
  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  200 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
 
     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. 14549/29-7-
2022 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: 
 
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                          ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ   
2. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                        ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                          
3. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ                                           
4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                 
5. ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

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 Σύρου-
Ερμούπολης 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

11    Κατα�  την έ�ννοια της πέρ. 29 της παρ. 1 του α� ρθρου 2 του ν. 4412/2016.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: Μελέτη ανακατασκευής δημοτικού 
ακινήτου, επί της οδού Σουρή,
στην Ερμούπολη.

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ2:
Κ.Α. 30.7411.010
ΑΠΟΦ.  ΑΝΑΛΗΨΗΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Α/Α 553

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

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

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

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )

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

3ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης

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

ανοικτή διαδικασία 
για την έπιλογη�  αναδο� χου για την έκπο� νηση της μέλέ�της:

Μελέτη ανακατασκευής δημοτικού ακινήτου επί της οδού Σουρή, στην Ερμούπολη

Εκτιμώμενης αξίας  96.694,21 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

που θα διέξαχθέι� συ� μφωνα μέ: 
α) τις διατα� ξέις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους ο� ρους της παρου� σας 

22 Αναγρα� φέται ο κωδικο� ς ταυτοποι�ησης της διατιθέ�μένης πι�στωσης).  Στην πέρι�πτωση που πηγη�
χρηματοδο� τησης έι�ναι ο τακτικο� ς πρου+ πολογισμο� ς, τον αριθμο�  και τη χρονολογι�α της απο� φασης
ανα� ληψης  υποχρέ�ωσης,  έφο� σον  η  προκαλου� μένη  δαπα� νη  προ� κέιται  να  βαρυ� νέι  το  τρέ�χον
οικονομικο�  έ�τος, τον αριθμο�  καταχω� ριση� ς της στα λογιστικα�  βιβλι�α του οικέι�ου φορέ�α, καθω� ς
και τον αριθμο�  της απο� φασης έ�γκρισης της πολυέτου� ς ανα� ληψης σέ πέρι�πτωση που η δαπα� νη
έκτέι�νέται σέ πέρισσο� τέρα του ένο� ς οικονομικα�  έ�τη, συ� μφωνα μέ ο� σα προβλέ�πονται στην παρ. 4
του  α� ρθρου  4  του  π.δ.  80/2016  (Α’  145),  πέρι�  διαδικασι�ας  για  την  έ�κδοση  της  απο� φασης
ανα� ληψης  υποχρέ�ωσης.  Στην  πέρι�πτωση  που  πηγη�  χρηματοδο� τησης  έι�ναι  το  Προ� γραμμα
Δημο� σιων  Επένδυ� σέων,  τη  Συλλογικη�  Απο� φαση  Ένταξης  και  τον  ένα� ριθμο. Σέ  πέρι�πτωση
συγχρηματοδοτου� μένων έ�ργων απο�  πο� ρους της Ευρωπαι+κη� ς Ένωσης, αναγρα� φέται και ο τι�τλος
του Επιχέιρησιακου�  Προγρα� μματος του ΕΣΠΑ η�  α� λλου συγχρηματοδοτου� μένου απο�  πο� ρους ΕΕ
προγρα� μματος στο πλαι�σιο του οποι�ου έι�ναι ένταγμέ�νη η υπο�  ανα� θέση μέλέ�τη.

33 Συμπληρω� νέται η έπωνυμι�α της αναθέ�τουσας αρχη� ς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1.1  Αναθέ�τουσα αρχη�               :     Δη� μος Συ� ρου - Ερμου� πολης 
Οδο� ς : Πλατέι�α Μιαου� λη
Ταχ.Κωδ. : 84100
Τηλ. : 2281361000 2281362514
Γένικη�  Διέυ� θυνση στο 
διαδι�κτυο  (URL): : https://www.syros-ermoupolis.gr/
E-mail : info@syros-ermoupolis.gr
Α.Φ.Μ. : 998225756
Κωδικο� ς ηλέκτρονικη� ς 
τιμολο� γησης4 : 1007.Ε85801.00311 
Πληροφορι�ές : Αικατερίνη Λειβαδάρα τηλ.2281362527 – email.: k.leivadara@syros-

ermoupolis.gr

1.2 Κυ� ριος του Έργου:      Δη� μος Συ� ρου – Ερμου� πολης

1.3 Εργοδο� της:      Δη� μος Συ� ρου – Ερμου� πολης

1.4 Προι+στα� μένη Αρχη� :      Οικονομικη�  Επιτροπη�  Δη� μου Συ� ρου – Ερμου� πολης

1.5 Διέυθυ� νουσα Ύπηρέσι�α:      Διέυ� θυνση Τέχνικω� ν Ύπηρέσιω� ν Δη� μου Συ� ρου - Ερμου� πολης

1.6 Αρμο� διο Τέχνικο�  Συμβου� λιο: Τέχνικο�  Συμβου� λιο Δημοσι�ων Έργων Πέριφέ�ρέιας Νοτι�ου 
Αιγαι�ου.

1.7 Εφο� σον οι ανωτέ�ρω υπηρέσι�ές μέταστέγασθου� ν κατα�  τη δια� ρκέια της διαδικασι�ας συ� ναψης η�
έκτέ�λέσης της μέλέ�της, υποχρέου� νται να δηλω� σουν α� μέσα τα νέ�α τους στοιχέι�α στους προσφέ�ροντές
η�  στον ανα� δοχο.

Εφο� σον  οι  ανωτέ�ρω  υπηρέσι�ές  η� /και  τα  αποφαινο� μένα  ο� ργανα  της  αναθέ�τουσας  αρχη� ς
καταργηθου� ν,  συγχωνέυτου� ν  η�  μέ  οποιονδη� ποτέ  τρο� πο  μέταβληθου� ν  κατα�  τη  δια� ρκέια  της
διαδικασι�ας  συ� ναψης  η�  έκτέ�λέσης  της  μέλέ�της,  υποχρέου� νται  να  δηλω� σουν  α� μέσα  στους
προσφέ�ροντές5 η�  στον ανα� δοχο τα στοιχέι�α των υπηρέσιω� ν η�  αποφαινο� μένων οργα� νων, τα οποι�α
κατα�  τον  νο� μο  αποτέλου� ν  καθολικο�  δια� δοχο  των  έν  λο� γω  οργα� νων  που  υπέισέ�ρχονται  στα
δικαιω� ματα και υποχρέω� σέις τους.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1 Τα έ�γγραφα της συ� μβασης,  κατα�  την έ�ννοια της πέριπτ.  14 της παρ.  1  του α� ρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παρο� ντα ηλέκτρονικο�  διαγωνισμο� , έι�ναι τα ακο� λουθα:

α) η παρου� σα διακη� ρυξη , 

44   Συμπληρω� νέται  ο  κωδικο� ς  που  αφορα�  στην  ηλέκτρονικη�  τιμολο� γηση  ο� πως  αυτο� ς
προσδιορι�ζέται στον έπι�σημο ιστο� τοπο της Γ.Γ. Πληροφοριακω� ν Συστημα� των του Ύπουργέι�ου
Ψηφιακη� ς Διακυβέ�ρνησης (παρ. 2α α� ρθρου 53 ν. 4412/2016)

55 Μέ�σω της λέιτουργικο� τητας “Επικοινωνι�α” του υποσυστη� ματος.
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β) το Ευρωπαι+κο�  Ενιαι�ο Έγγραφο Συ� μβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) 6, 
γ) το έ�ντυπο οικονομικη� ς προσφορα� ς, ο� πως παρα� γέται απο�  την έιδικη�  ηλέκτρονικη�  φο� ρμα του
υποσυστη� ματος,
δ) το Τέυ� χος Τέχνικω� ν Δέδομέ�νων του έ�ργου μέ τα τυχο� ν Παραρτη� ματα�  του, το προ� γραμμα των
απαιτου� μένων μέλέτω� ν  και η τέκμηρι�ωση της σκοπιμο� τητας του έ�ργου.
έ) το τέυ� χος της Συγγραφη� ς Ύποχρέω� σέων (Σ.Ύ.)  μέ τα τυχο� ν Παραρτη� ματα�  του, 
στ) το τέυ� χος προέκτιμω� μένων αμοιβω� ν,
ζ)  τυχο� ν  συμπληρωματικέ�ς  πληροφορι�ές  και  διέυκρινι�σέις  που  θα  παρασχέθου� ν  απο�  την
αναθέ�τουσα αρχη�   έπι� ο� λων των ανωτέ�ρω,

2.2 Προσφέ�ρέται  έλέυ� θέρη,  πλη� ρης,  α� μέση  και  δωρέα� ν  ηλέκτρονικη�  προ� σβαση  στα  έ�γγραφα  της
συ� μβασης  στον  έιδικο� ,  δημο� σια  προσβα� σιμο,  χω� ρο  “ηλέκτρονικοι�  διαγωνισμοι�”  της  πυ� λης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  .  Στην ιστοσέλι�δα της αναθέ�τουσας αρχη� ς  https://www.syros-ermoupolis.gr
(έφο� σον διαθέ�τέι) αναρτα� ται σχέτικη�  ένημέ�ρωση μέ αναφορα�  στον συστημικο�  αριθμο�  διαγωνισμου�
και  διασυ� νδέση στον ανωτέ�ρω ψηφιακο�  χω� ρο του ΕΣΉΔΉΣ - Δημο� σια Έργα. 
Κα� θέ  έι�δους  έπικοινωνι�α  και  ανταλλαγη�  πληροφοριω� ν  πραγματοποιέι�ται  μέ�σω  της  διαδικτυακη� ς
πυ� λης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ-Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ

2.3 Εφο� σον έ�χουν ζητηθέι�  έγκαι�ρως, η� τοι έ�ως την  ......7  η αναθέ�τουσα αρχη�  παρέ�χέι σέ ο� λους τους
προσφέ�ροντές που συμμέτέ�χουν στη διαδικασι�α συ� ναψης συ� μβασης συμπληρωματικέ�ς πληροφορι�ές
σχέτικα�  μέ τα έ�γγραφα της συ� μβασης, το αργο� τέρο στις …/…/…8

Απαντη� σέις  σέ  τυχο� ν  διέυκρινι�σέις  που  ζητηθου� ν,  αναρτω� νται  στον  δημο� σια  προσβα� σιμο
ηλέκτρονικο�  χω� ρο  του  διαγωνισμου�  στην  προαναφέρο� μένη  πυ� λη  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του
ΕΣΉΔΉΣ-  ΔΉΜΟΣΙΑ  ΕΡΓΑ  μαζι�  μέ  τα  υπο� λοιπα  έ�γγραφα  της  συ� μβασης  προς  ένημέ�ρωση  των
ένδιαφέρο� μένων οικονομικω� ν φορέ�ων, οι οποι�οι έι�ναι υποχρέωμέ�νοι να ένημέρω� νονται μέ δικη�  τους
έυθυ� νη μέ�σα απο�  τον υπο� ψη ηλέκτρονικο�  χω� ρο.

Ή αναθέ�τουσα αρχη�  παρατέι�νέι  την προθέσμι�α  παραλαβη� ς  των προσφορω� ν,  ου� τως ω� στέ  ο� λοι  οι
ένδιαφέρο� μένοι  οικονομικοι�  φορέι�ς  να  μπορου� ν  να  λα� βουν  γνω� ση  ο� λων  των  αναγκαι�ων
πληροφοριω� ν για την κατα� ρτιση των προσφορω� ν στις ακο� λουθές πέριπτω� σέις:
α) ο� ταν,  για  οποιονδη� ποτέ  λο�γο,  προ� σθέτές  πληροφορι�ές,  αν  και  ζητη� θηκαν απο�  τον  οικονομικο�
φορέ�α έ�γκαιρα, δέν έ�χουν παρασχέθέι� το αργο� τέρο τέ�σσέρις (4) ημέ�ρές πριν απο�  την προθέσμι�α που
ορι�ζέται για την παραλαβη�  των προσφορω� ν, 
β) ο� ταν τα έ�γγραφα της συ� μβασης υφι�στανται σημαντικέ�ς αλλαγέ�ς. 

Ή δια� ρκέια της παρα� τασης θα έι�ναι ανα� λογη μέ τη σπουδαιο� τητα των πληροφοριω� ν που ζητη� θηκαν η�
των αλλαγω� ν.

Όταν  οι  προ� σθέτές  πληροφορι�ές  δέν  έ�χουν  ζητηθέι�  έ�γκαιρα  η�  δέν  έ�χουν  σημασι�α  για  την
προέτοιμασι�α  κατα� λληλων προσφορω� ν,  η  παρα� ταση  της  προθέσμι�ας  έναπο� κέιται  στη  διακριτικη�
έυχέ�ρέια της αναθέ�τουσας αρχη� ς.

2.4 Τροποποι�ηση των ο� ρων της διαγωνιστικη� ς διαδικασι�ας (πχ αλλαγη� /μέτα� θέση της καταληκτικη� ς
ημέρομηνι�ας υποβολη� ς προσφορω� ν,  καθω� ς και σημαντικέ�ς  αλλαγέ�ς  των έγγρα� φων της συ� μβασης,
συ� μφωνα μέ την προηγου� μένη παρα� γραφο), δημοσιέυ� ονται στο ΚΉΜΔΉΣ9

Άρθρο 2Α: Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοι� φορέι�ς δέσμέυ� ονται ο� τι:
α) τηρου� ν και θα έξακολουθη� σουν να τηρου� ν κατα�  την έκτέ�λέση της συ� μβασης, έφο� σον έπιλέγου� ν,
τις υποχρέω� σέις τους που απορρέ�ουν απο�  τις διατα� ξέις της πέριβαλλοντικη� ς, κοινωνικοασφαλιστικη� ς
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και έργατικη� ς νομοθέσι�ας, που έ�χουν θέσπιστέι� μέ το δι�καιο της Ένωσης, το έθνικο�  δι�καιο, συλλογικέ�ς
συμβα� σέις  η�  διέθνέι�ς  διατα� ξέις  πέριβαλλοντικου� ,  κοινωνικου�  και  έργατικου�  δικαι�ου,  οι  οποι�ές
απαριθμου� νται στο Παρα� ρτημα Χ του Προσαρτη� ματος Α του ν. 4412/2016. Ή τη� ρηση των έν λο� γω
υποχρέω� σέων έλέ�γχέται και βέβαιω� νέται απο�  τα ο� ργανα που έπιβλέ�πουν την έκτέ�λέση των δημοσι�ων
συμβα� σέων  και  τις  αρμο� διές  δημο� σιές  αρχέ�ς  και  υπηρέσι�ές  που  ένέργου� ν  έντο� ς  των  ορι�ων  της
έυθυ� νης και της αρμοδιο� τητα� ς τους10 
β)  δέν  θα ένέργη� σουν αθέ�μιτα,  παρα� νομα η�  καταχρηστικα�  καθ΄  ο� λη  τη δια� ρκέια  της  διαδικασι�ας
ανα� θέσης, αλλα�  και κατα�  το στα� διο έκτέ�λέσης της συ� μβασης, έφο� σον έπιλέγου� ν
γ) λαμβα� νουν τα κατα� λληλα μέ�τρα για να διαφυλα� ξουν την έμπιστέυτικο� τητα των πληροφοριω� ν που
έ�χουν χαρακτηρισθέι� ως τέ�τοιές.

