. Η εξωτερική τοιχοποιία του ορόφου ήταν ξυλόπηκτη
κατασκευή (τσατμας) ενώ η τοιχοποιία του ισογείου είναι κατασκευασμένη από λιθοδομή.
Σήμερα, παραμένει η εξωτερική τοιχοποιία της πρόσοψης του ισογείου του κτιρίου (με την τοιχοποιία
της εισόδου), το περιτύπωμα των λοιπών εξωτερικών τοίχων και εσωτερικά τμήματα του κτιρίου στην
βορειοανατολική γωνία του.

Εικόνα 1: Θέση κτιρίου
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Εικόνα 2: Πρόσοψη κτιρίου πριν την κατάρρευση.

Εικόνα 3: Πρόσοψη κτιρίου πριν την κατάρρευση.
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Εικόνα 4: Τμήμα πρόσοψης και αυλής εισόδου μετά την κατάρρευση.

Εικόνα 5: Πρόσοψη κτιρίου κατά την κατάρρευση.
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2.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, κρίνει αναγκαία την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης του κτιρίου για
τους εξής λόγους:

3.



Η σταδιακή ερείπωση και κατάρρευση του κτιρίου, είχε ως συνέπεια την απώλεια ενός
σημαντικού περιουσιακού στοιχείου και την δημιουργία ενός κενού στον πυκνό πολεοδομικό
ιστό της περιοχής. Η αποκατάστασή του, αναμένεται να καλύψει το κενό αυτό, να επαναφέρει
την εικόνα της οδού στην προηγούμενη μορφή της και να αποτρέψει την δημιουργία ενός
χώρου χωρίς χρήση που σταδιακά θα απαξιωθεί.



Η συγχώνευση των τριών δήμων του νησιού σε έναν νέο ενιαίο δήμο το 2010, δημιούργησε
την ανάγκη στέγασης των βασικών του υπηρεσιών σε κτίρια γραφείων πολλές εκ των οποίων
στεγάζονται σε παλαιά κτίρια και ιδιοκτησίας τρίτων μέσω παραχωρήσεων και ενοικιάσεων. Η
αποκατάσταση του κτιρίου, θα δημιουργήσει έναν νέο χώρο γραφείων ιδιοκτησίας του δήμου
και με επαρκή χρονικό ορίζοντα ζωής, αυξάνοντας την αξία του περιουσιακού αποθέματος του
δήμου και βελτιώνοντας την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του. Στο συγκεκριμένο
κτίριο, θα στεγασθεί η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία σήμερα στεγάζεται
εν μέρει σε τμήμα παραχωρημένου κτιρίου το οποίο έχει κριθεί ανεπαρκές και εν μέρει
φιλοξενείται στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.



Η αποκατάσταση ενός παλαιού κτιρίου με «παραδοσιακά» υλικά και στην πρότερη μορφή του,
αναμένεται να αποτελέσει και έναν «τεχνικοοικονομικό» οδηγό και παράδειγμα αντιμετώπισης
πολλών παρόμοιων κτιρίων στην Ερμούπολη.



Η έγκαιρη εκπόνηση και αδειοδότηση της μελέτης, αυξάνει τις δυνατότητες του δήμου να
υποβάλλει πρόταση για ένταξη του αντίστοιχου έργου στην επόμενη προγραμματική περίοδο
του ΕΣΠΑ ή σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα.
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ – ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – Μ.Π.Ε.

Το οικόπεδο όπου βρίσκεται το κτίριο, έχει ΚΑΕΚ 290451905009 και η θέση του είναι σαφώς
προσδιορισμένη και εξασφαλισμένη. Με την υπό ανάθεση μελέτη, θα ανατεθεί η τοπογραφική
αποτύπωση για τις ανάγκες της αποκατάστασης του κτιρίου.
Τα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία, θα ληφθούν μόνο μέσω βιβλιογραφικής έρευνας, επί τόπου
μακροσκοπικής εξέτασης του χώρου και λήψη στοιχείων για τις επικρατούσες παραδοχές στην περιοχή
του έργου κατά την σύνταξη παρόμοιων μελετών και δεν θα εκπονηθεί σχετική μελέτη.
Για την αποκατάσταση του κτιρίου δεν προβλέπεται η σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
4.

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Λήφθηκε υπόψη ότι το κτίριο θα στεγάσει το σύνολο των γραφείων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου. Οι ελάχιστες απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κτιριολογικό πρόγραμμα του
παραρτήματος Ι.
Θα πρέπει επίσης να συνυπολογισθούν οι απαραίτητοι χώροι υγιεινής, οι διάδρομοι πρόσβασης, ο
χώρος για την εξυπηρέτηση ανελκυστήρα και κάθε άλλη απαραίτητη εγκατάσταση έτσι ώστε το κτίριο
να είναι προσβάσιμο από ΑΜεΑ και ΑμΕΑ.
5.

ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ

Η πρόσβαση στο κτίριο γίνεται από το δημοτικό οδικό δίκτυο. Έμπροσθεν του κτιρίου διέρχεται η οδός
Σουρή, κυμαινόμενου πλάτους οδοστρώματος 4,00 – 5,30 μέτρων, με μονόδρομη κατεύθυνση
κυκλοφορίας οχημάτων από την Πλατεία Μιαούλη προς την Πλατεία Τσιροπινά. Η αποχώρηση από την
περιοχή του κτιρίου, γίνεται μέσω της οδού Απόλλωνος, μεταβλητού πλάτους 2,80 – 5,00 μέτρων με
κατεύθυνση κυκλοφορίας οχημάτων από την Πλατεία Τσιροπινά προς την Πλατεία Αγ. Νικολάου.
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Εναλλακτικά και τις ώρες που επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων μέσω των πεζοδρόμων του εμπορικού
κέντρου της πόλης, η αποχώρηση μπορεί να γίνεται και από την οδό Καλομενοπούλου, κυμαινόμενου
πλάτους οδοστρώματος 2,50 – 4,80 μέτρων.
Η πεζή πρόσβαση και αποχώρηση από την θέση του κτιρίου είναι ισόπεδη (χωρίς παρεμβολή
κλιμακωτών οδών) σε σχέση με τα κεντρικά σημεία ενδιαφέροντος της πόλης (Πλατεία Μιαούλη,
εμπορικό κέντρο, παραλιακή οδό, λιμάνι κ.α.) Επιπλέον το κτίριο βρίσκεται πλησίον του κεντρικού
Δημαρχιακού Μεγάρου και της έδρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
6.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Η μελέτη θα αφορά την αποκατάσταση του κτιρίου ως προς την εξωτερική του μορφή και με
παρόμοια υλικά.
Το αποκατεστημένο κτίριο θα είναι δύο ορόφων, με κεραμοσκεπή. Η εξωτερική του περίμετρος θα
ακολουθεί το υφιστάμενο περιτύπωμα, διατηρώντας τον εσωτερικό ακάλυπτο χώρο (αίθριο) και την
αυλή της εισόδου από την οδό Σουρή στις διαστάσεις και το εμβαδόν που προϋπήρχαν.
Το κτίριο θα μελετηθεί με φέρουσα τοιχοποιία από λιθοδομή. Οι εσωτερικοί τοίχοι, θα μελετηθούν είτε
φέροντες από λιθοδομή ή πλινθοδομή, είτε μη φέροντες από οπτοπλινθοδομή ή ξηράς δόμησης (κατά
προτίμηση στον όροφο για την μείωση των φορτίων).
Τα ανοίγματα του ισογείου και η χρήση τους θα παραμείνουν ως είχαν και στις διαστάσεις που
βρίσκονται και σήμερα. Στον όροφο θα δημιουργηθούν ανοίγματα με τρόπο συμβατό με τα
προϋφιστάμενα, αλλά σε θέσεις που θα βελτιώνουν την αισθητική της όψης. Όλα τα εξωτερικά
κουφώματα θα είναι ξύλινα, παρόμοιου σχεδίου με τα προϋφιστάμενα. Άνωθεν της αυλής της εισόδου,
θα υπάρχει μικρός εξώστης στις προγενέστερες διαστάσεις.
Τα μεσοπατώματα θα μελετηθούν φερόμενα σε μεταλλικούς δοκούς με ξύλινη επικάλυψη στους
κύριους χώρους. Η στέγη θα είναι κεραμοσκεπή επί ξύλινου φορέα.
Γενικά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αποκατάσταση του κτιρίου θα αφορά τόσο την μορφολογία,
όσο και τα υλικά του, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σύγχρονες ανάγκες ασφάλειας και
λειτουργικότητας (μονώσεις, δίκτυα, εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ κ.α.).
Επειδή όλες οι παραπάνω προδιαγραφές είναι απαίτηση του εργοδότη και δεν θα γίνουν δεκτές
εναλλακτικές προτάσεις ως προς την μορφή και τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, δεν θα απαιτηθεί
προμελέτη αλλά το στάδιο αυτό θα παραληφθεί. Η σχετική πρόβλεψη για την καταβολή της αμοιβής
του 50% του παραληφθέντος σταδίου, περιλαμβάνεται στην προεκτίμηση αμοιβής των υπόλοιπων
μελετών.
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Εικόνα 6: Κάτοψη ισογείου προϋφιστάμενου κτιρίου.

Εικόνα 7: Κάτοψη ορόφου προϋφιστάμενου κτιρίου.
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Εικόνα 8: Πρόσοψη προϋφιστάμενου κτιρίου.
7.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΦΑΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το μελετητικό αντικείμενο για την δημοπράτηση και κατασκευή του ανωτέρω περιγραφόμενου έργου,
αποτελείται από τις παρακάτω μελέτες: Τοπογραφική, Αρχιτεκτονική, Παθητική Πυροπροστασία,
Στατική, Ηλεκτρομηχανολογική, Ενεργητική Πυροπροστασία, Μελέτη Θερμομόνωσης, ΣΑΥ – ΦΑΥ και
Τεύχη Δημοπράτησης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές και τα
προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1047Β/29-3-2019).
Η μελέτη θα εκπονηθεί σε φάσεις (ή στάδια), ως εξής:
Α στάδιο: εκπόνηση οριστικής μελέτης.
Θα περιλαμβάνει την Τοπογραφική Αποτύπωση, την Οριστική Αρχιτεκτονική, Στατική και
Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη και την Παθητική Πυροπροστασία. Το στάδιο Α, θα υποβληθεί στην
Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τεχνική Υπηρεσία) του Δήμου για τυχόν παρατηρήσεις και θεώρηση και
κατόπιν θα διαβιβασθεί για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ο μελετητής οφείλει να παρουσιάσει,
υποστηρίξει και επεξηγήσει τις μελέτες του προς κάθε αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού,
προκειμένου αυτές να λάβουν θετική γνωμοδότηση με ή χωρίς παρατηρήσεις. Στην φάση αυτή και
εφόσον απαιτηθεί θα επανυποβληθούν οι μελέτες του Α σταδίου συμπληρωμένες – τροποποιημένες
κατάλληλα μετά από τυχόν παρατηρήσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή/και του Υπουργείου
Πολιτισμού και ισχύουν οι ανωτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου, με την χορήγηση ανάλογης
παράτασης εάν αυτό απαιτηθεί.
Η έγκριση του σταδίου, θα γίνει μετά την τελική θετική γνωμοδότηση των αρμοδίων υπηρεσιών του
Υπουργείου Πολιτισμού. Ο ανάδοχος δεν θα προχωρήσει στην έναρξη εκπόνησης του επόμενου
σταδίου, εάν πρώτα δεν λάβει την σχετική γραπτή εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Β στάδιο: έκδοση Άδειας Δόμησης.
Το στάδιο αυτό θα περιλαμβάνει την μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας, την Μελέτη
Θερμομόνωσης και το Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. Θα περιλαμβάνει επίσης την κατάθεση του φακέλου από τον
ανάδοχο και τις ενέργειές του για έκδοση Άδειας Δόμησης του έργου.
Γ στάδιο: εκπόνηση μελέτης εφαρμογής.
Η εκπόνηση θα αρχίσει μετά την έγκριση του προηγούμενου σταδίου και την έγγραφη εντολή της
υπηρεσίας και θα ενσωματώνει τις τυχόν παρατηρήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού οι οποίες δεν θα
απαιτηθεί να ληφθούν υπόψη στην φάση των οριστικών μελετών, αλλά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
κατά την κατασκευή του έργου. Θα περιλαμβάνει όλες τις μελέτες εφαρμογής όπως προσδιορίσθηκαν
κατά την προεκτίμηση της αμοιβής, συμπεριλαμβανομένων και των τευχών δημοπράτησης του έργου,
σε ενιαία μορφή.

11

ΑΔΑ: ΨΟΚ9ΩΗΟ-ΗΟΖ

Τα στάδια Β και Γ, εφόσον είναι δυνατό και τεκμηριωθεί από τον ανάδοχο, μπορούν να υλοποιούνται
ταυτόχρονα κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Τα περιεχόμενα των παραδοτέων των μελετών κάθε φάσης, θα είναι σύμφωνα με την Υ.Α.
ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1047Β/29-3-2019) και θα υποβάλλονται ανά φάση (όχι ανά μεμονωμένη
μελέτη). Ο ανάδοχος θα μπορεί να υποβάλλει ένα μόνο ψηφιακό αντίτυπο πριν την οριστική υποβολή
κάθε σταδίου, για τον έλεγχο και τυχόν διορθώσεις που θα επιφέρει η υπηρεσία, για την διευκόλυνσή
του. Η οριστική υποβολή, θα περιλαμβάνει τέσσερα (4) έντυπα και ένα (1) ψηφιακό αντίγραφο όλων
των μελετών κάθε σταδίου.
Η αναλυτική προεκτίμηση της αμοιβής ανά είδος, κατηγορία και στάδιο μελέτης, παρουσιάζονται στο
Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών.
Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση του μελετητικού αντικειμένου, δίνεται στο
Παράρτημα ΙΙ. Ο ανάδοχος, μετά την υπογραφή της σύμβασης θα υποβάλλει νέο χρονοδιάγραμμα
σύμφωνα με την νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καθοριζόμενες παρακάτω καθαρές διάρκειες
ανά στάδιο είναι οι μέγιστες αποδεκτές.
Για το μελετητικό αντικείμενο, καθορίζεται η κάτωθι τμηματική προθεσμία:
Υποβολή Σταδίου Α: εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
(καθαρός χρόνος, χωρίς εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις ή άλλες ενέργειες της υπηρεσίας ή τρίτων).
Ο συνολικός καθαρός χρόνος για την εκπόνηση του συνόλου του μελετητικού αντικειμένου και την
υποβολή όλων των απαιτούμενων μελετών, καθορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης (καθαρός χρόνος, χωρίς εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις ή άλλες
ενέργειες της υπηρεσίας ή τρίτων).
Η υπαίτια υπέρβαση των ανωτέρω προθεσμιών, επιφέρει την επιβολή ποινικών ρητρών κατά του
αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/21.