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οι  προσφορέ�ς  υποβα� λλονται  απο�  τους  ένδιαφέρομέ�νους  ηλέκτρονικα� ,  μέ�σω  της
διαδικτυακη� ς  πυ� λης  www.promitheus.gov.gr   του  ΟΠΣ  ΕΣΉΔΉΣ,  μέ�χρι  την  καταληκτικη�
ημέρομηνι�α  και  ω� ρα  που  ορι�ζέται  στο  α� ρθρο  14  της  παρου� σας  διακη� ρυξης,  σέ  ηλέκτρονικο�
φα� κέλο  του  υποσυστη� ματος  «ΕΣΉΔΉΣ-  Δημο� σια   Έργα»   και  υπογρα� φονται,  τουλα� χιστον,  μέ
προηγμέ�νη  ηλέκτρονικη�  υπογραφη� ,  η  οποι�α  υποστηρι�ζέται  απο�  αναγνωρισμέ�νο  (έγκέκριμέ�νο)
πιστοποιητικο� , συ� μφωνα μέ την παρ. 2 του α� ρθρου 37 του ν. 4412/201611.

Για τη συμμέτοχη�  στην παρου� σα διαδικασι�α οι ένδιαφέρο� μένοι οικονομικοι�  φορέι�ς ακολουθου� ν
τη διαδικασι�α έγγραφη� ς του α� ρθρου 5 παρ. 1.2 έ�ως 1.4 της Κοινη� ς Ύπουργικη� ς Απο� φασης μέ 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 έξη� ς ΚΎΑ ΕΣΉΔΉΣ- Δημο� σια Έργα).

Ή έ�νωση οικονομικω� ν φορέ�ων υποβα� λλέι κοινη�  προσφορα� ,  η οποι�α υποχρέωτικα�  υπογρα� φέται
συ� μφωνα μέ τα ανωτέ�ρω, έι�τέ απο�  ο� λους τους οικονομικου� ς φορέι�ς που αποτέλου� ν την έ�νωση,
έι�τέ απο�  έκπρο� σωπο�  τους, νομι�μως έξουσιοδοτημέ�νο. Στην προσφορα� , ,  προσδιορι�ζέται η έ�κταση
και το έι�δος της συμμέτοχη� ς του κα� θέ μέ�λους της έ�νωσης, συμπέριλαμβανομέ�νης της κατανομη� ς
αμοιβη� ς  μέταξυ�  τους,  καθω� ς  και  ο  έκπρο� σωπος/  συντονιστη� ς  αυτη� ς.  Ή  έν  λο� γω  δη� λωση
πέριλαμβα� νέται  έι�τέ  στο ΕΕΕΣ (Μέ�ρος ΙΙ.  Ενο� τητα Α)  έι�τέ  στη συνοδέυτικη�  υπέυ� θυνη δη� λωση
που δυ� ναται να υποβα� λλουν τα μέ�λη της έ�νωσης.

3.2 Στον ηλέκτρονικο�  φα� κέλο προσφορα� ς πέριέ�χονται:
(α) έ�νας (υπο)φα� κέλος μέ την έ�νδέιξη «Δικαιολογητικα�  Συμμέτοχη� ς».
(β) έ�νας (υπο)φα� κέλος μέ την έ�νδέιξη  «Οικονομικη�  Προσφορα� ».

3.3 Απο�  τον προσφέ�ροντα σημαι�νονται, μέ χρη� ση του σχέτικου�  πέδι�ου του υποσυστη� ματος, κατα�  την
συ� νταξη της προσφορα� ς,  τα στοιχέι�α  έκέι�να που έ�χουν έμπιστέυτικο�  χαρακτη� ρα,  συ� μφωνα μέ τα
οριζο� μένα στο α� ρθρο 21  του ν. 4412/2016. 
Στην πέρι�πτωση αυτη� , ο προσφέ�ρων υποβα� λλέι στον οικέι�ο  (υπο)φα� κέλο σχέτικη�  αιτιολο� γηση μέ τη
μορφη�  ψηφιακα�  υπογέγραμμέ�νου αρχέι�ου pdf, αναφέ�ροντας ρητα�  ο� λές τις σχέτικέ�ς διατα� ξέις νο� μου η�
διοικητικέ�ς  πρα� ξέις  που  έπιβα� λλουν  την  έμπιστέυτικο� τητα  της  συγκέκριμέ�νης  πληροφορι�ας,  ως
συνημμέ�νο της ηλέκτρονικη� ς  του προσφορα� ς.  Δέν χαρακτηρι�ζονται ως έμπιστέυτικέ�ς πληροφορι�ές
σχέτικα�  μέ τις τιμέ�ς μονα� δος, τις προσφέρο� μένές ποσο� τητές και την οικονομικη�  προσφορα� .  

3.4 Στην  πέρι�πτωση  της  υποβολη� ς  στοιχέι�ων  μέ  χρη� ση  μορφο� τυπου  φακέ�λου  συμπιέσμέ�νων
ηλέκτρονικω� ν  αρχέι�ων  (π.χ.  ηλέκτρονικο�  αρχέι�ο  μέ  μορφη�  ZIP),  έκέι�να  τα  οποι�α  έπιθυμέι�  ο
προσφέ�ρων να χαρακτηρι�σέι ως έμπιστέυτικα� , συ� μφωνα μέ τα ανωτέ�ρω αναφέρο� μένα, θα πρέ�πέι να
τα υποβα� λλέι  ως χωριστα�  ηλέκτρονικα�  αρχέι�α  μέ  μορφη�  Portable  Document  Format  (PDF)  η�  ως
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χωριστο�  ηλέκτρονικο�  αρχέι�ο  μορφο� τυπου  φακέ�λου  συμπιέσμέ�νων ηλέκτρονικω� ν  αρχέι�ων  που  να
πέριλαμβα� νέι αυτα� .

3.5 Ο  χρη� στης  –  οικονομικο� ς  φορέ�ας  υποβα� λλέι  τους  ανωτέ�ρω  (υπο)φακέ�λους  μέ�σω  του
υποσυστη� ματος, ο� πως πέριγρα� φέται κατωτέ�ρω:

α)  Τα  στοιχέι�α  και  δικαιολογητικα�  που  πέριλαμβα� νονται  στον  (υπο)φα� κέλο  μέ  την  έ�νδέιξη
«Δικαιολογητικα�  Συμμέτοχη� ς»  έι�ναι τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 20.2 της παρου� σας και υποβα� λλονται
απο�  τον οικονομικο�  φορέ�α  ηλέκτρονικα�  σέ  μορφη�  αρχέι�ου  Portable Document Format (PDF)  και
γι�νονται αποδέκτα� , ανα�  πέρι�πτωση, συ� μφωνα μέ την παρ. β του α� ρθρου 5 της παρου� σας. 

β)  Το  αργο� τέρο  πριν  την  ημέρομηνι�α  και  ω� ρα  αποσφρα� γισης  των προσφορω� ν  που  ορι�ζέται  στο
α� ρθρο 14 της παρου� σας,  προσκομι�ζονται στην Αναθέ�τουσα Αρχη� 12 μέ έυθυ� νη του οικονομικου�  φορέ�α,
οι  πρωτο� τυπές  έγγυη� σέις  συμμέτοχη� ς  σέ  έ�ντυπη  μορφη� ,  πλην  των  έγγυη� σέων  που  έκδι�δονται
ηλέκτρονικα� , α� λλως η προσφορα�  απορρι�πτέται ως απαρα� δέκτη. Οι ανωτέ�ρω πρωτο� τυπές έγγυητικέ�ς
έπιστολέ�ς συμμέτοχη� ς προσκομι�ζονται σέ κλέιστο�  φα� κέλο στον οποι�ο αναγρα� φέται τουλα� χιστον ο
αποστολέ�ας ,τα στοιχέι�α του παρο� ντος διαγωνισμου�  και ως παραλη� πτης η Επιτροπη�  Διαγωνισμου� ,

Επισημαι�νέται  ο� τι  η έν λο� γω υποχρέ�ωση δέν ισχυ� έι  για τις έγγυη� σέις  ηλέκτρονικη� ς  έ�κδοσης (π.χ.
έγγυη� σέις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

Ή προσκο� μιση των πρωτο� τυπων έγγυη� σέων συμμέτοχη� ς πραγματοποιέι�ται έι�τέ μέ κατα� θέση του ως
α� νω  φακέ�λου  στην  υπηρέσι�α  πρωτοκο� λλου  της  αναθέ�τουσας  αρχη� ς  έι�τέ  μέ  την  αποστολη�  του
ταχυδρομικω� ς,  έπι�  αποδέι�ξέι.  Το  βα� ρος απο� δέιξης της έ�γκαιρης προσκο� μισης φέ�ρέι  ο  οικονομικο� ς
φορέ�ας.  Το  έμπρο� θέσμο  αποδέικνυ� έται  μέ  τον  αριθμο�  πρωτοκο� λλου  έι�τέ  μέ  την  έπι�κληση  του
σχέτικου�  αποδέικτικου�  αποστολη� ς, ανα�  πέρι�πτωση.
Στην πέρι�πτωση που  έπιλέγέι�  η αποστολη�  του φακέ�λου της έγγυ� ησης συμμέτοχη� ς ταχυδρομικω� ς, ο
οικονομικο� ς φορέ�ας αναρτα� , έφο� σον δέν διαθέ�τέι αριθμο�  έ�γκαιρης έισαγωγη� ς του φακέ�λου του στο
πρωτο� κολλο της αναθέ�τουσας αρχη� ς, το αργο� τέρο έ�ως την ημέρομηνι�α και ω� ρα αποσφρα� γισης των
προσφορω� ν,  μέ�σω  της  λέιτουργι�ας  «έπικοινωνι�α»,  τα  σχέτικο�  αποδέικτικο�  στοιχέι�ο  προσκο� μισης
(αποδέικτικο�  κατα� θέσης σέ υπηρέσι�ές ταχυδρομέι�ου - ταχυμέταφορω� ν),  προκέιμέ�νου να ένημέρω� σέι
την  αναθέ�τουσα  αρχη�  πέρι�  της  τη� ρησης  της  υποχρέ�ωση� ς  του  σχέτικα�  μέ  την  (έμπρο� θέσμη)
προσκο� μιση της έγγυ� ησης συμμέτοχη� ς του στον παρο� ντα διαγωνισμο� .

γ) Οι προσφέ�ροντές συντα� σσουν την οικονομικη�  τους προσφορα�  συμπληρω� νοντας την αντι�στοιχη
έιδικη�  ηλέκτρονικη�  φο� ρμα του υποσυστη� ματος. 

δ) Στην  οικονομικη�  προσφορα�  αναγρα� φέται  η  προσφέρο� μένη  τιμη�  ανα�  κατηγορι�α  μέλέ�της  και  η
συνολικη�  τιμη�  για  την  έκτέ�λέση  της  συ� μβασης.  Ή οικονομικη�  προσφορα�  συντι�θέται  για  κα� θέ  έπι�
μέ�ρους κατηγορι�α μέλέ�της, συ� μφωνα μέ τις διατα� ξέις της πέρι�πτωσης δ' της παρ. 8 του α� ρθρου 53
του ν. 4412/2016. Πέριλαμβα� νέι, έκτο� ς απο�  τις αμοιβέ�ς για την έκπο� νηση των μέλέτω� ν, τις αμοιβέ�ς
για τον προγραμματισμο� , την έπι�βλέψη και την αξιολο� γηση των αναγκαι�ων έρέυνητικω� ν έργασιω� ν
πα� σης  φυ� σέως,  καθω� ς  έπι�σης  και  των  έργασιω� ν  /μέλέτω� ν,  συ� μφωνα  μέ  τα  αναφέρο� μένα  στην
πέρι�πτωση δ' της παρ. 8 του α� ρθρου 53 του ν. 4412/2016, κατα�  τα έιδικο� τέρα οριζο� μένα στο α� ρθρο
95 παρ. 3 του νο� μου αυτου� .  Ή συνολικη�  προσφέρο� μένη τιμη�  τρέ�πέται σέ ποσοστο�  έ�κπτωσης έπι� της
προέκτιμω� μένης αμοιβη� ς, μέ στρογγυλοποι�ηση στο δέυ� τέρο δέκαδικο�  ψηφι�ο.

ε) Στη  συνέ�χέια,  οι  προσφέ�ροντές  παρα� γουν  απο�  το  υποσυ� στημα  τα  ηλέκτρονικα�  αρχέι�α
[«έκτυπω� σέις» των Δικαιολογητικω� ν Συμμέτοχη� ς,  και της Οικονομικη� ς  Προσφορα� ς τους σέ μορφη�
αρχέι�ου  Portable  Document  Format  (PDF)].  Τα  αρχέι�α  αυτα�  γι�νονται  αποδέκτα� ,  έφο� σον  φέ�ρουν,
τουλα� χιστον  προηγμέ�νη  ηλέκτρονικη�  υπογραφη� ,  η  οποι�α  υποστηρι�ζέται  απο�  αναγνωρισμέ�νο
(έγκέκριμέ�νο)  πιστοποιητικο�  και  έπισυνα� πτονται  στους  αντι�στοιχους  (υπο)φακέ�λους  της
προσφορα� ς.  Κατα�  τη  συστημικη�  υποβολη�  της  προσφορα� ς  το  υποσυ� στημα  πραγματοποιέι�
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αυτοματοποιημέ�νους  έλέ�γχους  έπιβέβαι�ωσης  της  ηλέκτρονικη� ς  προσφορα� ς  σέ  σχέ�ση  μέ  τα
παραχθέ�ντα ηλέκτρονικα�  αρχέι�α (Δικαιολογητικα�  Συμμέτοχη� ς και Οικονομικη�  Προσφορα� ) και έφο� σον
οι  έ�λέγχοι  αυτοι�   αποβου� ν  έπιτυχέι�ς  η προσφορα�  υποβα� λλέται  στο υποσυ� στημα.  Διαφορέτικα� ,  η
προσφορα�  δέν υποβα� λλέται και το υποσυ� στημα ένημέρω� νέι τους προσφέ�ροντές μέ σχέτικο�  μη� νυμα
σφα� λματος στη διέπαφη�  του χρη� στη των προσφέρο� ντων, προκέιμέ�νου οι τέλέυται�οι να προβου� ν στις
σχέτικέ�ς ένέ�ργέιές διο� ρθωσης.

στ) Εφο� σον οι οικονομικοι�  ο� ροι δέν έ�χουν αποτυπωθέι�  στο συ� νολο�  τους στις έιδικέ�ς ηλέκτρονικέ�ς
φο� ρμές του υποσυστη� ματος,  οι προσφέ�ροντές έπισυνα� πτουν ψηφιακα�  υπογέγραμμέ�να τα σχέτικα�
ηλέκτρονικα�  αρχέι�α, συ� μφωνα μέ τα ανωτέ�ρω οριζο� μένα στην πέρ. έ13.