12

ΑΔΑ: ΨΟΚ9ΩΗΟ-ΗΟΖ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
Η προεκτίμηση αμοιβής της μελέτης γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Αμοιβών Μελετών (ΦΕΚ
2519/20-7-2017). Ο συντελεστής τκ, σύμφωνα με το α.π. Δ11/104190/6-4-2022 του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, λαμβάνεται ως τκ = 1,260.
Η μελέτη αφορά την αποκατάσταση διώροφου κτιρίου, δομημένης επιφάνειας κατ’ όροφο 238,50 τ.μ.
(ήτοι 477,00 τ.μ. συνολικά), με επιφάνεια ακάλυπτων χώρων 34,62 τ.μ., επί οικοπέδου εμβαδού
273,12 τ.μ.

1)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Αρθρο ΤΟΠ.6 «Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων».
Η τοπογραφική αποτύπωση του οικοπέδου εμπίπτει στο ανωτέρω άρθρο διότι εντός αυτού βρίσκεται
το περιτύπωμα του παλαιού κτιρίου, ο τοίχος της πρόσοψης, οι αύλειοι χώροι και γενικά κατασκευές
που απαιτούν την αποτύπωση πολλών σημείων για την ακριβή δημιουργία ψηφιακού μοντέλου
εδάφους. Η αποτύπωση θα υλοποιηθεί στο σύστημα ΕΓΣΑ ’87.
Η κατηγορία κάλυψης θεωρείται ως πυκνοδομημένη και η απαιτούμενη κλίμακα θα είναι η μέγιστη
σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, δηλαδή 1:100. Η εγκάρσια κλίση εδάφους εκτιμάται μεταξύ 10 –
40%, και συνεπώς η αμοιβή προσαυξάνεται κατά 20%.
Η αμοιβή ανά στρέμμα, είναι 180 €, άρα:
Α = 180 €/στρέμμα * 0,27312 στρέμματα * 1,20 * 1,260 (τκ) => Α = 74,33 €.

2)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Άρθρο ΟΙΚ.1 «Αρχιτεκτονικές Μελέτες».
Άρθρο ΟΙΚ.1.1 «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Εργων και Εργων Διαμόρφωσης Ελεύθερων
Χώρων»
Η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται από τον τύπο της παρ. 1.1.1 του ανωτέρω άρθρου, όπου:
Ε:

Επιφάνεια κτιρίου = 477,00 τ.μ.
Επιφάνεια ελεύθερου χώρου = 45,50 τ.μ.

ΤΑο:

Βασική Ενιαία Τιμή Αφετηρίας = 9,75 €/τ.μ. (παρ. 1.1.3 άρθρου ΟΙΚ.1).

ΣΒν:

Συντελεστής Βαρύτητας (παρ. 1.1.4 άρθρου ΟΙΚ.1)
Για κτίρια γραφείων, κατηγορία ΙΙΙ, ΣΒν = 1,40
Για ελεύθερο χώρο (παρ. 1.1.2 άρθρου ΟΙΚ.1), κατηγορία V, ΣΒν = 0,10

ΣΑ:

Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης ((παρ. 1.1.6 άρθρου ΟΙΚ.1)
Για κτίρια γραφείων, κατηγορία ΙΙΙ, ΣΑ = 1
Για ελεύθερο χώρο, κατηγορία V, ΣΑ = 1

κ,μ:

Συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία μελέτης (πιν Ια, άρθρου ΟΙΚ.1).
Για κατηγορία ΙΙΙ, κ = 2,10, μ = 50,00.
Για κατηγορία V, κ = 2,90, μ = 63,00.

Συνεπώς με εφαρμογή του τύπου της παρ. 1.1.1, προκύπτει:
Για το κτίριο: Α = 48.758,74 €
Για τον ελεύθερο χώρο: Α = 1.552,85 €
Σύνολο «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Εργων και Εργων Διαμόρφωσης Ελεύθερων Χώρων» Α =
50.311,59 €.
Η κατανομή κατά στάδιο, είναι (παρ. 5, άρθρου ΟΙΚ. 5):
Προμελέτη:
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Οριστική:

12.577,90 €

Εφαρμογής:

20.124,64 €

Σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου ΟΙΚ.5, εφόσον παραλείπεται η προμελέτη, η οριστικά μελέτη θα
πρέπει να προσαυξηθεί κατά το 50% της αξίας της προμελέτης. Αρα για την παρούσα μελέτη θα είναι:
Οριστική:

21.382,43 €

Εφαρμογής:

20.124,64 €

Αρθρο ΟΙΚ.1.2 «Παθητική Πυροπροστασία»
Η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται με τον τύπο της παρ. 1.1.1. άρθρου ΟΙΚ.1, όπου το ΤΑο
πολλαπλασιάζεται επί 2%. Οι συντελεστές κ & μ, ορίζονται ως κ = 2,0 και μ = 35.
Συνεπώς με εφαρμογή του τύπου της παρ. 1.1.1 και σε ότι αφορά μόνο το κτίριο, προκύπτει:
Α = 1.920,76 €
Η μελέτη θα εκπονηθεί συνολικά και σε όλα τα στάδιά της.

3)

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Αρθρο ΟΙΚ.2.1 «Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων»
Η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται από τον τύπο της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου, όπου οι
συντελεστές ΣΒν, Ε, τκ και ΤΑο ορίζονται όπως στην παρ. ΟΙΚ.1.1.1. Ο συντελεστής Σστ ορίζεται στον
πίνακα Ιβ της παρ. 6 του άρθρου ΟΙΚ.2.1.
Για Κτίρια Γραφείων Δημόσιας Διοίκησης είναι Σστ = 0,30.
Οι συντελεστές κ και μ επιλέγονται ανάλογα την κατηγορία μελέτης από τον πίνακα Ιγ της παρ. 7 του
άρθρου ΟΙΚ.2.1. Το κτίριο θα είναι λιθόκτιστο με δάπεδα επί σιδηρών φορέων και στέγη επί ξύλινου
φορέα και σε επαφή με γειτονικά κτίρια. Λόγω της σπουδαιότητας επιλέγεται Κατηγορία ΙΙΙ και κ =
3,00 και μ = 37,00.
Συνεπώς με εφαρμογή του τύπου της παρ. ΟΙΚ.2.1.1, προκύπτει Α = 14.596,83 €.
Η κατανομή κατά στάδιο, είναι (παρ. 5, άρθρου ΟΙΚ. 5):
Προμελέτη:

5.108,89 €

Οριστική:

3.649,21 €

Εφαρμογής:

5.838,73 €

Σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου ΟΙΚ.5, εφόσον παραλείπεται η προμελέτη, η οριστικά μελέτη θα
πρέπει να προσαυξηθεί κατά το 50% της αξίας της προμελέτης. Αρα για την παρούσα μελέτη θα είναι:
Οριστική:

6.203,66 €

Εφαρμογής:

5.838,73 €

4)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Αρθρο ΟΙΚ.3.1. «Ηλεκτρικές και Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιριακών Εργων».
Η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται από τον τύπο της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου, όπου οι
συντελεστές ΣΒν, Ε, τκ και ΤΑο ορίζονται όπως στην παρ. ΟΙΚ.1.1.1. Ο συντελεστής ΣΗΜ ορίζεται
στον πίνακα Ιδ της παρ. 6 του άρθρου ΟΙΚ.3.1.
Για Κτίρια Γραφείων Δημόσιας Διοίκησης ο μέγιστος ΣΗΜ = 0,37. Από αυτόν αφαιρούνται οι μη
απαιτούμενες μελέτες του πίνακα Ιδ, δηλαδή:
Η μελέτη θέρμανσης, διότι η θέρμανση περιλαμβάνεται στον Κλιματισμό – Αερισμό σύμφωνα με την
παρ. 6 του άρθρου ΟΙΚ.3.1.
Η μελέτη υποσταθμού, άρα αφαιρείται 0,02.
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Η μελέτη BMS, άρα αφαιρείται 0,01.
Η μελέτη αλεξικέραυνου, άρα αφαιρείται 0,01.
Συνεπώς για την παρούσα μελέτη το σύνολο του συντελεστή ΣΗΜ = 0,33.
Οι συντελεστές κ και μ επιλέγονται ανάλογα την κατηγορία μελέτης από τον πίνακα Ιε της παρ. 7 του
άρθρου ΟΙΚ.3.1.
Ολες οι εγκαταστάσεις, πλην Ισχυρών και Ασθενών Ρευμάτων και Κλιματισμού – Αερισμού,
εντάσσονται στην Κατηγορία ΙΙ, με ΣΗΜ = 0,14, κ = 2 και μ = 35,00.
Οι εγκαταστάσεις Ισχυρών και Ασθενών Ρευμάτων εντάσσονται στην Κατηγορία ΙΙΙ, με ΣΗΜ = 0,08, κ
= 2,30 και μ = 45,00.
Η εγκατάσταση Κλιματισμού – Αερισμού, εντάσσεται στην Κατηγορία IV με ΣΗΜ = 0,11, κ = 2,50 και
μ = 45,00.
Με εφαρμογή του τύπου της παρ. ΟΙΚ.2.1.1, προκύπτει:
Για τις μελέτες κατηγορίας ΙΙ, Α = 5.423,61 €
Για τις μελέτες κατηγορίας ΙΙΙ, Α = 3.795,86 €
Για τις μελέτες κατηγορίας ΙV, Α = 5.410,63 €
Αρα σύνολο Α = 14.630,10 €
Η κατανομή κατά στάδιο, είναι (παρ. 5, άρθρου ΟΙΚ. 5):
Προμελέτη:

5.120,54 €

Οριστική:

3.657,53 €

Εφαρμογής:

5.852,04 €

Σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου ΟΙΚ.5, εφόσον παραλείπεται η προμελέτη, η οριστικά μελέτη θα
πρέπει να προσαυξηθεί κατά το 50% της αξίας της προμελέτης. Αρα για την παρούσα μελέτη θα είναι:
Οριστική:

6.217,80 €

Εφαρμογής:

5.852,04 €

Αρθρο ΟΙΚ.3.2 «Ενεργητική Πυροπροστασία (έκδοση άδειας από Πυροσβεστική Υπηρεσία)».
Η αμοιβή υπολογίζεται από τον τύπο του άρθρου ΟΙΚ.1.1.1 όπου το ΤΑο πολλαπλασιάζεται επί 3% και
οι συντελεστές κ και μ ορίζονται αντίστοιχα κ = 2,30 και μ = 45,00.
Με εφαρμογή του τύπου της παρ. ΟΙΚ.1.1.1, προκύπτει: Α = 3.250,03 €.

5)

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Αρθρο ΟΙΚ.4.1 «Μελέτη Θερμομόνωσης»
Η αμοιβή υπολογίζεται από τον τύπο του άρθρου ΟΙΚ.1.1.1 όπου το ΤΑο πολλαπλασιάζεται επί 5% και
οι συντελεστές κ και μ ορίζονται αντίστοιχα κ = 2,00 και μ = 35,00.
Με εφαρμογή του τύπου της παρ. ΟΙΚ.1.1.1, προκύπτει: Α = 3.766,95 €.
Αρθρο ΓΕΝ.6 «Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ – ΦΑΥ».
Η αμοιβή υπολογίζεται από τον τύπο της παρ. 2 του άρθρου ΓΕΝ.6 όπου ΣΑi το σύνολο των
προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών και β συντελεστής που υπολογίζεται με τον
τύπο επίσης της παραγράφου 2 του άρθρου ΓΕΝ.6 όπου κ = 0,40 και μ = 8,00.
Το σύνολο των αμοιβών σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, ανέρχεται σε 74.557,04 €.
Με εφαρμογή του τύπου της παρ. 2 του άρθρου ΓΕΝ.6, προκύπτει: Α = 1.454,52 €.
Αρθρο ΓΕΝ.7 «Αμοιβή Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης»
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Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου ΓΕΝ.7 η προεκτιμώμενη αμοιβή ορίζεται στο 8% της συνολικής
προεκτιμώμενης αμοιβής για τις οποίες συντάσσονται τεύχη δημοπράτησης. Ο επιμερισμός ανά τεύχος
γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου ΓΕΝ.7.
Η υπηρεσία δεν θα απαιτήσει την υποβολή Τιμολογίου Προσφοράς, Προϋπολογισμού Προσφοράς και
Διακήρυξης, άρα η αμοιβή θα ανέλθει στο 93% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής κατά την παρ.
1 του ΓΕΝ.7.
Συνεπώς, η αμοιβή για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης προκύπτει επί της προεκτιμώμενης αμοιβής
των μελετών κάθε κατηγορίας και συγκεκριμένα:
1) Αρχιτεκτονικές μελέτες (περιλαμβάνεται η παθητική πυροπροστασία και η μελέτη θερμομόνωσης:
ύψους 47.194,78 € και ανέρχεται σε Α = 3.511,29 €.
2) Στατικές μελέτες: ύψους 12.042,39 € και ανέρχεται σε Α = 895,95 €.
3) Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (περιλαμβάνεται η ενεργητική πυροπροστασία): ύψους 15.319,87 €
και ανέρχεται σε Α = 1.139,80 €.

Κατόπιν των ανωτέρω η προεκτιμώμενη αμοιβή κατανέμεται ως εξής:
Μελέτη
Τοπογραφική
Αρχιτεκτονική
Παθητική Πυροπροστασία
Στατική
Ηλεκτρομηχανολογική
Ενεργητική Πυροπροστασία
Μελέτη Θερμομόνωσης
ΣΑΥ - ΦΑΥ
Τεύχη Δημοπράτησης 1
Τεύχη Δημοπράτησης 2
Τεύχη Δημοπράτησης 3
Σύνολο

Οριστική
74,33
21.382,43
1.920,76
6.203,66
6.217,80
3.250,03
3.766,95
1.454,52

Εφαρμογής

Σύνολο

20.124,64
5.838,73
5.852,04

3.511,29
895,95
1.139,80
44.270,48
37.362,45
Απρόβλεπτα 15%
Σύνολο
Πρόβλεψη 3% για το σύνολο της μελέτης1.
Σύνολο
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

74,33
41.507,07
1.920,76
12.042,39
12.069,84
3.250,03
3.766,95
1.454,52
3.511,29
895,95
1.139,80
81.632,93
12.244,94
93.877,87
2.816,34
96.694,21
23.206,61
119.900,82

Ο καταμερισμός των παραπάνω προεκτιμώμενων αμοιβών ανά κατηγορία μελέτης επί των οποίων θα
κληθούν οι διαγωνιζόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους, γίνεται ως εξής:
Κατηγορία Μελέτης

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Στατικές Μελέτες
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