ζ) Απο�  το υποσυ� στημα έκδι�δέται ηλέκτρονικη�  απο� δέιξη υποβολη� ς προσφορα� ς, η οποι�α αποστέ�λλέται
στον  οικονομικο�  φορέ�α  μέ  μη� νυμα  ηλέκτρονικου�  ταχυδρομέι�ου.  Στις  πέριπτω� σέις  που  μέ  την
προσφορα�  υποβα� λλονται  δημο� σια η�  και  ιδιωτικα�  έ�γγραφα,  έι�τέ  έ�χουν παραχθέι�  απο�  τον ι�διο τον
προσφέ�ροντα έι�τέ απο�  τρι�τους, αυτα�  γι�νονται αποδέκτα�  ανα�  πέρι�πτωση, συ� μφωνα  μέ την παρ.1.2.1
του α� ρθρου 12 της ΚΎΑ ΕΣΉΔΉΣ – Δημο� σια Έργα. καθω� ς και μέ την αντι�στοιχη παρ. β του α� ρθρου 5
της παρου� σας14

η) Έως  την  ημέ�ρα  και  ω� ρα  αποσφρα� γισης  των  προσφορω� ν  προσκομι�ζονται,  μέ  έυθυ� νη  του
οικονομικου�  φορέ�α,  στην αναθέ�τουσα αρχη� ,  σέ έ�ντυπη μορφη�  και σέ κλέιστο�  φα� κέλο, στον οποι�ο
αναγρα� φέται ο αποστολέ�ας και ως παραλη� πτης η Επιτροπη�  Διαγωνισμου�  του παρο� ντος διαγωνισμου� ,
τυχο� ν  στοιχέι�α  της  ηλέκτρονικη� ς  προσφορα� ς  του,  η� τοι  των  υποφακέ�λων  «Δικαιολογητικα�
Συμμέτοχη� ς» και «Οικονομικη�  Προσφορα� », τα οποι�α απαιτέι�ται να προσκομισθου� ν σέ πρωτο� τυπα η�
ακριβη�  αντι�γραφα15.
Τέ�τοια στοιχέι�α και δικαιολογητικα�  ένδέικτικα�  έι�ναι :
i)  η  πρωτο� τυπη  έγγυητικη�  έπιστολη�  συμμέτοχη� ς,  πλην  των  πέριπτω� σέων  που  αυτη�  έκδι�δέται
ηλέκτρονικα� , α� λλως η προσφορα�  απορρι�πτέται ως απαρα� δέκτη, συ� μφωνα μέ τα έιδικο� τέρα οριζο� μένα
στο α� ρθρο 4 γii) της παρου� σας,
ii)  αυτα�  που  δέν υπα� γονται  στις  διατα� ξέις  του  α� ρθρου 11  παρ.  2  του  ν.  2690/1999,  (ένδέικτικα�
συμβολαιογραφικέ�ς έ�νορκές βέβαιω� σέις η�  λοιπα�  συμβολαιογραφικα�  έ�γγραφα),
ii)  ιδιωτικα�  έ�γγραφα τα οποι�α  δέν  έ�χουν έπικυρωθέι�  απο�  δικηγο� ρο η�  δέν φέ�ρουν θέω� ρηση απο�
υπηρέσι�ές  και  φορέι�ς  της  πέρι�πτωσης  α  της  παρ.  2  του  α� ρθρου  11  του  ν.  2690/1999  η�  δέν
συνοδέυ� ονται απο�  υπέυ� θυνη δη� λωση για την ακρι�βέια�  τους, καθω� ς και
iv)  αλλοδαπα�  δημο� σια  έ�ντυπα  έ�γγραφα  που  φέ�ρουν  την  έπισημέι�ωση  της  Χα� γης  (Apostille),  η�
προξένικη�  θέω� ρηση και δέν έ�χουν έπικυρωθέι�  απο�  δικηγο� ρο. 
Σέ πέρι�πτωση μη υποβολη� ς ένο� ς η�  πέρισσο� τέρων απο�  τα ως α� νω στοιχέι�α και δικαιολογητικα�  που
υποβα� λλονται  σέ  έ�ντυπη  μορφη� ,  πλην  της  πρωτο� τυπης  έγγυ� ησης  συμμέτοχη� ς,  δυ� ναται  να
συμπληρω� νονται και να υποβα� λλονται συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.6  Απόσυρση προσφοράς
Οι  προσφέ�ροντές  δυ� νανται  να  ζητη� σουν  την  απο� συρση  υποβληθέι�σας  προσφορα� ς,  πριν  την
καταληκτικη�  ημέρομηνι�α υποβολη� ς των προσφορω� ν, μέ έ�γγραφο αι�τημα τους προς την αναθέ�τουσα
αρχη� ,  σέ  μορφη�  ηλέκτρονικου�  αρχέι�ου  Portable Document Format (PDF), το  οποι�ο  υποβα� λλέται
συ� μφωνα μέ την πέρ. ii η�  iv του α� ρθρου 5β της παρου� σας μέ�σω της λέιτουργικο� τητας «Επικοινωνι�α»
του  υποσυστη� ματος16.  Πιστοποιημέ�νος  χρη� στης  της  αναθέ�τουσας  αρχη� ς,  χωρι�ς  να  απαιτέι�ται
απο� φαση  της  τέλέυται�ας,  προβαι�νέι  στην  απο� ρριψη  της  σχέτικη� ς  ηλέκτρονικη� ς  προσφορα� ς  στο
υποσυ� στημα πριν την καταληκτικη�  ημέρομηνι�α υποβολη� ς  της προσφορα� ς.  Κατο� πιν,  ο οικονομικο� ς
φορέ�ας  δυ� ναται  να υποβα� λέι  έκ νέ�ου  προσφορα�  μέ�σω του υποσυστη� ματος  έ�ως την καταληκτικη�
ημέρομηνι�α υποβολη� ς  των προσφορω� ν.
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Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  προσφορών/
έγκριση πρακτικού 

α) Μέτα�  την  καταληκτικη�  ημέρομηνι�α  υποβολη� ς  προσφορω� ν,  ο� πως  ορι�ζέται  στο  α� ρθρο  14  της
παρου� σας, και πριν την ηλέκτρονικη�  αποσφρα� γιση, πιστοποιημέ�νος χρη� στης της αναθέ�τουσας αρχη� ς
μέταβιβα� ζέι την αρμοδιο� τητα διαχέι�ρισης του ηλέκτρονικου�  διαγωνισμου�  σέ πιστοποιημέ�νο χρη� στη
της Επιτροπη� ς Διαγωνισμου� . 

β) Ή   Επιτροπη�  Διαγωνισμου� 17,  κατα�  την  ημέρομηνι�α  και  ω� ρα  που  ορι�ζέται  στο  α� ρθρο  14  της
παρου� σας, προβαι�νέι σέ ηλέκτρονικη�  αποσφρα� γιση του (υπο)φακέ�λου «Δικαιολογητικα�  Συμμέτοχη� ς»
και του (υπο)φακέ�λου “Οικονομικη�  Προσφορα� ’.
Ή αναθέ�τουσα αρχη�  διαβιβα� ζέι στον Προ� έδρο της Επιτροπη� ς Διαγωνισμου�  τους κλέιστου� ς  φακέ�λους
μέ τις  πρωτο� τυπές  έγγυη� σέις  συμμέτοχη� ς  που έ�χουν προσκομιστέι�  πριν  την ημέρομηνι�α  και  ω� ρα
αποσφρα� γισης των προσφορω� ν που ορι�ζέται, ομοι�ως, στο α� ρθρο 14 της παρου� σας.

γ)  Στη συνέ�χέια,  μέτα�  την ως α� νω αποσφρα� γιση, η Επιτροπη�  Διαγωνισμου�  προβαι�νέι στις ακο� λουθές
ένέ�ργέιές18:
(i) αναρτα�  στον  ηλέκτρονικο�  χω� ρο  «Συνημμέ�να  Ήλέκτρονικου�  Διαγωνισμου� »,  τον  σχέτικο�

κατα� λογο προσφέρο� ντων, ο� πως αυτο� ς παρα� γέται απο�  το υποσυ� στημα μέ δικαι�ωμα προ� σβασης
μο� νον στους προσφέ�ροντές,.

(ii) έλέ�γχέι έα� ν προσκομι�στηκαν οι  απαιτου� μένές πρωτο� τυπές έγγυητικέ�ς  έπιστολέ�ς  συμμέτοχη� ς
συ� μφωνα μέ την παρ. 5β του α� ρθρου 3 της παρου� σας.  Ή προσφορα�  οικονομικου�  φορέ�α που
παρέ�λέιψέ  έι�τέ  να  προσκομι�σέι  την  απαιτου� μένη  πρωτο� τυπη  έγγυ� ηση  συμμέτοχη� ς,  σέ
πέρι�πτωση  υποβολη� ς  έ�γχαρτης  έγγυ� ησης  συμμέτοχη� ς,  έι�τέ  να  υποβα� λέι  την  απαιτου� μένη
έγγυ� ηση  ηλέκτρονικη� ς  έ�κδοσης  στον  οικέι�ο  ηλέκτρονικο�  υπο� -φα� κέλο  απορρι�πτέται  ως
απαρα� δέκτη, μέτα�  απο�  γνω� μη της Επιτροπη� ς Διαγωνισμου� , η οποι�α συντα� σσέι πρακτικο� , στο
οποι�ο  πέριλαμβα� νονται  τα  αποτέλέ�σματα  του  ανωτέ�ρω  έλέ�γχου  και  υποβα� λλέι  στην
αναθέ�τουσα  αρχη�  το  σχέτικο�  ηλέκτρονικο�  αρχέι�ο,  ως  “έσωτέρικο� ”,  μέ�σω  της  λέιτουργι�ας
“έπικοινωνι�α”  του  υποσυστη� ματος,  προς  έ�γκριση  για  τη  λη� ψη  απο� φασης  απο� ρριψης  της
προσφορα� ς, συ� μφωνα μέ την παρ. 1 του α� ρθρου 72 του ν. 4412/2016.
Μέτα�  την  έ�κδοση  της  απο� φασης  έ�γκρισης  του  ανωτέ�ρω  πρακτικου�  για  την  απο� ρριψη  της
προσφορα� ς, η αναθέ�τουσα αρχη�  κοινοποιέι� την απο� φαση σέ ο� λους τους προσφέ�ροντές.
Ή απο� φαση απο� ρριψης της προσφορα� ς έκδι�δέται πριν απο�  την έ�κδοση οποιασδη� ποτέ α� λλης
απο� φασης σχέτικα�  μέ την αξιολο�γηση των προσφορω� ν της παρου� σας διαδικασι�ας. 

iii) Στη συνέ�χέια διαβιβα� ζέι  τον σχέτικο�  κατα� λογο προσφέρο� ντων, κατα�  σέιρα�  μέιοδοσι�ας,  στην
αναθέ�τουσα αρχη�  και στους προσφέ�ροντές, προκέιμέ�νου να λα� βουν γνω� ση και αναρτα�  στον
ηλέκτρονικο�  χω� ρο  «Συνημμέ�να  Ήλέκτρονικου�  Διαγωνισμου� »,  τον  ως  α� νω  κατα� λογο,  μέ
δικαι�ωμα προ� σβασης μο� νο στους προσφέ�ροντές.

δ) Ακολου� θως,  η  Επιτροπη�  Διαγωνισμου�  προβαι�νέι,  κατα�  σέιρα�  μέιοδοσι�ας,  σέ  έ�λέγχο  της
προσφέρο� μένης τιμη� ς 19.
Ή υποβληθέι�σα οικονομικη�  προσφορα� , κατα�  κατηγορι�α μέλέ�της, απορρι�πτέται έφο� σον οι ποσο� τητές
του  φυσικου�  αντικέιμέ�νου  της  προσφορα� ς  δέν  αντιστοιχου� ν  στο  αντικέι�μένο  της  μέλέ�της,  ο� πως
προκυ� πτέι απο�  τα στοιχέι�α της πέρι�πτωσης κέ' της παρ. 2 του α� ρθρου 53 του ν. 4412/2016. Όλές οι
οικονομικέ�ς  προσφορέ�ς,  μέτα�  τις  τυχο� ν  αναγκαι�ές  διορθω� σέις,  καταχωρι�ζονται,  κατα�  τη  σέιρα�
μέιοδοσι�ας, στο πρακτικο�  της έπιτροπη� ς.

ε)  Στην συνέ�χέια η Επιτροπη�  Διαγωνισμου� , την ι�δια ημέ�ρα, έλέ�γχέι  τα δικαιολογητικα�   συμμέτοχη� ς
του α� ρθρου 20.2 της παρου� σας, κατα�  τη σέιρα�  μέιοδοσι�ας αρχι�ζοντας απο�  τον πρω� το μέιοδο� τη. Αν η
ολοκλη� ρωση του έλέ�γχου αυτου�  δέν έι�ναι  δυνατη�  την ι�δια μέ�ρα,  λο�γω του μέγα� λου αριθμου�  των
προσφορω� ν, έλέ�γχονται τουλα� χιστον οι δέ�κα (10) πρω� τές κατα�  σέιρα�  μέιοδοσι�ας. Στην πέρι�πτωση
αυτη�   η διαδικασι�α συνέχι�ζέται τις έπο� μένές έργα� σιμές ημέ�ρές20.
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ζ) Ή Επιτροπη�  Διαγωνισμου� , παρα� λληλα μέ τις ως α� νω ένέ�ργέιές, έπικοινωνέι�  μέ τους έκδο� τές που
αναγρα� φονται στις υποβληθέι�σές έγγυητικέ�ς έπιστολέ�ς, προκέιμέ�νου να διαπιστω� σέι την έγκυρο� τητα�
τους.21 Αν  διαπιστωθέι�  πλαστο� τητα  έγγυητικη� ς  έπιστολη� ς,  ο  υποψη� φιος  αποκλέι�έται  απο�  τον
διαγωνισμο� , υποβα� λλέται μηνυτη� ρια αναφορα�  στον αρμο� διο έισαγγέλέ�α.

η) Ή  πέριγραφο� μένη  διαδικασι�α  καταχωρέι�ται  στο  πρακτικο�  της  Επιτροπη� ς  Διαγωνισμου�  η�  σέ
παρα� ρτημα�  του, που υπογρα� φέται απο�  τον Προ� έδρο και τα μέ�λη της.
Ως ασυνη� θιστα χαμηλέ�ς προσφορέ�ς, τέκμαι�ρονται οικονομικέ�ς προσφορέ�ς που έμφανι�ζουν απο� κλιση
μέγαλυ� τέρη των δέ�κα (10) ποσοστιαι�ων μονα� δων απο�  τον μέ�σο ο� ρο του συνο� λου των έκπτω� σέων
των  παραδέκτω� ν  προσφορω� ν  που  υποβλη� θηκαν.  Ή  αναθέ�τουσα  αρχη�  δυ� ναται  να  κρι�νέι  ο� τι
συνιστου� ν ασυνη� θιστα χαμηλέ�ς προσφορέ�ς και προσφορέ�ς μέ μικρο� τέρη η�  καθο� λου απο� κλιση απο�  το
ως α� νω ο� ριο.22

Στις  παραπα� νω  πέριπτω� σέις,  η  αναθέ�τουσα  αρχη�  απαιτέι�  απο�  τους  οικονομικου� ς  φορέι�ς  να
έξηγη� σουν  την  τιμη�  η�  το  κο� στος  που  προτέι�νουν  στην  προσφορα�  τους,  έντο� ς  αποκλέιστικη� ς
προθέσμι�ας  έι�κοσι  (20)  ημέρω� ν  απο�  την  κοινοποι�ηση  της  σχέτικη� ς  προ� σκλησης,  η  οποι�α
αποστέ�λλέται μέ�σω της λέιτουργι�ας «Επικοινωνι�α» του υποσυστη� ματος. 
Αν οικονομικο� ς φορέ�ας δέν ανταποκριθέι�  στη σχέτικη�  προ� σκληση της αναθέ�τουσας αρχη� ς έντο� ς της
α� νω προθέσμι�ας και δέν υποβα� λλέι έξηγη� σέις,  η προσφορα�  του απορρι�πτέται ως μη κανονικη�  και
καταπι�πτέι  υπέ�ρ  της  αναθέ�τουσας  αρχη� ς  η  έγγυητικη�  έπιστολη�  συμμέτοχη� ς.  Αν  οι  έξηγη� σέις  δέν
γι�νουν  αποδέκτέ�ς,  η  προσφορα�  απορρι�πτέται,  ωστο� σο  δέν  καταπι�πτέι  η  έγγυητικη�  έπιστολη�
συμμέτοχη� ς.
Οι  παρέχο� μένές  έξηγη� σέις  του  οικονομικου�  φορέ�α,  οι  οποι�ές  υποβα� λλονται,  ομοι�ως,  μέ�σω  της
λέιτουργι�ας « Επικοινωνι�α», ιδι�ως ως προς τον προσδιορισμο�  οικονομικω� ν μέγέθω� ν, μέ τις οποι�ές ο
προσφέ�ρων  διαμο� ρφωσέ  την  προσφορα�  του,  αποτέλου� ν  δέσμέυτικέ�ς  συμφωνι�ές  και  τμη� μα  της
συ� μβασης ανα� θέσης που δέν μπορου� ν να μέταβληθου� ν καθ’ ο� λη τη δια� ρκέια έκτέ�λέσης της συ� μβασης.
Κατα�  τα λοιπα�  έφαρμο� ζονται τα αναλυτικα�  αναφέρο� μένα στα α� ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
Ή Επιτροπη�  Διαγωνισμου�  ολοκληρω� νέι τη συ� νταξη του σχέτικου�  πρακτικου�  μέ το αποτέ�λέσμα της
διαδικασι�ας, μέ το οποι�ο έισηγέι�ται την ανα� θέση της συ� μβασης στον μέιοδο� τη (η�  τη μαται�ωση της
διαδικασι�ας), και υποβα� λλέι στην αναθέ�τουσα αρχη�  το σχέτικο�  ηλέκτρονικο�  αρχέι�ο, ως “έσωτέρικο� ”,
προς  έ�γκριση,  μέταβιβα� ζοντας  παρα� λληλα  ξανα�  την  αρμοδιο� τητα  διαχέι�ρισης  του  ηλέκτρονικου�
διαγωνισμου�  στον αρμο� διο πιστοποιημέ�νο χρη� στη της αναθέ�τουσας αρχη� ς. 
Ή αποδοχη�  η�  απο� ρριψη των έξηγη� σέων των οικονομικω� ν φορέ�ων, κατο� πιν γνω� μης της Επιτροπη� ς
Διαγωνισμου� 23,  η οποι�α πέριλαμβα� νέται στο ως α� νω πρακτικο� ,  ένσωματω� νέται στην απο� φαση της
έπο� μένης πέρι�πτωσης (θ). Για την έξέ�ταση των έξηγη� σέων δυ� ναται να συγκροτου� νται και έ�κτακτές
έπιτροπέ�ς η�  ομα� δές έργασι�ας, κατα�  τα οριζο� μένα στην παρ. 3 του α� ρθρου 221 ν. 4412/2016.

θ) Στη συνέ�χέια, η αναθέ�τουσα αρχη�  κοινοποιέι� την απο� φαση έ�γκρισης του πρακτικου�  σέ ο� λους τους
προσφέ�ροντές,  έκτο� ς  απο�  έκέι�νους,  οι  οποι�οι  αποκλέι�στηκαν  οριστικα� ,  λο�γω  μη  υποβολη� ς  η�
προσκο� μισης της πρωτο� τυπης έγγυ� ησης συμμέτοχη� ς, συ� μφωνα μέ την πέρι�πτωση (γii) της παρου� σας
παραγρα� φου  και  παρέ�χέι  προ� σβαση  στα  υποβληθέ�ντα  δικαιολογητικα�  συμμέτοχη� ς  και  στις
οικονομικέ�ς προσφορέ�ς των λοιπω� ν προσφέρο� ντων. Κατα�  της απο� φασης αυτη� ς χωρέι�  προδικαστικη�
προσφυγη� , κατα�  τα οριζο� μένα α� ρθρο 6  της παρου� σης.

ι) Επισημαι�νέται, τέ�λος, ο� τι, σέ πέρι�πτωση που οι προσφορέ�ς έ�χουν την ι�δια ακριβω� ς τιμη�  (ισο� τιμές),
η αναθέ�τουσα αρχη�  έπιλέ�γέι τον (προσωρινο� ) ανα� δοχο μέ κλη� ρωση μέταξυ�  των οικονομικω� ν φορέ�ων
που  υπέ�βαλαν ισο� τιμές  προσφορέ�ς.  Ή  κλη� ρωση  γι�νέται  ένω� πιον  της  Επιτροπη� ς  Διαγωνισμου�  και
παρουσι�α των οικονομικω� ν φορέ�ων που υπέ�βαλαν τις ισο� τιμές προσφορέ�ς, σέ ημέ�ρα και ω� ρα που θα
τους  γνωστοποιηθέι�  μέ�σω  της  λέιτουργικο� τητας  “έπικοινωνι�α”  του  υποσυστη� ματος.  Τα
αποτέλέ�σματα της ως α� νω κλη� ρωσης ένσωματω� νονται,  ομοι�ως, στην απο� φαση της προηγου� μένης
πέρι�πτωσης (θ). 
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Άρθρο 5: Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου/  Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Μέτα�  απο�  την  αξιολο�γηση  των  προσφορω� ν,  η  αναθέ�τουσα  αρχη�  προσκαλέι�,  στο  πλαι�σιο  της
παρου� σας  ηλέκτρονικη� ς  διαδικασι�ας  συ� ναψης  συ� μβασης  και  μέ�σω  της  λέιτουργικο� τητας  της
«Επικοινωνι�ας», τον προσωρινο�  ανα� δοχο να υποβα� λέι έντο� ς προθέσμι�ας δέ�κα (10) ημέρω� ν24  απο�  την
κοινοποι�ηση  της  σχέτικη� ς  έ�γγραφης έιδοποι�ησης  σέ  αυτο� ν,  τα προβλέπο� μένα  στο α� ρθρο 22 της
παρου� σας αποδέικτικα�  μέ�σα (δικαιολογητικα�  προσωρινου�  αναδο�χου) και τα αποδέικτικα�  έ�γγραφα
νομιμοποι�ησης 25. Ο προσωρινο� ς ανα� δοχος δυ� ναται να υποβα� λέι αι�τημα, προς την αναθέ�τουσα αρχη� ,
για  παρα� ταση  της  ως  α� νω  προθέσμι�ας,  συνοδέυο� μένο  απο�  αποδέικτικα�  έ�γγραφα  πέρι�  αι�τησης
χορη� γησης  δικαιολογητικω� ν  προσωρινου�  αναδο�χου.  Στην  πέρι�πτωση  αυτη�  η  αναθέ�τουσα  αρχη�
παρατέι�νέι την προθέσμι�α υποβολη� ς αυτω� ν, για ο� σο χρο� νο απαιτηθέι�  για τη χορη� γηση�  τους απο�  τις
αρμο� διές δημο� σιές αρχέ�ς.

β) Τα  δικαιολογητικα�  του  προσωρινου�  αναδο�χου  υποβα� λλονται  απο�  τον  οικονομικο�  φορέ�α
ηλέκτρονικα� , μέ�σω της λέιτουργικο� τητας της «Επικοινωνι�ας» στην αναθέ�τουσα αρχη� , δέν απαιτέι�ται
να προσκομισθου� ν και σέ έ�ντυπη μορφη�  και γι�νονται αποδέκτα�  κατα�  πέρι�πτωση, συ� μφωνα μέ τα
προβλέπο� μένα στις διατα� ξέις, 

i) έι�τέ των α� ρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 πέρι� ηλέκτρονικω� ν δημοσι�ων έγγρα� φων που
φέ�ρουν  ηλέκτρονικη�  υπογραφη�  η�  σφραγι�δα,  και,  έφο� σον  προ� κέιται  για  αλλοδαπα�  δημο� σια
ηλέκτρονικα�  έ�γγραφα, έα� ν φέ�ρουν έπισημέι�ωση e-Apostille 

ii) έι�τέ των α� ρθρων 15 και 2726 του ν. 4727/2020 πέρι� ηλέκτρονικω� ν ιδιωτικω� ν έγγρα� φων που
φέ�ρουν ηλέκτρονικη�  υπογραφη�  η�  σφραγι�δα

iii)  έι�τέ  του  α� ρθρου  11  του  ν.  2690/1999,  ο� πως  ισχυ� έι  πέρι�  βέβαι�ωσης  του  γνησι�ου  της
υπογραφη� ς- έπικυ� ρωσης των αντιγρα� φων

iv) έι�τέ της παρ. 2 του α� ρθρου 3727 του ν. 4412/2016, πέρι� χρη� σης ηλέκτρονικω� ν υπογραφω� ν σέ
ηλέκτρονικέ�ς διαδικασι�ές δημοσι�ων συμβα� σέων,  

v) έι�τέ της παρ. 13 του α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, πέρι�  συνυποβολη� ς υπέυ� θυνης δη� λωσης
στην πέρι�πτωση απλη� ς φωτοτυπι�ας ιδιωτικω� ν έγγρα� φων28. 

Επιπλέ�ον δέν προσκομι�ζονται σέ έ�ντυπη μορφη�  τα ΦΕΚ και ένημέρωτικα�  και τέχνικα�  φυλλα� δια και
α� λλα  έ�ντυπα,  έταιρικα�  η�  μη,  μέ  έιδικο�  τέχνικο�  πέριέχο� μένο,  δηλαδη�  έ�ντυπα  μέ  αμιγω� ς  τέχνικα�
χαρακτηριστικα� , ο� πως αριθμου� ς, αποδο� σέις σέ διέθνέι�ς μονα� δές, μαθηματικου� ς τυ� πους και σχέ�δια.

Τα ως α� νω στοιχέι�α και δικαιολογητικα�  καταχωρι�ζονται απο�  αυτο� ν σέ μορφη�  ηλέκτρονικω� ν αρχέι�ων
μέ μορφο� τυπο PDF.

β1) Εντο� ς της προθέσμι�ας υποβολη� ς των δικαιολογητικω� ν κατακυ� ρωσης και το αργο� τέρο έ�ως την
τρι�τη  έργα� σιμη  ημέ�ρα  απο�  την  καταληκτικη�  ημέρομηνι�α  ηλέκτρονικη� ς  υποβολη� ς  τους,
προσκομι�ζονται μέ έυθυ� νη του οικονομικου�  φορέ�α, στην αναθέ�τουσα αρχη� , σέ έ�ντυπη μορφη�  και σέ
κλέιστο�  φα� κέλο,  στον  οποι�ο  αναγρα� φέται  ο  αποστολέ�ας,  τα  στοιχέι�α  του  διαγωνισμου�  και  ως
παραλη� πτης  η  Επιτροπη�  Διαγωνισμου� ,  τα  στοιχέι�α  και  δικαιολογητικα� ,  τα  οποι�α  απαιτέι�ται  να
προσκομισθου� ν σέ έ�ντυπη μορφη�  (ως πρωτο� τυπα η�  ακριβη�  αντι�γραφα).
Τέ�τοια στοιχέι�α και δικαιολογητικα�  ένδέικτικα�  έι�ναι :

i) αυτα�  που δέν υπα� γονται στις διατα� ξέις του α� ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 (Α΄45), ο� πως
ισχυ� έι, 
ii) ιδιωτικα�  έ�γγραφα τα οποι�α δέν έ�χουν έπικυρωθέι� απο�  δικηγο� ρο η�  δέν φέ�ρουν θέω� ρηση απο�
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υπηρέσι�ές και φορέι�ς της πέρι�πτωσης α της παρ. 2 του α� ρθρου 11 του ν.  2690/1999 η�  δέν
συνοδέυ� ονται απο�  υπέυ� θυνη δη� λωση για την ακρι�βέια�  τους, 
καθω� ς και 
iii) τα αλλοδαπα�  δημο� σια έ�ντυπα έ�γγραφα που φέ�ρουν την έπισημέι�ωση της Χα� γης (Apostille) η�
προξένικη�  θέω� ρηση και δέν έ�χουν έπικυρωθέι� απο�  δικηγο� ρο. 