1

Μελέτη
Τοπογραφική
Αρχιτεκτονική
Παθητική Πυροπροστασία
Μελέτη Θερμομόνωσης
ΣΑΥ - ΦΑΥ
Τεύχη Δημοπράτησης 1
Στατική
Τεύχη Δημοπράτησης 2
Ηλεκτρομηχανολογική
Ενεργητική Πυροπροστασία
Τεύχη Δημοπράτησης 3

Αμοιβή
74,33
41.507,07
1.920,76
3.766,95
1.454,52
3.511,29
12.042,39
895,95
12.069,84
3.250,03
1.139,80
Σύνολο

Πρόβλεψη παρ. 8 άρθρου 184 Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 Ν. 4782/21.
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Σύνολο

52.234,92

12.938,34
16.459,67
81.632,93
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Επί του συνόλου της προσφοράς ανά κατηγορία μελέτης κάθε διαγωνιζόμενου, θα εφαρμοσθεί η
πρόβλεψη για απρόβλεπτα (15%), επί του νέου συνόλου η πρόβλεψη της παρ. 8 άρθρου 184 Ν.
4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 Ν. 4782/21 (3%) η οποία αφορά όλα τα στάδια και τον
συνολικό καθαρό χρόνο της μελέτης και τέλος ο Φ.Π.Α. (24%).
Η προεκτιμώμενη αμοιβή (χωρίς απρόβλεπτα, πρόβλεψη παρ. 8 άρθρου 184 Ν. 4412/16, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 Ν. 4782/21 και Φ.Π.Α.) κατανέμεται ανά στάδιο ως εξής, όπως τα
στάδια αυτά προσδιορίζονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και θα αναδιαμορφωθεί ανάλογα με την
προσφορά του οριστικού αναδόχου:

Τοπογραφική
Αρχιτεκτονική
Παθητική
Πυροπροστασία
Στατική
Ηλεκτρομηχανολογικ
ή
Ενεργητική
Πυροπροστασία
Μελέτη
Θερμομόνωσης
ΣΑΥ - ΦΑΥ
Τεύχη Δημοπράτησης
Σύνολο
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Στάδιο Α
Οριστική
74,33
21.382,43

Στάδιο Β
Οριστική

Στάδιο Γ
Εφαρμογής
20.124,64

1.920,76
6.203,66

5.838,73

6.217,80

5.852,04
3.250,03
3.766,95
1.454,52

35.798,98

8.471,50

5.547,04
37.362,45
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΆΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Σύρου – Ερμούπολης.
Κύριος του έργου: Δήμος Σύρου – Ερμούπολης.
Εργοδότης: Δήμος Σύρου – Ερμούπολης.
Ανάδοχος: Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με σύμβαση η μελέτη (κατά την έννοια των
παρ. 5 και 9 του άρθρου 2 του Ν.4412/16).
Προϊσταμένη Αρχή: Οικονομική Επιτροπή Δήμος Σύρου - Ερμούπολης.
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.
Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση Αμοιβή
του αναδόχου.
Σύμβαση: οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή
περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή ενός ή περισσότερων αναθετουσών
αρχών/αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την
προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (άρθρο 2 παρ. 5 Ν. 4412/16).
Βασικός μελετητής: είναι ο ανάδοχος, ή σε περίπτωση ένωσης το μέλος ή τα μέλη της αναδόχου
ένωσης σύμβασης μελέτης, ο οποίος εκπόνησε την «κύρια» μελέτη. Σε περίπτωση «σύνθετης
μελέτης», ορίζεται βασικός μελετητής για κάθε «κύρια μελέτη» σύμφωνα με την ΥΑ υπ’ αρ.
ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-09-2018.
Κύρια μελέτη: νοείται η μελέτη που έχει ως αντικείμενο τον ίδιο τον σχεδιασμό του έργου ή την
παροχή
της
υπηρεσίας
αυτοτελώς
ή
συνδυασμένα
με
άλλη
κύρια
μελέτη.
Απλή μελέτη: νοείται η μελέτη που περιλαμβάνει μία κύρια αυτοτελή μελέτη και ενδεχομένως τις
απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες.
Υποστηρικτικές μελέτες και έρευνες: νοούνται οι επί μέρους μελέτες και έρευνες που είναι απαραίτητες
για το σχεδιασμό έργου ή την παροχή υπηρεσίας, δεν έχουν, όμως, ως αντικείμενο τον ίδιο τον
σχεδιασμό του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας.
Σύνθετη Μελέτη: νοείται η μελέτη που περιλαμβάνει, περισσότερες από μία, κύριες μελέτες και
ενδεχομένως τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες.
Πολύπλοκο ή Σύνθετο έργο νοείται το έργο για την εκτέλεση του οποίου απαιτείται, πέραν των
αναγκαίων υποστηρικτικών μελετών, να έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί τουλάχιστον δύο κύριες μελέτες
που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών της παρ. 3. (15) του άρθρου 2 του ν.4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021, (παρ. 9 του άρθρου 2 της ΥΑ υπ’
αρ.ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-09-2018).
Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του
αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην
παράγραφο 1.3 της Σ.Υ.
Τεύχη Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους συμμετέχοντες
κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:
1. Διακήρυξη
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.
4. Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών-Προϋπολογισμός Μελέτης.
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Τεύχη Προσφορών: Τα τεύχη που παραλαμβάνει ο Εργοδότης συμπληρωμένα από τους
Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό:
1.

Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής

2.

Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ)
Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους γενικούς όρους για την εκτέλεση των
συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία
ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος «Διακήρυξη», ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της σύμβασης στο «Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων».

1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών.
Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σε αυτά ή τα
συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και ταξινομούνται
κατά σειρά ισχύος:
1. Συμφωνητικό.
2. Προκήρυξη και Διακήρυξη.
3. Οικονομική Προσφορά
4. Τεχνική Προσφορά
5. Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
7. Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών-Προϋπολογισμός Μελέτης

1.4 Κύριες Μελέτες Σύμβασης.
Οι κύριες κατηγορίες μελετών που εκπονούνται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και για τις οποίες
προβλέπεται η υποχρεωτική συμμετοχή του μελετητή ως βασικού μελετητή κατά την κατασκευή του
έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021, και της
ΥΑ υπ’ αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-09-2018 (ΦΕΚ 4203/Β/25-09-2018), είναι οι εξής:
Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων (κατ. 6)
Στατικές Μελέτες (κατ. 08)
Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες (κατ. 9).
Το αντικείμενο κάθε κατηγορίας μελέτης δίνεται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων και προεκτιμώμενων
αμοιβών.
ΆΡΘΡΟ 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1 Τόπος και χρόνος
2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του είτε και η περιοχή του έργου εφόσον
τούτο απαιτείται. Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του
εργοδότη (Προϊσταμένης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει
γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις
στην περιοχή που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα και γενικά να παρέχει κάθε σχετική
υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης.
2.1.2 Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης
προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε είκοσι (15) ημέρες
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στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του
εργοδότη ο Δήμαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος Αντιδήμαρχος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.
2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του
αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. Η έναρξη
της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό
συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του. Ο συνολικός καθαρός χρόνος για την εκπόνηση
του συνόλου του μελετητικού αντικειμένου και την υποβολή όλων των απαιτούμενων μελετών,
καθορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης (καθαρός χρόνος, χωρίς εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις ή άλλες ενέργειες της υπηρεσίας ή
τρίτων).
Προβλέπεται επίσης τμηματική προθεσμία για την εκπόνηση του σταδίου Α όπως περιγράφεται στο
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και την υποβολή όλων των μελετών που το αποτελούν, καθαρής
διάρκειας εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης (καθαρός
χρόνος, χωρίς εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις ή άλλες ενέργειες της υπηρεσίας ή τρίτων).
2.1.4 Στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα (παράρτημα) εκπόνησης
των μελετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του συνόλου του μελετητικού
έργου και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο
ανάδοχος.
2.1.5 Σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, αν δεν
ορίζεται διαφορετικά σε αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα γραμμικό
κατ ́ελάχιστο σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/16 ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών
τευχών.
Στο νέο χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των μελετών για κάθε
στάδιο και κατηγορία μελέτης και τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να
τηρηθεί η συνολική προθεσμία.
2.1.6 Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου,
δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της
σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.