Σημέιω� νέται  ο� τι  στα αλλοδαπα�  δημο� σια έ�γγραφα και δικαιολογητικα�  έφαρμο� ζέται η Συνθη� κη της
Χα� γης της 5ης.10.1961, που κυρω� θηκέ μέ το ν. 1497/1984 (Α΄188), έφο� σον συντα� σσονται σέ κρα� τη
που έ�χουν προσχωρη� σέι στην ως α� νω Συνθη� κη, α� λλως φέ�ρουν προξένικη�  θέω� ρηση. Απαλλα� σσονται
απο�  την απαι�τηση έπικυ� ρωσης (μέ Apostille η�  Προξένικη�  Θέω� ρηση) αλλοδαπα�  δημο� σια έ�γγραφα ο� ταν
καλυ� πτονται απο�  διμέρέι�ς η�  πολυμέρέι�ς συμφωνι�ές που έ�χέι συνα� ψέι η Ελλα� δα (ένδέικτικα�  «Συ� μβαση
νομικη� ς συνέργασι�ας μέταξυ�  Ελλα� δας και Κυ� πρου – 05.03.1984» (κυρωτικο� ς ν.1548/1985, «Συ� μβαση
πέρι�  απαλλαγη� ς απο�  την έπικυ� ρωση ορισμέ�νων πρα� ξέων και έγγρα� φων – 15.09.1977» (κυρωτικο� ς
ν.4231/2014)).  Επι�σης  απαλλα� σσονται  απο�  την  απαι�τηση  έπικυ� ρωσης  η�  παρο� μοιας  διατυ� πωσης
δημο� σια  έ�γγραφα  που  έκδι�δονται  απο�  τις  αρχέ�ς  κρα� τους  μέ�λους  που  υπα� γονται  στον  Καν  ΕΕ
2016/1191 για την απλου� στέυση των απαιτη� σέων για την υποβολη�  ορισμέ�νων δημοσι�ων έγγρα� φων
στην ΕΕ, ο� πως, ένδέικτικα� ,  το λέυκο�  ποινικο�  μητρω� ο, υπο�  τον ο� ρο ο� τι τα σχέτικα�  μέ το γέγονο� ς αυτο�
δημο� σια  έ�γγραφα  έκδι�δονται  για  πολι�τη  της  Ένωσης  απο�  τις  αρχέ�ς  του  κρα� τους  μέ�λους  της
ιθαγέ�νέια� ς  του.  Επι�σης,  γι�νονται  υποχρέωτικα�  αποδέκτα�  έυκρινη�  φωτοαντι�γραφα έγγρα� φων που
έ�χουν  έκδοθέι�  απο�  αλλοδαπέ�ς  αρχέ�ς  και  έ�χουν  έπικυρωθέι�  απο�  δικηγο� ρο,  συ� μφωνα  μέ  τα
προβλέπο� μένα  στην  παρ.  2  πέρ.  β  του  α� ρθρου  11  του  ν.  2690/1999  “Κω� δικας  Διοικητικη� ς
Διαδικασι�ας”, ο� πως αντικαταστα� θηκέ ως α� νω μέ το α� ρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

γ) Αν δέν υποβληθου� ν τα παραπα� νω δικαιολογητικα�  η�  υπα� ρχουν έλλέι�ψέις σέ αυτα�  που υπoβλη� θη-
καν, ηλέκτρονικα�  η�  σέ έ�ντυπη μορφη� , έφο� σον απαιτέι�ται συ� μφωνα μέ τα ανωτέ�ρω, η αναθέ�τουσα
αρχη�  καλέι� τον προσωρινο�  ανα� δοχο μέ�σω της λέιτουργικο� τητας της "Επικοινωνι�α" να προσκομι�σέι τα
έλλέι�ποντα δικαιολογητικα�  η�  να συμπληρω� σέι τα η� δη υποβληθέ�ντα, η�  να παρα� σχέι διέυκρινι�σέις μέ
την έ�ννοια του α� ρθρου 102 ν. 4412/2016, έντο� ς δέ�κα (10) ημέρω� ν απο�  την κοινοποι�ηση της σχέτικη� ς
προ� σκλησης σέ αυτο� ν.  Αν ο προσωρινο� ς ανα� δοχος υποβα� λέι αι�τημα προς την αναθέ�τουσα αρχη�  για
παρα� ταση της προθέσμι�ας, συνοδέυο� μένο απο�  αποδέικτικα�  έ�γγραφα μέ τα οποι�α αποδέικνυ� έται ο� τι
έ�χέι αιτηθέι�  τη χορη� γηση των δικαιολογητικω� ν, η αναθέ�τουσα αρχη�  παρατέι�νέι την προθέσμι�α υπο-
βολη� ς για ο� σο χρο� νο απαιτέι�ται για τη χορη� γηση των δικαιολογητικω� ν απο�  τις αρμο� διές δημο� σιές αρ-
χέ�ς..  
Το παρο� ν έφαρμο� ζέται αναλο� γως και στις πέριπτω� σέις που η αναθέ�τουσα αρχη�  ζητη� σέι την προ-
σκο� μιση των δικαιολογητικω� ν κατα�  τη διαδικασι�α αξιολο� γησης των προσφορω� ν και πριν το στα� διο
κατακυ� ρωσης,  κατ΄  έφαρμογη�  της  δια� ταξης  του  α� ρθρου  79  παρα� γραφος  5  έδα� φιο  α΄ του  ν.
4412/2016, τηρουμέ�νων των αρχω� ν της ι�σης μέταχέι�ρισης και της διαφα� νέιας29.

δ) Αν, κατα�  τον έ�λέγχο των υποβληθέ�ντων δικαιολογητικω� ν, διαπιστωθέι� ο� τι:
i) τα στοιχέι�α που δηλω� θηκαν μέ το Ευρωπαι+κο�  Ενιαι�ο Έγγραφο Συ� μβασης (ΕΕΕΣ),  έι�ναι έκ
προθέ�σέως απατηλα� , η�  ο� τι έ�χουν υποβληθέι� πλαστα�  αποδέικτικα�  στοιχέι�α30 η�
ii) αν δέν υποβληθου� ν στο προκαθορισμέ�νο χρονικο�  δια� στημα τα απαιτου� μένα πρωτο� τυπα η�
αντι�γραφα, των παραπα� νω δικαιολογητικω� ν, η�
iii) αν απο�  τα δικαιολογητικα�  που υποβλη� θηκαν νομι�μως και έμπροθέ�σμως, δέν αποδέικνυ� ονται
οι  ο� ροι  και  οι  πρου+ ποθέ�σέις  συμμέτοχη� ς  συ� μφωνα  μέ  τα  α� ρθρα  17,  18,  19  και  22  της
παρου� σας31,

απορρι�πτέται η προσφορα�  του προσωρινου�  αναδο�χου, καταπι�πτέι υπέ�ρ της αναθέ�τουσας αρχη� ς η
έγγυ� ηση συμμέτοχη� ς του και η κατακυ� ρωση γι�νέται στον προσφέ�ροντα που υπέ�βαλέ την αμέ�σως
έπο� μένη  πλέ�ον  συμφέ�ρουσα  απο�  οικονομικη�  α� ποψη  προσφορα�  βα� σέι  της  τιμη� ς,  τηρουμέ�νης  της
ανωτέ�ρω διαδικασι�ας.

Σέ πέρι�πτωση έ�γκαιρης και προση� κουσας ένημέ�ρωσης της αναθέ�τουσας αρχη� ς για μέταβολέ�ς στις
πρου+ ποθέ�σέις τις  οποι�ές ο προσωρινο� ς  ανα� δοχος έι�χέ  δηλω� σέι  μέ το Ευρωπαι+κο�  Ενιαι�ο  Έγγραφο
Συ� μβασης (ΕΕΕΣ) ο� τι  πληροι�  και  οι  οποι�ές  έπη� λθαν η�  για τις  οποι�ές  έ�λαβέ γνω� ση ο προσωρινο� ς
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ανα� δοχος  μέτα�  την  δη� λωση  και  μέ�χρι  την  συ� ναψη  της  συ� μβασης  (οψιγένέι�ς  μέταβολέ�ς),  δέν
καταπι�πτέι  υπέ�ρ  της  αναθέ�τουσας  αρχη� ς  η  έγγυ� ηση  συμμέτοχη� ς  του,  που  έι�χέ  προσκομισθέι�,
συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 15.1 της παρου� σας.

Αν κανέ�νας απο�  τους προσφέ�ροντές δέν υπέ�βαλέ αληθη�  η�  ακριβη�  δη� λωση, η�  αν κανέ�νας απο�  τους
προσφέ�ροντές δέν προσκομι�ζέι έ�να η�  πέρισσο� τέρα απο�  τα απαιτου� μένα έ�γγραφα και δικαιολογητικα� ,
η�  αν κανέ�νας απο�  τους προσφέ�ροντές δέν αποδέι�ξέι ο� τι στο προ� σωπο�  του δέν συντρέ�χουν οι λο�γοι
αποκλέισμου�  του  α� ρθρου  18  και  ο� τι  πληροι�  τα  κριτη� ρια  έπιλογη� ς  του  α� ρθρου  19,  η  διαδικασι�α
συ� ναψης της συ� μβασης ματαιω� νέται.

Ή διαδικασι�α έλέ�γχου των ως α� νω δικαιολογητικω� ν ολοκληρω� νέται μέ τη συ� νταξη πρακτικου�  απο�  την
Επιτροπη�  Διαγωνισμου� ,  στο οποι�ο αναγρα� φέται η τυχο� ν συμπλη� ρωση δικαιολογητικω� ν κατα�
τα οριζο� μένα υπο�  (α) και (γ) ανωτέ�ρω32. Ή Επιτροπη� , στη συνέ�χέια, το κοινοποιέι�, μέ�σω της «λέι-
τουργικο� τητας της «Επικοινωνι�ας», στο αποφαινο� μένο ο� ργανο της αναθέ�τουσας αρχη� ς, για τη λη� ψη
απο� φασης, έι�τέ κατακυ� ρωσης της συ� μβασης έι�τέ μαται�ωσης της διαδικασι�ας, ανα�  πέρι�πτωση.

Τα αποτέλέ�σματα του έλέ�γχου των δικαιολογητικω� ν του προσωρινου�  αναδο� χου έπικυρω� νονται μέ
την απο� φαση κατακυ� ρωσης του α� ρθρου 105 ν. 4412/2016, η� τοι μέ την απο� φαση του προηγου� μένου
έδαφι�ου, στην οποι�α αναφέ�ρονται υποχρέωτικα�  οι προθέσμι�ές για την αναστολη�  της συ� ναψης συ� μβα-
σης, συ� μφωνα μέ τα α� ρθρα 360 έ�ως 372 του ιδι�ου νο� μου.33

ε) Ή αναθέ�τουσα αρχη�  κοινοποιέι�  την απο� φαση κατακυ� ρωσης, μαζι�  μέ αντι�γραφο ο� λων των πρακτι-
κω� ν, σέ κα� θέ προσφέ�ροντα που δέν έ�χέι αποκλέιστέι�  οριστικα�  και ιδι�ως, ο� σους αποκλέι�στηκαν ορι-
στικα�  δυνα� μέι της παρ. 1 του α� ρθρου 7234 και της αντι�στοιχης πέρ. γii του α� ρθρου 4 της παρου� σας,
μέ�σω της λέιτουργικο� τητας της «Επικοινωνι�ας», και έπιπλέ�ον αναρτα�  τα δικαιολογητικα�  του προσω-
ρινου�  αναδο� χου στον χω� ρο «Συνημμέ�να Ήλέκτρονικου�  Διαγωνισμου� ».

Άρθρο 6: Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία 

Α. Κα� θέ ένδιαφέρο� μένος, ο οποι�ος έ�χέι η�  έι�χέ συμφέ�ρον να του ανατέθέι� η συγκέκριμέ�νη δημο� σια συ� μ-
βαση και έ�χέι υποστέι� η�  ένδέ�χέται να υποστέι� ζημι�α απο�  έκτέλέστη�  πρα� ξη η�  παρα� λέιψη της αναθέ�του-
σας αρχη� ς κατα�  παρα� βαση της έυρωπαι+κη� ς ένωσιακη� ς η�  έσωτέρικη� ς νομοθέσι�ας στον τομέ�α των δη-
μοσι�ων συμβα� σέων, έ�χέι δικαι�ωμα να προσφυ� γέι στην Αρχη�  Εξέ�τασης Προδικαστικω� ν Προσφυγω� ν
(ΑΕΠΠ),  συ� μφωνα  μέ  τα  έιδικο� τέρα  οριζο� μένα  στα  α� ρθρα  345  έπ.  Ν.  4412/2016  και  1έπ.  Π.Δ.
39/2017, στρέφο� μένος μέ προδικαστικη�  προσφυγη� , κατα�  πρα� ξης η�  παρα� λέιψης της αναθέ�τουσας αρ-
χη� ς,  προσδιορι�ζοντας  έιδικω� ς  τις  νομικέ�ς  και  πραγματικέ�ς  αιτια� σέις  που  δικαιολογου� ν  το  αι�τημα�
του35.

Σέ πέρι�πτωση προσφυγη� ς  κατα�  πρα� ξης της αναθέ�τουσας αρχη� ς,  η προθέσμι�α για την α� σκηση της
προδικαστικη� ς προσφυγη� ς έι�ναι36:
(α) δέ�κα (10) ημέ�ρές απο�  την κοινοποι�ηση της προσβαλλο� μένης πρα� ξης στον ένδιαφέρο� μένο οικονο-
μικο�  φορέ�α αν η πρα� ξη κοινοποιη� θηκέ μέ ηλέκτρονικα�  μέ�σα η�  τηλέομοιοτυπι�α η�  
(β) δέκαπέ�ντέ (15) ημέ�ρές απο�  την κοινοποι�ηση της προσβαλλο� μένης πρα� ξης σέ αυτο� ν αν χρησιμο-
ποιη� θηκαν α� λλα μέ�σα έπικοινωνι�ας, α� λλως  
(γ) δέ�κα (10) ημέ�ρές απο�  την πλη� ρη, πραγματικη�  η�  τέκμαιρο� μένη, γνω� ση της πρα� ξης που βλα� πτέι τα
συμφέ�ροντα του ένδιαφέρο� μένου οικονομικου�  φορέ�α. Ειδικα�  για την α� σκηση προσφυγη� ς κατα�  διακη� -
ρυξης, η πλη� ρης γνω� ση αυτη� ς τέκμαι�ρέται μέτα�  την πα� ροδο δέκαπέ�ντέ (15) ημέρω� ν απο�  τη δημοσι�έυ-
ση στο ΚΉΜΔΉΣ.

Σέ πέρι�πτωση παρα� λέιψης που αποδι�δέται στην αναθέ�τουσα αρχη� , η προθέσμι�α για την α� σκηση της
προδικαστικη� ς προσφυγη� ς έι�ναι δέκαπέ�ντέ (15) ημέ�ρές απο�  την έπομέ�νη της συντέ�λέσης της προ-
σβαλλο� μένης παρα� λέιψης37.
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Ή προδικαστικη�  προσφυγη� , συντα� σσέται υποχρέωτικα�  μέ τη χρη� ση του τυποποιημέ�νου έντυ� που του
Παραρτη� ματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατι�θέται ηλέκτρονικα�  στην ηλέκτρονικη�  πέριοχη�  του
συγκέκριμέ�νου διαγωνισμου�  μέ�σω της λέιτουργικο� τητας «Επικοινωνι�α»  του υποσυστη� ματος  προς
την Αναθέ�τουσα Αρχη� ,  έπιλέ�γοντας την έ�νδέιξη «Προδικαστικη�  Προσφυγη� » συ� μφωνα μέ α� ρθρο 15
της Κ.Ύ.Α. ΕΣΉΔΉΣ – Δημο� σια Έργα. 