2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου
2.2.1 Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο
κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε
φύλλο των Συμβατικών Τευχών.
2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει και αναπληρωτή
εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου
γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική
απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση αναδόχου
σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση
του Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων
γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο
ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των
μεταβολών.
2.2.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του
με
συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο,
σύμφωνα
με
το
οποίο
τα
πρόσωπα
αυτά
εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα
που σχετίζονται με τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά
προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων
του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου/ παρακολούθησης της σύμβασης.
2.2.4 Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να δηλώσει την έδρα του και να ορίσει
αντίκλητο, ο οποίος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον
κατοικεί στην έδρα της Δ/νουσας Υπηρεσίας (παρ. 4 και παρ. 5 άρθρου 182 Ν.4412/2016).
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2.3 Επίβλεψη της Σύμβασης
Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα
επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των
επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 183 του Ν. 4412/16.

2.4 Υποβολή εκθέσεων της σύμβασης από τον ανάδοχο.
Η υποβολή των μελετών, εργασιών και εκθέσεων της σύμβασης από τον Ανάδοχο, οι οποίες
αναγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και στο Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών,
θα γίνει σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, καθώς και τις σχετικές εντολές από την
Υπηρεσία.
ΆΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των
υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της
προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή
και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν
αντιλέγει γραπτά.
3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την
δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την
οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και
εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η
έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει
της εκπτώσεως του Ν.4412/2016 (άρθρο 188, παρ. 3).

ομάδα που
αποχώρηση
μπορεί να
αποχώρηση
την ποινή

ΆΡΘΡΟ 4 ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

4.1 Αμοιβή του αναδόχου
Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό που αναγράφει στην Οικονομική του Προσφορά. Η
αμοιβή αυτή μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 186 και 132 του Ν. 4412/16.

4.2 Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου
4.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες μελετών και
στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονομική του Προσφορά.
Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο μελέτης ρυθμίζεται από το άρθρο 187 του
Ν.4412/2016. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής,
που συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Ειδικότερα
αναγράφονται:
I. Το είδος των εργασιών.
II. Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν.
III. Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν, τη
μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων αμοιβών. Σε περίπτωση σύμπραξης
συνυποβάλλεται ο εν ισχύ πίνακας επιμερισμού της αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε περίπτωση
αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα μέλη της με
ευθύνη του.
IV. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής
ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού.
V. Το πληρωτέο ποσό
VI. Ο αναλογών Φ.Π.Α.
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Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα νόμιμα
δικαιολογητικά για την είσπραξή του, όπως Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ,
Αποδεικτικό
Φορολογικής
Ενημερότητας,
Αποδεικτικό
Ασφαλιστικής
Ενημερότητας
που
αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς
τους απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας όταν πρόκειται για νομικό
πρόσωπο, κ.λπ. Οι συμπράξεις και οι κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική
ενημερότητα όλων των μελών τους. Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ’ αίτηση του
εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την
πληρωμή της απαίτησης.
Διευκρινίζεται ότι:
1) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές,
τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων,
Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων.
2) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα
καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού.
Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του
Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Αν η
πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν του μηνός, εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 7 του Ν.4412/2016.
4.2.2 Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα
μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την
ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται
στο νόμο και στην παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι σύμβαση προσαύξησης της
αμοιβής.
4.2.3 Η τροποποίηση της σύμβασης της μελέτης κατά την εκτέλεση της είναι δυνατή, καθώς και η
μείωση της συνολικής συμβατικής αμοιβής ή αυξομείωση των επιμέρους συμβατικών
αμοιβών, σύμφωνα με τα άρθρα 186 και 132 του Ν. 4412/2016.
4.2.4 Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο (χωρίς αποζημίωση, όπως προβλέπει
στα άρθρα 192 έως 194 του ν. 4412/16), με διάλυση της σύμβασης για τα
απομένοντα στάδια μελέτης, κατά το άρθρο 192 του Ν.4412/2016. Για την άσκηση του
δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι
επιπτώσεις της διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 192 – 194 του Ν.
4412/2016.
Επίσης μπορεί ο εργοδότης να διαλύσει τη σύμβαση και κατά την εκπόνηση
σταδίου μελέτης, ευθυνόμενος σε αποζημίωσης, η οποία υπολογίζεται κατά την παρ. 2 του
άρθρου 194 του Νόμου. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 192 του Ν. 4412/2016 ο
εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση της σύμβασης κατά τη διάρκεια
εκτέλεσής της στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 133 του Ν. 4412/2016. Για τις
περιπτώσεις αυτές ο εργοδότης δεν υποχρεούται να προβεί σε αποζημίωση του αναδόχου.
Επίσης, πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 133 του Ν. 4412/2016 λόγων, ο Εργοδότης
δικαιούται να διακόψει τις εργασίες μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει την
σύμβαση χωρίς αποζημίωση του αναδόχου (άρθρο 192 του Ν. 4412/2016), για οποιονδήποτε νόμιμο
λόγο κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.
4.2.5 Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 186 του Ν.4412/2016. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα γίνει με σύνταξη Συγκριτικού
Πίνακα (Σ.Π.) και κατάρτιση συμπληρωματικής ή τροποποιητικής Σύμβασης, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 186 του Ν.4412/2016. Για την έγκριση Σ.Π. και την υπογραφή της Συμπληρωματικής
Σύμβασης, που αφορούν συμπληρωματικές εργασίες, ο ανάδοχος υποβάλλει αναθεωρημένο
χρονοδιάγραμμα της σύμβασης. Ως προς την σύνταξη και έγκριση του Σ.Π. και την υπογραφή
συμπληρωματικής σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 186 και 132 του Ν.4412/2016.
Μετά την έγκριση του Σ.Π., ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει χωρίς αντίρρηση
Συμπληρωματική Σύμβαση και να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες που του ανατίθενται. Σε
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περίπτωση άρνησής του η Προϊσταμένη Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να
διαλύσει, αζημίως για τον ΚτΕ, την σύμβαση, με τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 186
του Ν.4412/2016.
Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με συμπληρωματική σύμβαση, συνεπάγεται
την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης (άρθρο 21 παρ. 4 του Ν.4782/2021).
4.2.6 Για την ταχύτερη σε σχέση με την καθαρή προθεσμία των διακοσίων εβδομήντα (270)
ημερολογιακών ημερών για την πλήρη εκπόνηση της μελέτης, καταβάλλεται στον ανάδοχο πρόσθετη
καταβολή (πριμ) εφόσον ο συνολικός καθαρός χρόνος για την υποβολή του συνόλου της μελέτης είναι
μικρότερος κατά το 10% του προβλεπόμενου (ήτοι καθαρό χρόνο μικρότερο των 243 ημερολογιακών
ημερών). Η πρόσθετη καταβολή (πριμ) ανέρχεται σε 3% επί της συμβατικής αμοιβής του συνόλου της
μελέτης (χωρίς Φ.Π.Α.). Κατά τα λοιπά, ισχύει η παρ. 8 του άρθρου 184 του Ν. 4412/16, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 του Ν. 4782/21.