Οι προθέσμι�ές ως προς την υποβολη�  των προδικαστικω� ν προσφυγω� ν και των παρέμβα� σέων αρχι�ζουν
την έπομέ�νη της ημέ�ρας της προαναφέρθέι�σας κατα�  πέρι�πτωση κοινοποι�ησης η�  γνω� σης και λη� γουν
ο� ταν πέρα� σέι ολο� κληρη η τέλέυται�α ημέ�ρα και ω� ρα 23:59:59 και, αν αυτη�  έι�ναι έξαιρέτέ�α η�  Σα� ββατο,
ο� ταν πέρα� σέι ολο� κληρη η έπομέ�νη έργα� σιμη ημέ�ρα και ω� ρα 23:59:59.38

Για το παραδέκτο�  της α� σκησης της προδικαστικη� ς προσφυγη� ς κατατι�θέται παρα� βολο απο�  τον προ-
σφέυ� γοντα υπέ�ρ του Ελληνικου�  Δημοσι�ου, συ� μφωνα μέ ο� σα ορι�ζονται στο α� ρθρο 363 Ν. 4412/201639.
Ή έπιστροφη�  του παραβο� λου στον προσφέυ� γοντα γι�νέται: α) σέ πέρι�πτωση ολικη� ς η�  μέρικη� ς αποδο-
χη� ς της προσφυγη� ς του, β) ο� ταν η αναθέ�τουσα αρχη�  ανακαλέι� την προσβαλλο� μένη πρα� ξη η�  προβαι�νέι
στην οφέιλο� μένη ένέ�ργέια πριν απο�  την έ�κδοση της απο� φασης της ΑΕΠΠ έπι� της προσφυγη� ς, γ) σέ πέ-
ρι�πτωση παραι�τησης του προσφέυ� γοντα απο�  την προσφυγη�  του έ�ως και δέ�κα (10) ημέ�ρές απο�  την
κατα� θέση της προσφυγη� ς. 

Ή προθέσμι�α για την α� σκηση της προδικαστικη� ς προσφυγη� ς και η α� σκηση�  της κωλυ� ουν τη συ� ναψη
της συ� μβασης έπι� ποινη�  ακυρο� τητας, η οποι�α διαπιστω� νέται μέ απο� φαση της ΑΕΠΠ μέτα�  απο�  α� σκηση
προδικαστικη� ς προσφυγη� ς, συ� μφωνα μέ το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως,
μο� νη η α� σκηση της προδικαστικη� ς προσφυγη� ς δέν κωλυ� έι την προ� οδο της διαγωνιστικη� ς διαδικασι�ας,
υπο�  την έπιφυ� λαξη χορη� γησης απο�  το Κλιμα� κιο προσωρινη� ς προστασι�ας συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 366
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201740. 

Ή προηγου� μένη παρα� γραφος δέν έφαρμο� ζέται στην πέρι�πτωση που, κατα�  τη διαδικασι�α συ� ναψης της
παρου� σας συ� μβασης, υποβληθέι� μο� νο μι�α (1) προσφορα� 41.

Μέτα�  την,  κατα�  τα ως α� νω,  ηλέκτρονικη�  κατα� θέση της προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς  η  αναθέ�τουσα
αρχη� , μέ�σω της λέιτουργι�ας ¨Επικοινωνι�α» : 
α) Κοινοποιέι� την προσφυγη�  το αργο� τέρο έ�ως την έπομέ�νη έργα� σιμη ημέ�ρα απο�  την κατα� θέση�  της σέ
κα� θέ ένδιαφέρο� μένο τρι�το, ο οποι�ος μπορέι� να θι�γέται απο�  την αποδοχη�  της προσφυγη� ς, προκέιμέ�νου
να ασκη� σέι το, προβλέπο� μένο απο�  τα α� ρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαι�ωμα παρέ�μβαση� ς
του  στη  διαδικασι�α  έξέ�τασης  της  προσφυγη� ς,  για  τη  διατη� ρηση  της  ισχυ� ος  της  προσβαλλο� μένης
πρα� ξης, προσκομι�ζοντας ο� λα τα κρι�σιμα έ�γγραφα που έ�χέι στη δια� θέση�  του.
β) Διαβιβα� ζέι στην ΑΕΠΠ, το αργο� τέρο έντο� ς δέκαπέ�ντέ (15) ημέρω� ν απο�  την ημέ�ρα κατα� θέσης, τον
πλη� ρη φα� κέλο της υπο� θέσης, τα αποδέικτικα�  κοινοποι�ησης στους ένδιαφέρο� μένους τρι�τους αλλα�  και
την Έκθέση Απο� ψέω� ν της έπι�  της προσφυγη� ς. Στην Έκθέση Απο� ψέων η αναθέ�τουσα αρχη�  μπορέι�  να
παραθέ�σέι  αρχικη�  η�  συμπληρωματικη�  αιτιολογι�α  για την υποστη� ριξη της προσβαλλο� μένης μέ την
προδικαστικη�  προσφυγη�  πρα� ξης.
γ) Κοινοποιέι� σέ ο� λα τα μέ�ρη την Έκθέση Απο� ψέων, τις Παρέμβα� σέις και τα σχέτικα�  έ�γγραφα που τυ-
χο� ν τη συνοδέυ� ουν, μέ�σω του ηλέκτρονικου�  το� που του διαγωνισμου�  το αργο� τέρο έ�ως την έπομέ�νη έρ-
γα� σιμη ημέ�ρα απο�  την κατα� θέση�  τους.
δ)Συμπληρωματικα�  υπομνη� ματα κατατι�θένται απο�  οποιοδη� ποτέ απο�  τα μέ�ρη μέ�σω της πλατφο� ρμας
του ΕΣΉΔΉΣ το αργο� τέρο έντο� ς πέ�ντέ (5) ημέρω� ν απο�  την κοινοποι�ηση των απο� ψέων της αναθέ�του-
σας αρχη� ς42.

Ή α� σκηση της προδικαστικη� ς προσφυγη� ς αποτέλέι� πρου+ πο� θέση για την α� σκηση των έ�νδικων βοηθη-
μα� των της αι�τησης αναστολη� ς και της αι�τησης ακυ� ρωσης του α� ρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατα�  των
έκτέλέστω� ν πρα� ξέων η�  παραλέι�ψέων της αναθέ�τουσας αρχη� ς43.

Β. Όποιος έ�χέι έ�ννομο συμφέ�ρον μπορέι� να ζητη� σέι, μέ το ι�διο δικο� γραφο έφαρμοζο� μένων αναλογικα�
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των διατα� ξέων του π.δ. 18/1989, την αναστολη�  έκτέ�λέσης της απο� φασης της ΑΕΠΠ και την ακυ� ρωση�
της ένω� πιον του Διοικητικου�  Εφέτέι�ου της έ�δρας της αναθέ�τουσας αρχη� ς44. Το αυτο�  ισχυ� έι και σέ πέ-
ρι�πτωση σιωπηρη� ς απο� ρριψης της προδικαστικη� ς προσφυγη� ς απο�  την Α.Ε.Π.Π. Δικαι�ωμα α� σκησης
του ως α� νω έ�νδικου βοηθη� ματος έ�χέι και η αναθέ�τουσα αρχη� , αν η Α.Ε.Π.Π. κα� νέι δέκτη�  την προδικα-
στικη�  προσφυγη� , αλλα�  και αυτο� ς του οποι�ου έ�χέι γι�νέι έν μέ�ρέι δέκτη�  η προδικαστικη�  προσφυγη� .

Μέ  την  απο� φαση  της  ΑΕΠΠ  λογι�ζονται  ως  συμπροσβαλλο� μένές  και  ο� λές  οι  συναφέι�ς  προς  την
ανωτέ�ρω  απο� φαση  πρα� ξέις  η�  παραλέι�ψέις  της  αναθέ�τουσας  αρχη� ς,  έφο� σον  έ�χουν  έκδοθέι�  η�
συντέλέστέι� αντιστοι�χως έ�ως τη συζη� τηση της ως α� νω αι�τησης στο Δικαστη� ριο.

Ή  αι�τηση  αναστολη� ς  και  ακυ� ρωσης  πέριλαμβα� νέι  μο� νο  αιτια� σέις  που  έι�χαν  προταθέι�  μέ  την
προδικαστικη�  προσφυγη�  η�  αφορου� ν  στη  διαδικασι�α  ένω� πιον  της  Α.Ε.Π.Π.  η�  το  πέριέχο� μένο  των
αποφα� σέω� ν της. Ή αναθέ�τουσα αρχη� , έφο� σον ασκη� σέι την αι�τηση της παρ. 1 του α� ρθρου 372 του ν.
4412/2016, μπορέι�  να προβα� λέι και οψιγένέι�ς ισχυρισμου� ς αναφορικα�  μέ τους έπιτακτικου� ς λο� γους
δημοσι�ου συμφέ�ροντος, οι οποι�οι καθιστου� ν αναγκαι�α την α� μέση ανα� θέση της συ� μβασης.45

Ή ως α� νω αι�τηση κατατι�θέται στο ως αρμο� διο δικαστη� ριο μέ�σα σέ προθέσμι�α δέ�κα (10) ημέρω� ν απο�
κοινοποι�ηση η�  την πλη� ρη γνω� ση της απο� φασης η�  απο�  την παρέ�λέυση της προθέσμι�ας για την έ�κδοση
της απο� φασης έπι�  της προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς,  ένω�  η δικα� σιμος για την έκδι�καση της αι�τησης
ακυ� ρωσης δέν πρέ�πέι να απέ�χέι πέ�ραν των έξη� ντα (60) ημέρω� ν απο�  την κατα� θέση του δικογρα� φου.46

Αντι�γραφο της αι�τησης μέ κλη� ση κοινοποιέι�ται μέ τη φροντι�δα του αιτου� ντος προς την Α.Ε.Π.Π., την
αναθέ�τουσα αρχη� ,  αν δέν έ�χέι  ασκη� σέι αυτη�  την αι�τηση, και προς κα� θέ τρι�το ένδιαφέρο� μένο,  την
κλη� τέυση του οποι�ου διατα� σσέι μέ πρα� ξη του ο Προ� έδρος η�  ο προέδρέυ� ων του αρμο� διου Δικαστηρι�ου
η�  Τμη� ματος έ�ως την έπο� μένη ημέ�ρα απο�  την κατα� θέση της αι�τησης. Ο αιτω� ν υποχρέου� ται έπι�  ποινη�
απαραδέ�κτου του ένδι�κου βοηθη� ματος να προβέι� στις παραπα� νω κοινοποιη� σέις έντο� ς αποκλέιστικη� ς
προθέσμι�ας δυ� ο (2) ημέρω� ν απο�  την έ�κδοση και την παραλαβη�  της ως α� νω πρα� ξης του Δικαστηρι�ου.
Εντο� ς  αποκλέιστικη� ς  προθέσμι�ας  δέ�κα  (10)  ημέρω� ν  απο�  την  ως  α� νω  κοινοποι�ηση  της  αι�τησης
κατατι�θέται  η  παρέ�μβαση  και  διαβιβα� ζονται  ο  φα� κέλος  και  οι  απο� ψέις  των  παθητικω� ς
νομιμοποιου� μένων.  Εντο� ς  της ι�διας προθέσμι�ας κατατι�θένται στο Δικαστη� ριο και τα στοιχέι�α  που
υποστηρι�ζουν τους ισχυρισμου� ς των διαδι�κων.

Επιπρο� σθέτα, η παρέ�μβαση κοινοποιέι�ται μέ έπιμέ�λέια του παρέμβαι�νοντος στα λοιπα�  μέ�ρη της δι�κης
έντο� ς δυ� ο (2) ημέρω� ν απο�  την κατα� θέση�  της, αλλιω� ς λογι�ζέται ως απαρα� δέκτη. Το διατακτικο�  της
δικαστικη� ς απο� φασης έκδι�δέται έντο� ς δέκαπέ�ντέ (15) ημέρω� ν απο�  τη συζη� τηση της αι�τησης η�  απο�
την προθέσμι�α για την υποβολη�  υπομνημα� των.

Ή προθέσμι�α για την α� σκηση και η α� σκηση της αι�τησης ένω� πιον του αρμοδι�ου δικαστηρι�ου κωλυ� ουν
τη  συ� ναψη  της  συ� μβασης  μέ�χρι  την  έ�κδοση  της  οριστικη� ς  δικαστικη� ς  απο� φασης,  έκτο� ς  έα� ν  μέ
προσωρινη�  διαταγη�  ο  αρμο� διος  δικαστη� ς  αποφανθέι�  διαφορέτικα� .  Επι�σης,  η  προθέσμι�α  για  την
α� σκηση  και  η  α� σκηση�  της  αι�τησης  κωλυ� ουν  την  προ� οδο  της  διαδικασι�ας  ανα� θέσης  για  χρονικο�
δια� στημα δέκαπέ�ντέ (15) ημέρω� ν απο�  την α� σκηση της αι�τησης, έκτο� ς έα� ν μέ την προσωρινη�  διαταγη�
ο αρμο� διος δικαστη� ς αποφανθέι� διαφορέτικα� 47. Για την α� σκηση της αιτη� σέως κατατι�θέται παρα� βολο,
συ� μφωνα μέ τα έιδικο� τέρα οριζο� μένα στο α� ρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.  

Αν ο ένδιαφέρο� μένος δέν αιτη� θηκέ η�  αιτη� θηκέ ανέπιτυχω� ς την αναστολη�  και η συ� μβαση υπογρα� φηκέ
και η έκτέ�λέση�  της ολοκληρω� θηκέ πριν απο�  τη συζη� τηση της αι�τησης, έφαρμο� ζέται αναλο� γως η παρ.
2 του α� ρθρου 32 του π.δ. 18/1989. 

Αν  το  δικαστη� ριο  ακυρω� σέι  πρα� ξη  η�  παρα� λέιψη  της  αναθέ�τουσας  αρχη� ς  μέτα�  τη  συ� ναψη  της
συ� μβασης, το κυ� ρος της τέλέυται�ας δέν θι�γέται, έκτο� ς αν πριν απο�  τη συ� ναψη αυτη� ς έι�χέ ανασταλέι� η
διαδικασι�α  συ� ναψης  της  συ� μβασης.  Στην  πέρι�πτωση  που  η  συ� μβαση  δέν  έι�ναι  α� κυρη,  ο
ένδιαφέρο� μένος δικαιου� ται να αξιω� σέι αποζημι�ωση, συ� μφωνα μέ τα αναφέρο� μένα στο α� ρθρο 373 του
ν. 4412/2016.

Μέ την έπιφυ� λαξη των διατα� ξέων του ν. 4412/2016, για την έκδι�καση των διαφορω� ν του παρο� ντος
α� ρθρου έφαρμο� ζονται οι διατα� ξέις του π.δ. 18/1989.
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Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Ή αναθέ�τουσα αρχη� 48  τηρω� ντας τις αρχέ�ς της ι�σης μέταχέι�ρισης και της διαφα� νέιας, ζητα�  απο�  τους
προσφέ�ροντές  οικονομικου� ς  φορέι�ς,  ο� ταν  οι  πληροφορι�ές  η�  η  τέκμηρι�ωση  που  πρέ�πέι  να
υποβα� λλονται  έι�ναι  η�  έμφανι�ζονται  έλλιπέι�ς  η�  λανθασμέ�νές,  συμπέριλαμβανομέ�νων  έκέι�νων  στο
ΕΕΕΣ, η�  ο� ταν λέι�πουν συγκέκριμέ�να έ�γγραφα, να υποβα� λλουν, να συμπληρω� νουν, να αποσαφηνι�ζουν
η�  να ολοκληρω� νουν τις σχέτικέ�ς πληροφορι�ές η�  τέκμηρι�ωση, έντο� ς προθέσμι�ας ο�χι μικρο� τέρης των
δέ�κα (10) ημέρω� ν και ο�χι μέγαλυ� τέρης των έι�κοσι (20) ημέρω� ν απο�  την ημέρομηνι�α κοινοποι�ησης σέ
αυτου� ς της σχέτικη� ς προ� σκλησης,
συ� μφωνα μέ τα έιδικο� τέρα οριζο� μένα στις διατα� ξέις των α� ρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016.
Ή  συμπλη� ρωση  η�  η  αποσαφη� νιση  ζητέι�ται  και  γι�νέται  αποδέκτη�  υπο�  την  πρου+ πο� θέση  ο� τι  δέν
τροποποιέι�ται  η  προσφορα�  του  οικονομικου�  φορέ�α  και  ο� τι  αφορα�  σέ  στοιχέι�α  η�  δέδομέ�να,  των
οποι�ων έι�ναι αντικέιμένικα�  έξακριβω� σιμος ο προγένέ�στέρος χαρακτη� ρας σέ σχέ�ση μέ το πέ�ρας της
καταληκτικη� ς παραλαβη� ς υποβολη� ς παραλαβη� ς προσφορω� ν.  Τα ανωτέ�ρω ισχυ� ουν κατ΄ αναλογι�αν
και για τυχο� ν έλλέι�πουσές δηλω� σέις, υπο�  την πρου+ πο� θέση ο� τι βέβαιω� νουν γέγονο� τα αντικέιμένικω� ς
έξακριβω� σιμα49

Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης50

8.1 Ή απο� φαση κατακυ� ρωσης καθι�σταται οριστικη� , έφο� σον συντρέ�ξουν οι ακο� λουθές πρου+ ποθέ�σέις:
α) η απο� φαση κατακυ� ρωσης έ�χέι κοινοποιηθέι�, συ� μφωνα μέ τα προβλέπο� μένα  στην πέρι�πτωση (έ)
του α� ρθρου 5 της παρου� σας και στην παρ. 2 του α� ρθρου 105 του ν.4412/2016 
β) παρέ�λθέι α� πρακτη η προθέσμι�α α� σκησης προδικαστικη� ς προσφυγη� ς η�  σέ πέρι�πτωση α� σκησης, πα-
ρέ�λθέι α� πρακτη η προθέσμι�α α� σκησης αι�τησης αναστολη� ς κατα�  της απο� φασης της ΑΕΠΠ και σέ πέρι�-
πτωση α� σκησης αι�τησης αναστολη� ς κατα�  της απο� φασης της ΑΕΠΠ, έκδοθέι�  απο� φαση έπι�  της αι�τη-
σης, μέ την έπιφυ� λαξη της χορη� γησης προσωρινη� ς διαταγη� ς, συ� μφωνα μέ ο� σα ορι�ζονται στο τέλέυ-
ται�ο έδα� φιο της παρ. 4 του α� ρθρου 372, πέρι�  δικαστικη� ς προστασι�ας στο πέδι�ο που προηγέι�ται της
συ� ναψης της συ� μβασης, 
και
γ) ο προσωρινο� ς ανα� δοχος έ�χέι υποβα� λλέι έ�πέιτα απο�  σχέτικη�  προ� σκληση της αναθέ�τουσας αρχη� ς,
μέ�σω της λέιτουργικο� τητας της “Επικοινωνι�ας” του υποσυστη� ματος,  υπέυ� θυνη δη� λωση,  που υπο-
γρα� φέται συ� μφωνα μέ ο� σα ορι�ζονται στο α� ρθρο 79 Α ν. 4412/2016, στην οποι�α δηλω� νέται ο� τι, δέν
έ�χουν έπέ�λθέι  στο προ� σωπο�  του οψιγένέι�ς  μέταβολέ�ς  κατα�  την έ�ννοια του α� ρθρου 104 του ι�διου
νο� μου και μο� νον στην πέρι�πτωση της α� σκησης προδικαστικη� ς προσφυγη� ς κατα�  της απο� φασης κατα-
κυ� ρωσης. Ή υπέυ� θυνη δη� λωση έλέ�γχέται απο�  την αναθέ�τουσα αρχη�  και μνημονέυ� έται στο συμφωνη-
τικο� . Εφο� σον δηλωθου� ν οψιγένέι�ς μέταβολέ�ς, η δη� λωση έλέ�γχέται απο�  την Επιτροπη�  Διαγωνισμου� , η
οποι�α έισηγέι�ται προς το αρμο� διο αποφαινο� μένο ο� ργανο.

8.2 Μέτα�  την  οριστικοποι�ηση  της  απο� φασης  κατακυ� ρωσης,  η  αναθέ�τουσα  αρχη�  προσκαλέι�  τον
ανα� δοχο, μέ�σω της λέιτουργικο� τητας της “Επικοινωνι�ας” του υποσυστη� ματος να προσέ�λθέι για την
υπογραφη�  του συμφωνητικου� , θέ�τοντα� ς του προθέσμι�α δέκαπέ�ντέ (15) ημέρω� ν απο�  την κοινοποι�ηση
σχέτικη� ς έ�γγραφης έιδικη� ς προ� σκλησης, προσκομι�ζοντας και την απαιτου� μένη έγγυητικη�  έπιστολη�
καλη� ς έκτέ�λέσης.

8.3. Ή συ� μβαση θέωρέι�ται συναφθέι�σα μέ την κοινοποι�ηση της ως α� νω προ� σκλησης στον ανα� δοχο.  

8.4. Εα� ν ο ανα� δοχος δέν προσέ�λθέι να υπογρα� ψέι το συμφωνητικο� , μέ�σα στην προθέσμι�α που ορι�ζέ-
ται στην έιδικη�  προ� κληση, και μέ την έπιφυ� λαξη αντικέιμένικω� ν λο�γων ανωτέ�ρας βι�ας, κηρυ� σσέται
έ�κπτωτος, καταπι�πτέι υπέ�ρ της αναθέ�τουσας αρχη� ς η έγγυ� ηση συμμέτοχη� ς του και ακολουθέι�ται η
διαδικασι�α του α� ρθρου του α� ρθρου 5 της παρου� σας για τον προσφέ�ροντα που υπέ�βαλέ την αμέ�σως
έπο� μένη πλέ�ον συμφέ�ρουσα απο�  οικονομικη�  α� ποψη προσφορα�  βα� σέι  τιμη� ς.  Αν κανέ�νας απο�  τους
προσφέ�ροντές  δέν  προσέ�λθέι  για  την  υπογραφη�  του  συμφωνητικου� ,  η  διαδικασι�α  ανα� θέσης  μα-
ταιω� νέται, συ� μφωνα μέ την πέρ. β’ της παρ. 1 του α� ρθρου 106 ν. 4412/2016. Ή αναθέ�τουσα αρχη�
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μπορέι�, στην πέρι�πτωση αυτη� ν, να αναζητη� σέι αποζημι�ωση, πέ�ρα απο�  την καταπι�πτουσα έγγυητικη�
έπιστολη� , ιδι�ως δυνα� μέι των α� ρθρων 197 και 198 ΑΚ 

8.5. Εα� ν η αναθέ�τουσα αρχη�  δέν απέυθυ� νέι την προ� σκληση της παρ. 8.2 έντο� ς χρονικου�  διαστη� ματος
έξη� ντα (60) ημέρω� ν απο�  την οριστικοποι�ηση της απο� φασης κατακυ� ρωσης,  μέ την έπιφυ� λαξη της
υ� παρξης έπιτακτικου�  λο�γου δημο� σιου συμφέ�ροντος η�  αντικέιμένικω� ν λο�γων ανωτέ�ρας βι�ας, ο ανα� δο-
χος δικαιου� ται να απέ�χέι απο�  την υπογραφη�  του συμφωνητικου� , χωρι�ς να έκπέ�σέι η έγγυ� ηση συμμέ-
τοχη� ς του, καθω� ς και να αναζητη� σέι αποζημι�ωση ιδι�ως δυνα� μέι των α� ρθρων 197 και 198 ΑΚ.

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

Σχέτικα�  μέ την υπογραφη�  της συ� μβασης, ισχυ� ουν τα προβλέπο� μένα στις παρ. 4-8 α� ρθρου 105 και
182 του ν. 4412/2016.
Τα  έ�γγραφα της συ� μβασης  μέ βα� ση τα οποι�α θα έκτέλέσθέι�  η συ� μβαση έι�ναι τα αναφέρο� μένα
παρακα� τω.  Σέ  πέρι�πτωση  ασυμφωνι�ας  των  πέριέχομέ�νων  σέ  αυτα�  ο� ρων,  η  σέιρα�  ισχυ� ος
καθορι�ζέται  ως κατωτέ�ρω:

1. Το Συμφωνητικο� .  συμπέριλαμβανομέ�νων των  παρασχέθέισω� ν έξηγη� σέων του οικονομικου�
φορέ�α, συ� μφωνα μέ τα α� ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδι�ως ως προς τον προσδιορισμο�
οικονομικω� ν μέγέθω� ν, μέ τις οποι�ές ο ανα� δοχος διαμο� ρφωσέ την προσφορα�  του,
2. Ή παρου� σα Διακη� ρυξη. 
3. Ή Οικονομικη�  Προσφορα�  του Αναδο� χου.
4. Το τέυ� χος της Συγγραφη� ς Ύποχρέω� σέων (Σ.Ύ.) μέ τα τυχο� ν Παραρτη� ματα�  του.
5.  Το Τέυ� χος Τέχνικω� ν Δέδομέ�νων του έ�ργου μέ τα τυχο� ν Παραρτη� ματα�  του, το προ� γραμμα των
απαιτου� μένων μέλέτω� ν  και η τέκμηρι�ωση της σκοπιμο� τητας του έ�ργου. 
6. Το τέυ� χος προέκτιμω� μένων αμοιβω� ν. 
7. Λοιπα�  στοιχέι�α που τυχο� ν θα παρασχέθου� ν απο�  την υπηρέσι�α.

Τα  ανωτέ�ρω  έ�γγραφα  της  συ� μβασης  ισχυ� ουν,  ο� πως  διαμορφω� θηκαν,  μέ  τις  συμπληρωματικέ�ς
πληροφορι�ές και διέυκρινι�σέις που παρασχέ�θηκαν απο�  την αναθέ�τουσα αρχη�  έπι� ο� λων των ανωτέ�ρω.

Άρθρο 10: Γλώσσα Διαδικασίας 

10.1 Τα  έ�γγραφα  της  συ� μβασης  έ�χουν  συνταχθέι�  στην  έλληνικη�  γλω� σσα.  Τυχο� ν  προδικαστικέ�ς
προσφυγέ�ς υποβα� λλονται στην έλληνικη�  γλω� σσα. 

10.2 Οι προσφορέ�ς και τα πέριλαμβανο� μένα σέ αυτέ�ς στοιχέι�α, καθω� ς και τα αποδέικτικα�  έ�γγραφα
σχέτικα�  μέ τη μη υ� παρξη λο� γου αποκλέισμου�  και την πλη� ρωση των κριτηρι�ων ποιοτικη� ς έπιλογη� ς,
συντα� σσονται στην έλληνικη�  γλω� σσα η�  συνοδέυ� ονται απο�  έπι�σημη μέτα� φραση�  τους στην έλληνικη�
γλω� σσα.

10.3 Στα αλλοδαπα�  δημο� σια  έ�γγραφα και  δικαιολογητικα�  έφαρμο� ζέται  η  Συνθη� κη της  Χα� γης  της
5.10.1961, που κυρω� θηκέ μέ το ν. 1497/1984 (Α' 188)  συ� μφωνα μέ τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 5 (Β1)
της παρου� σας. Τα αλλοδαπα�  δημο� σια και ιδιωτικα�  έ�γγραφα συνοδέυ� ονται απο�  μέτα� φραση�  τους στην
έλληνικη�  γλω� σσα  έπικυρωμέ�νη,  έι�τέ  απο�  προ� σωπο  αρμο� διο  κατα�  τις  διατα� ξέις  της  κέι�μένης
νομοθέσι�ας, έι�τέ απο�  προ� σωπο κατα�  νο� μο αρμο� διο της χω� ρα στην οποι�α έ�χέι συνταχθέι� το έ�γγραφο51.

10.4 Ενημέρωτικα�  και  τέχνικα�  φυλλα� δια  και  α� λλα  έ�ντυπα  -  έταιρικα�  η�  μη  –  μέ  έιδικο�  τέχνικο�
πέριέχο� μένο,  δηλαδη�  έ�ντυπα  μέ  αμιγω� ς  τέχνικα�  χαρακτηριστικα� ,  ο� πως  αριθμου� ς,  αποδο� σέις  σέ
διέθνέι�ς  μονα� δές,  μαθηματικου� ς  τυ� πους  και  σχέ�δια,  που  έι�ναι  δυνατο� ν  να  διαβαστου� ν  σέ  κα� θέ
γλω� σσα και δέν έι�ναι απαραι�τητη η μέτα� φραση�  τους,  μπορου� ν να υποβα� λλονται σέ α� λλη γλω� σσα
χωρι�ς να συνοδέυ� ονται απο�  μέτα� φραση στην έλληνικη� 52. 
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10.5 Ή έπικοινωνι�α μέ την αναθέ�τουσα αρχη� , καθω� ς και μέταξυ�  αυτη� ς και του αναδο� χου γι�νονται
υποχρέωτικα�  στην έλληνικη�  γλω� σσα. 

Άρθρο 11: Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για τη διαδικασι�α συ� ναψης και την έκτέ�λέση της συ� μβασης,  έ�χουν έφαρμογη� ,  ιδι�ως,  οι  κατωτέ�ρω
διατα� ξέις, ο� πως ισχυ� 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)  «Διαμέσολα� βηση  σέ  αστικέ�ς  και  έμπορικέ�ς  υποθέ�σέις  Πέραιτέ�ρω
έναρμο� νιση  της  Ελληνικη� ς  Νομοθέσι�ας  προς  τις  διατα� ξέις  της  Οδηγι�ας  2008/52/ΕΚ  του
Ευρωπαι+κου�  Κοινοβουλι�ου και του Συμβουλι�ου της 21ης Μαιuου 2008 και α� λλές διατα� ξέις».

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 27ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις»,

6. Ο  ν.  4622/2019  (ΦΕΚ  133/Α/07.08.2019)  «Επιτέλικο�  Κρα� τος:  οργα� νωση,  λέιτουργι�α  &
διαφα� νέια της Κυβέ�ρνησης, των κυβέρνητικω� ν οργα� νων & της κέντρικη� ς δημο� σιας διοι�κησης»
και ιδι�ως το α� 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 ιδι�ως τα α� ρθρα 118 και 119 αυτου� .
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 έιδικο� τέρα το α� ρθρο 59 αυτου�  «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» (κατα�  πέρι�πτωση). 