4.3 Νόμισμα αμοιβής Αναδόχου
Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από
τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
ΆΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
5.1.1 Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ίση προς
πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς
να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, η οποία εκδίδεται κατά το άρθρο 21 παρ. 4 του
Ν.4782/2021. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
5.1.2 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία
από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα
από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.
5.1.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του συνόλου του
αντικειμένου της Σύμβασης, άρθρο 21 του Ν.4782/2021. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την
κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.
5.1.5 Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο και για τις
τμηματικές πληρωμές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 2 του Ν.4412/2016. Εξ αυτών οι μεν
εγγυήσεις των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 187 θα επιστρέφονται με την πλήρη
υποβολή του σταδίου της μελέτης και το συνοπτικό έλεγχο της πληρότητας και επάρκειας
αυτών για τα οποία εκδόθηκαν, η δε εγγύηση της παραγράφου 2στ θα επιστρέφεται μετά την
τελική παραλαβή της μελέτης.

5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων
Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση
την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη
κατά του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του.
Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την απαίτηση
μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με
έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.
Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση
του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων.
ΆΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
6.1 Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες περαίωσης των
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εργασιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 185 του Ν.4412/2016.
Για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι
τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα τοις εκατό
(10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης
ημερήσιας αξίας της σύμβασης, η οποία προκύπτει σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 3 του άρθρου
185 του Ν.4412/2016. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του «τριάντα
τοις εκατό (30%)» του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης. Αν συναφθεί
συμπληρωματική/ τροποποιητική σύμβαση, για τη μέση ημερήσια αξία της και τις ποινικές ρήτρες
αυτής έχει ισχύ η παρ. 4 του άρθρου 185 του Ν.4412/2016.
6.2 Για κάθε μέρα υπαίτιας καθυστέρησης της τμηματικής προθεσμίας της παρ. 2.1.3. ανωτέρων
καθορίζεται τμηματική ποινική ρήτρα ίση με το 1/36 του δύο τοις εκατό του ποσού της σύμβασης
(χωρίς απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.) και για χρονικό διάστημα ίσο με 36 ημερολογιακές ημέρες. Οι
τμηματικές ρήτρες συνολικά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δύο τοις εκατό (2%) του ποσού της
σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση του καθαρού χρόνου της σύμβασης και ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αν η σύμβαση περατωθεί μέσα στον οριζόμενο καθαρό χρόνο
της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις του.
6.3 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και κοινοποιούνται στο
ανάδοχο. Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους, ή σε
περίπτωση υποβολής ένστασης, μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη της
ένστασης από την Προϊσταμένη αρχή.
ΆΡΘΡΟ 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι αξιώσεις του
εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά την
εκτέλεση της Σύμβασης, παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του
αντικειμένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
188 του Ν. 4412/2016.
ΆΡΘΡΟ 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου
8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στα
συμβατικά τεύχη και τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και
επαγγελματική κρίση. Γενικά, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί τα αναφερόμενα στο άρθρο 188 του
Ν.4412/2016, και να εκτελεί την σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές
και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του
αντικειμένου της παροχής του.
8.1.2 Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του
εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη
σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές
οδηγίες.
8.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα
έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων,
καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σε αυτόν.
8.1.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις
σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις
οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση.

8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο
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Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον
εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας
ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύψει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη
ενέργεια του εργοδότη.

8.3 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των
υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο
άρθρο 99 του Ν.4782/2021. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης της
Π.Α. μετά από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου.

8.4 Εμπιστευτικότητα
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και οι
προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
τους.

8.5 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων
8.5.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και
τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του
εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και στη
σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης.
8.5.2 Είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή,
υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την
ανάκτηση/διαχείρισή τους.

8.6 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του
εργοδότη με την βοήθεια/καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό
υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει:
τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε,
την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του
ιδιοκτήτη του, και
σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, του τρόπου
συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν με
άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα.

8.7 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου
8.7.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος
για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του,
υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί.
8.7.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης το
δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα που
σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.
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8.8 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου
8.8.1 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά
τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά:
την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και υποβολής των
αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την
ελληνική φορολογική νομοθεσία, την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων
του.
8.8.2 Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών
επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα
σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες
Υπηρεσίες.

8.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του
Ο Ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία για το
προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης.

8.10 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του
εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον
εργοδότη.

8.11 Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη
Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να
αποστέλλονται κατ’ αρχήν με email, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο
ταχυδρομείο ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική
γλώσσα.

8.12 Σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ), είτε έχει
πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, σε εύλογο χρόνο από
την υπογραφή του ιδιωτικού Συμφωνητικού. Επιπλέον ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του
άρθρου 188 του Ν. 4412/2016.
ΆΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

9.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων
Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που
αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει.

9.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου
Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά
τους όρους του Νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2.
ΆΡΘΡΟ 10 ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ

10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης
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Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις
και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα
συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 και την παρούσα (άρθρο 12).

10.2 Λάθη/ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου
10.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες
διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά,
όπως ορίζεται στην Διακήρυξη.
10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή τη
σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην
υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη
τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.

10.3 Ανωτέρα βία
10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανωτέρας βίας", τα
οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των
συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του
υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το
παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν
ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη σύμβαση.
10.3.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν
δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η
εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση
των άνω γεγονότων ή περιστατικών.

10.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας
Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν
δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των
καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το
Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της
σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του
νόμου.
ΆΡΘΡΟ 11 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

11.1 Έκπτωση Αναδόχου
Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος με
απόφαση της Δ.Υ., όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του Ν.4412/2016. Εφόσον συντρέχουν
οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά.
Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η
εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για υπέρβαση τμηματικών
προθεσμιών οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για υπέρβαση της
συνολικής προθεσμίας.

11.2 Διάλυση της σύμβασης
11.2.1 Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση της σύμβασης, κατά τη
διάρκεια εκτέλεσής της στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 192 του Ν. 4412/2016 και
σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό. Αναφορά γίνεται και στο άρθρο 4.2.4. Εάν ο ανάδοχος άσκησε μεν
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το δικαίωμα της διάλυσης της σύμβασης, αλλά συναινεί στη ματαίωση της διάλυσης, η σύμβαση
νομίμως συνεχίζεται σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στο άρθρο 193 του Ν. 4412/2016.
11.2.2 Ο Εργοδότης δικαιούται να διακόψει την εκτέλεση της Σύμβασης κατά την διάρκεια εκπόνησης
κάποιου σταδίου της μελέτης και να προβεί στη διάλυσή της, με καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο
που ισούται με το 30% της υπολειπόμενης αμοιβής του υπό εκπόνηση σταδίου (άρθρα 192 και 194
του Ν.4412/2016).
11.2.3 Ο Εργοδότης διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωμα να αναστείλει την εκπόνηση της μελέτης για
διάστημα μέχρι και τρεις (3) μήνες με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, στην οποία θα
προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την διακοπή, η ημερομηνία έναρξης της διακοπής και
η πιθανολογούμενη διάρκεια αυτής. Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση για θετικές
ζημιές, κατά το άρθρο 190 του Ν.4412/2016.
11.2.4 Από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της υποχρέωσης
εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή και οφείλει να λάβει όλα
τα ενδεικνυόμενα μέτρα για το περιορισμό των δαπανών αυτού και του Εργοδότη. Αμέσως
μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την διακοπή, ο Εργοδότης υποχρεούται να
ειδοποιήσει τον Ανάδοχο εγγράφως.
11.2.5 Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 μήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη διαδικασία
διάλυσης της σύμβασης κατά το άρθρο 192 του Ν.4412/2016. Διάλυση της σύμβασης μπορεί να
ζητήσει ο ανάδοχος και στις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 192 του Ν.4412/2016. Σε όλες
τις περιπτώσεις ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία.
11.2.6 Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί από την Π.Α. ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την
εκτέλεση της σύμβασης, και παράλληλα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Στην
περίπτωση αυτή δικαιούται παράταση των συμβατικών προθεσμιών.
11.2.7 Ο ανάδοχος με την Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει στον εργοδότη
προσδιορίζει την ζητούμενη αποζημίωσή του. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει την
αποζημίωση έναντι της οποίας συναινεί στην συνέχιση των εργασιών και την ματαίωση της
διάλυσης. Εφ’ όσον ο ανάδοχος συναινεί στη ματαίωση της διάλυσης η σύμβαση συνεχίζεται
ανεξάρτητα των οικονομικών του απαιτήσεων, με ανάλογη παράταση των συμβατικών
προθεσμιών. Για την ματαίωση της διάλυσης και τον καθορισμό της αποζημίωσης
ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο 193 του Ν. 4412/2016 διαδικασία.
11.2.8 Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, ή δεν λυθεί αυτή πρόωρα
για κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η σύμβαση εξακολουθεί να λειτουργεί και παρά την
ενδεχόμενη λήξη των συμβατικών (και των μετά από παράταση) προθεσμιών αυτής, όπως ειδικότερα
ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 192 του Ν.4412/2016. Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει
μονομερώς και αζημίως τη διάλυση της Σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 192 και 133 του Ν.
4412/2016.

11.3 Υποκατάσταση του Αναδόχου.
Για υποκατάσταση/αντικατάσταση του αναδόχου, ισχύει το άρθρο 195 του Ν. 4412/2016, ως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 99 του Ν.4782/2021.

11.4 Έγκριση της μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.
Για την έγκριση της μελέτης και την παραλαβή της σύμβασης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο
189 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο
σύμφωνα με το Άρθρο 5.1 της παρούσας Σ.Υ., μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρο 21 του Ν.4782/2021). Aποκλείεται ρητώς (βλέπετε
άρθρο 94 παρ. 6 του Ν.4782/2021) παραλαβή μέρους ή σταδίου μελέτης.
ΆΡΘΡΟ 12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα
στο άρθρο 101 του Ν.4782/2021.
ΆΡΘΡΟ 13 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

13.1 Νομοθεσία
Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα από το Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 και όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην Προκήρυξη και το Τεύχος
Τεχνικών Δεδομένων.

13.2 Γλώσσα επικοινωνίας
13.2.1 Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
13.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή
άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε
κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά,
αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο.
13.2.3 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων
σε αλλοδαπή γλώσσα.

Συντάχθηκε – Θεωρήθηκε
Ο Αν. Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
1

Α/Α

2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

3

4

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΧΩΡΩΝ

ΧΩΡΟΣ

5

6

7

ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΝΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙ
ΕΠΙΦΑΝΕ Α
ΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΧΩΡΟΥ

1. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
1.1 Προϊστάμενος Δ/νσης

Γραφειακός χώρος

1.2 Χώρος Συσκέψεων
1.2 Γραμματεία

Χώρος Συσκέψεων

1

Γραφειακός Χώρος Γραμματείας

Σύνολο χώρων και ατόµων

1

1
1
1

12,50

12,50
25,00
7,50

7,50

45,00

3
2
Σύνολο ωφέλιµης επιφάνειας χώρων σε µ² 45,00

2. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γραφειακός χώρος
2.1 Προϊστάμενος
1

1

12,5

12,5

2.2 Υπάλληλοι

3

7,50

22,5

Σύνολο χώρων και ατόµων

Γραφειακός χώρος

1

4
2
Σύνολο ωφέλιµης επιφάνειας χώρων σε µ² 35,00

3. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
3.1 Προϊστάμενος
3.2 Υπάλληλοι

Γραφειακός χώρος
Γραφειακός χώρος

Σύνολο χώρων και ατόµων

1

1

1

4

2

5

12,5

12,5

7,5

30,00

42,50

Σύνολο ωφέλιµης επιφάνειας χώρων σε µ² 42,50
4. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
4.1 Προϊστάμενος
4.2. Υπάλληλοι
Σύνολο χώρων και ατόµων

Γραφειακός χώρος

1

1

12,5

12,5

Γραφειακός χώρος

1

2

7,5

15,00

2

3

27,50

Σύνολο ωφέλιµης επιφάνειας χώρων σε µ² 27,50
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5. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
5,1. Προϊστάμενος

Γραφειακός χώρος

5,2 Υπάλληλοι

Γραφειακός χώρος

1
1
2

Σύνολο χώρων και ατόµων

1

12,5

1

7,50

2

12,5
7,50
20,00

Σύνολο ωφέλιµης επιφάνειας χώρων σε µ² 20,00

6. ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ
6,1 SERVER

Χώρος Server

1

10

10

6,2 Αρχείο

Γραφειακός χώρος
Αποδυτήριο προσωπικού
καθαριότητας
Αποθήκη ειδών
καθαριότητας
Χώρος παραγωγής
φωτοαντιγράφων

1

90

90

1

5

5

1

10

10

6,3 Χώροι καθαριότητας

6,4 Χώρος φωτοτυπικών µηχανηµάτων

115

Σύνολο χώρων και ατόµων ειδικών χώρων

Σύνολο ωφέλιµης επιφάνειας σε µ² 115,00

Σύνολο ωφέλιµης επιφάνειας γραφειακών και ειδικών χώρων σε µ²
Προσαύξηση εµβαδού για χώρους κυκλοφορίας, τοίχους, χώρους υγιεινής (~30%)
Σύνολο µικτής επιφάνειας γραφειακών και ειδικών χώρων σε µ²

285,00
85,50
370,50

Παρατηρήσεις:
1) Το κτιριολογικό πρόγραµµα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών συντάχθηκε µε βάση την οργανική σύνθεσή της, όπως αυτή καθορίζεται στην 193/2020 Διαπιστωτική

Πράξη του Δημάρχου Σύρου - Ερμούπολης

31

ΑΔΑ: ΨΟΚ9ΩΗΟ-ΗΟΖ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

30

60

90

120

Ημερολογιακές Ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
150
180
210
240
270
300
330
360
390

420

450

480

Στάδιο Α
Εγκρίσεις - Γνωμοδοτήσεις
Στάδιο Β
Εγκρίσεις - Γνωμοδοτήσεις
Στάδιο Γ
Τελική Εγκριση
Παραλαβή
Η χρονική διάρκεια των εγκρίσεων – γνωμοδοτήσεων τίθενται κατ΄εκτίμηση καθώς απαιτούνται και ενέργειες τρίτων υπηρεσιών.
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