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 α� 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

ιδι�ως τα α� ρθρα 1,2, 7, 11 και 13 έ�ως 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) «Μητρω� α συντέλέστω� ν παραγωγη� ς δημοσι�ων και ιδιωτικω� ν έ�ργων,
μέλέτω� ν, τέχνικω� ν και λοιπω� ν συναφω� ν έπιστημονικω� ν υπηρέσιω� ν (ΜΉ.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), ο� πως
ισχυ� έι, ως προς το μέ�ρος Β΄ (Προδιαγραφέ�ς) και ως συγκριτικο�  στοιχέι�ο για τη προέκτι�μηση
αμοιβω� ν μέλέτω� ν που δέν καλυ� πτονται απο�  τον Κανονισμο�  αμοιβω� 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’’, ο� πως ισχυ� έι μέτα�  την τροποποι�ηση�  του μέ 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 μέ  αρ.  57654/2017  Ύπουργικη�  Απο� 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. Ή μέ αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Απο� φασης του Ύπουργου�  Ύποδομω� ν και Μέταφορω� ν (Β΄ 4607)

Έγκριση  έβδομη� ντα  (70)  Ελληνικω� ν  Τέχνικω� ν  Προδιαγραφω� ν  (ΕΤΕΠ),  μέ  υποχρέωτικη�
έφαρμογη�  σέ ο� λα τα Δημο� σια Έργα και Μέλέ�τές, 

40. Ή  μέ  αριθ.  ΔΝΣβ/92783π.έ./ΦΝ  466/10-09-2018  Απο� φαση  του  Ύπουργου�  Ύποδομω� ν  και
Μέταφορω� 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. Ή  μέ  αριθ.  YA  ΔΝΣ/61034/ΦΝ  466/29-12-2017  Απο� φαση  του  Ύπουργου�  Ύποδομω� ν  και
Μέταφορω� 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), ο� πως τροποποιη� θηκέ μέ την ο� μοια απο� φαση ΎΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β
1511).

42. Ή μέ αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Ύπουργικη�  Απο� φαση (Β’  2519) «Έγκριση Κανονισμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρέσιω� ν κατα�  τη διαδικασι�α της παρ. 8 δ του α� ρθρου 53 του ν. 4412/2016»,

43. Ή  Εγκυ� κλιος  11/2011  της  ΓΓΔΕ/τ.  Ύ.ΜΕ.ΔΙ.  «Εφαρμογή  διατάξεων  του  Ν.3919/2011  που
αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων».

44. Ή  Εγκυ� κλιος  υπ’  αριθμ.  11/2018  του  Ύπουργέι�ου  Ύποδομω� ν  και  Μέταφορω� ν  (ΑΔΑ:
6ΓΝΎ465ΧΘΞ-9ΟΒ) μέ θέ�μα «Οδηγο� ς έκπο� νησης μέλέτω� ν Δημοσι�ων Έργων του ν. 4412/2016
(Βιβλι�ο 1)».

45. Ή  Κοινη�  Διαπιστωτικη�  Πρα� ξη  των  Ύπουργω� ν  Ύποδομω� ν  και  Μέταφορω� ν  και  Ψηφιακη� ς
Διακυβέ�ρνησης  μέ α.π.  Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέ�μα  Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4

46. Οι σέ έκτέ�λέση των ανωτέ�ρω διατα� ξέων έκδοθέι�σές κανονιστικέ�ς πρα� ξέις55, καθω� ς και λοιπέ�ς
διατα� ξέις που αναφέ�ρονται ρητα�  η�  απορρέ�ουν απο�  τα οριζο� μένα στα  συμβατικα�  τέυ� χη της
παρου� σας, καθω� ς και το συ� νολο των διατα� ξέων του ασφαλιστικου� ,  έργατικου� , κοινωνικου� ,
πέριβαλλοντικου�  και  φορολογικου�  δικαι�ου  και  γένικο� τέρα κα� θέ  δια� ταξη  (νο� μου,  π.δ.,  Ύ.Α,
κ.λ.π.)  και  έρμηνέυτικη�  έγκυ� κλιος που  διέ�πέι  την  ανα� θέση  και  έκτέ�λέση  της  παρου� σας
συ� μβασης, έ�στω και αν δέν αναφέ�ρονται ρητα� . 

47. Οι ισχυ� ουσές προδιαγραφέ�ς για τις ανατιθέ�μένές κατηγορι�ές μέλέτω� 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 Ή  έκτιμω� μένη αξι�α της συ� μβασης ανέ�ρχέται σέ 96.694,21 € (χωρι�ς ΦΠΑ) και  πέριλαμβα� νέι56  τις
προέκτιμω� μένές αμοιβέ�ς των παρακα� τω έπιμέ�ρους κατηγοριω� ν μέλέτω� ν57: 

1. 52.234,92 € για μέλέ�τη κατηγορι�ας 06
2. 12.938,34 € για μέλέ�τη κατηγορι�ας 08
3. 16.459,67 € για μέλέ�τη κατηγορι�ας 09
και 
12.244,94 € για απρο� βλέπτές δαπα� νές.58

2.816,34 € για την προ� σθέτη καταβολη�  (πριμ) του α� ρθρου 15 Α της παρου� σας  (ο όρος
τίθεται σε διακηρύξεις που θα δημοσιευτούν μετά την 1/9/2021)

Ή μέλέ�τη έ�χέι ένταχθέι� στο Τέχνικο�  Προ� γραμμα του Δη� μου Συ� ρου – Ερμου� πολης ο.έ. 2022 (απο� φαση
260/14-12-2021  Δ.Σ.  Δη� μου  Συ� ρου  –  Ερμου� πολης  ΑΔΑ:  68ΦΓΩΉΟ-ΧΞΖ)  και  η  συ� μβαση  θα
χρηματοδοτηθέι� απο�  τον πρου+ πολογισμο�  του Δη� μου Συ� ρου – Ερμου� πολης (απο� φαση 1/5-1-2022 Δ.Σ.
Δη� μου  Συ� ρου  –  Ερμου� πολης  ΑΔΑ:  694ΡΩΉΟ-ΉΒΜ)59 και  υπο� κέιται  στις  νο� μιμές  κρατη� σέις60,
πέριλαμβανομέ�νης  της  κρα� τησης  υ� ψους  0,07  %  υπέ�ρ  των  λέιτουργικω� ν  αναγκω� ν  της  Ενιαι�ας
Ανέξα� ρτητης Αρχη� ς Δημοσι�ων Συμβα� σέων, συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, ο� πως
και  της  κρα� τησης  υ� ψους  0,06  %  υπέ�ρ  των  λέιτουργικω� ν  αναγκω� ν  της  Αρχη� ς  Εξέ�τασης
Προδικαστικω� ν Προσφυγω� ν,  συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 350 παρ.  3 του ν.  4412/2016, καθω� ς και της
κρα� τησης υ� ψους 0,02% υπέ�ρ της ανα� πτυξης και συντη� ρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ., συ� μφωνα μέ το
α� ρθρο 36  παρ.  6  του  ν.  4412/2016 (η  τέλέυται�α  κρα� τηση  πραγματοποιέι�ται  απο�  τη  έ�κδοση  της
προβλέπο� μένης κοινη� ς υπουργικη� ς απο� φασης).

Ή  παρου� σα  συ� μβαση  δέν  υποδιαιρέι�ται  σέ  τμη� ματα  και  ανατι�θέται  ως  ένιαι�ο  συ� νολο  για  τους
ακο� λουθους λο� γους: η συ� μβαση αφορα�  έ�να ένιαι�ο κτι�ριο, το οποι�ο πρέ�πέι να μέλέτηθέι� συνολικα�  και
μέ την συνέργασι�α μηχανικω� ν διαφο� ρων έιδικοτη� των,  έ�τσι ω� στέ να έπιτέυχθέι�  μι�α  τέλικη�  μέλέ�τη
κατασκέυη� ς έ�ργου, πλη� ρως αδέιοδοτημέ�νη και κοστολογιμέ�νη.61 

Προσφορέ�ς υποβα� λλονται για ο� λα τα τμη� ματα (κατηγορι�ές) της μέλέ�της τα οποι�α θα ανατέθου� ν σέ
έ�ναν προσφέ�ροντα. 

5656 Σέ πέρι�πτωση που πέριλαμβα� νονται τυχο� ν δικαιω� ματα προαι�ρέσης, διαμορφω� νέται αναλο� γως η
έκτιμω� μένη αξι�α της συ� μβασης και το παρο� ν α� ρθρο (πρβ. α� ρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 πέρ. α'
του ν. 4412/2016).

5757  Πρβλ και α� ρθρο 53 παρ. 8 ν. 4412/2016.
5858 Προ� κέιται  για  ποσο�  που  αντιστοιχέι�  σέ  ποσοστο�  δέ�κα  πέ�ντέ  τοις  έκατο�  (15%)  έπι�  της

έκτιμω� μένης  αξι�ας  της  συ� μβασης  (η� τοι  του  συνο� λου  των  προβλέ�ψιμων  προέκτιμω� μένων
αμοιβω� ν  (χωρι�ς  ΦΠΑ)  των έπι�  μέ�ρους  μέλέτω� ν  και  τέχνικω� ν  υπηρέσιω� ν  που  απαρτι�ζουν  τη
συ� μβαση), το οποι�ο δυ� ναται να διατέθέι� έφο� σον προκυ� ψέι προς του� το ανα� γκη κατα�  την έκτέ�λέση
της συ� μβασης συ� μφωνα μέ  τις  διατα� ξέις  της παρ.  4  του α� ρθρου 186 του ν.  4412/2016 πέρι�
τροποποι�ησης  δημοσι�ων  συμβα� σέων  μέλέτω� ν  και  παροχη� ς  τέχνικω� ν  και  λοιπω� ν  συναφω� ν
έπιστημονικω� ν υπηρέσιω� ν κατα�  τη δια� ρκέια�  τους (πρβλ. α� ρθρο 53 πέρ. 8α' του ν. 4412/2016). 

5959 Για την χρηματοδο� τηση πρβλ και α� ρθρο 24 της παρου� σας.
6060 Οι κρατη� σέις προσαρμο� ζονται ανα� λογα μέ την πέρι�πτωση.
6161  Ή  αναθέ�τουσα  αρχη�  διαμορφω� νέι  το  παρο� ν  σημέι�ο  της  διακη� ρυξης,  ανα� λογα  μέ  το  αν

αποφασι�σέι  να υποδιαιρέ�σέι  τη συ� μβαση σέ πέρισσο� τέρα τμη� ματα/μέλέ�τές η�  ο� χι,  η� τοι  να τις
αναθέ�σέι  ως  ένιαι�ο  συ� νολο.  Στην  πέρι�πτωση  που  έπιλέ�ξέι  να  μην  υποδιαιρέ�σέι  σέ  τμη� ματα,
αναφέ�ρέι,  στο παρο� ν  σημέι�ο της διακη� ρυξης,  τους βασικου� ς  λο� γους της απο� φαση� ς  της αυτη� ς
(πρβλ. α� ρθρο 59 του ν. 4412/2016), ‘α΄΄ως διαγρα� φέται.
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12.2 Οι μονα� δές φυσικου�  αντικέιμέ�νου, τα ποσοτικα�  στοιχέι�α απο�  το Τέυ� χος Τέχνικω� ν Δέδομέ�νων και
οι τιμέ�ς μονα� δος που χρησιμοποιη� θηκαν για τους υπολογισμου� ς των α� νω προέκτιμω� μένων αμοιβω� ν,
αναφέ�ρονται αναλυτικα�  στο τέυ� χος προέκτιμω� μένων αμοιβω� ν. 
Οι  οικονομικοι�  φορέι�ς οφέι�λουν, για την υποβολη�  της τέχνικη� ς και της οικονομικη� ς προσφορα� ς, να
μέλέτη� σουν  τα  τέχνικα�  στοιχέι�α  του  έ�ργου,  η  δέ  οικονομικη�  τους  προσφορα�  πέριλαμβα� νέι  τη
συνολικη�  αμοιβη�  τους για το συ� νολο του προς μέλέ�τη αντικέιμέ�νου, ο� πως αυτο�  προδιαγρα� φέται στο
Φα� κέλο δημο� σιας συ� μβασης. Τέκμαι�ρέται σχέτικα�  ο� τι ο ανα� δοχος έ�λαβέ υπο� ψη, κατα�  τη μέλέ�τη του
Φακέ�λου δημο� σιας συ� μβασης, την πιθανο� τητα να μην αντιστοιχου� ν οι ποσο� τητές μονα� δων φυσικου�
αντικέιμέ�νου, που αναφέ�ρονται στο τέυ� χος της προέκτιμω� μένης αμοιβη� ς, στις τέλικέ�ς ποσο� τητές που
θα  απαιτηθου� ν  για  την  έκπο� νηση  της  μέλέ�της  και  διαμο� ρφωσέ  ανα� λογα  την  οικονομικη�  του
προσφορα� . Εφο� σον προκυ� ψουν διαφορέ�ς, έφαρμο� ζέται το α� ρθρο 186 του ν. 4412/2016.

12.3 Ως ημέρομηνι�α έ�ναρξης των προθέσμιω� ν της συ� μβασης του Αναδο� χου ορι�ζέται η ημέρομηνι�α
υπογραφη� ς του συμφωνητικου� .
Ή  συνολικη�  προθέσμι�α62 για  την  πέραι�ωση  του  αντικέιμέ�νου  της  συ� μβασης  ορι�ζέται  σέ  270
ημέρολογιακέ�ς  ημέ�ρές απο�  την υπογραφη�  του συμφωνητικου� . 
Στο συμφωνητικο�  ορι�ζονται και τμηματικέ�ς προθέσμι�ές, ως ακολου� θως:63

1. συνολικη�  προθέσμι�α  120 ημέρολογιακω� ν ημέρω� ν,  για την υποβολη�  του σταδι�ου  Α της
μέλέ�της, ο� πως αυτο�  προσδιορι�ζέται στο τέυ� χος τέχνικω� ν δέδομέ�νων.

Ή  αναθέ�τουσα  αρχη�  διατηρέι�  το  δικαι�ωμα  να  ορι�σέι,  κατα�  την  υπογραφη�  του  συμφωνητικου� ,
μέταγένέ�στέρο χρο� νο έ�ναρξης των προθέσμιω� ν της συ� μβασης. 

12.4 Επισημαι�νέται ο� τι, συ� μφωνα μέ τη δια� ταξη του α� ρθρου 188 παρ. 6 του ν. 4412/2016, μέτα�  την
έ�ναρξη κατασκέυη� ς του έ�ργου για το οποι�ο έκπονέι�ται η παρου� σα μέλέ�τη, στους βασικου� ς μέλέτητέ�ς
ανατι�θέται συ� μβαση προκέιμέ�νου να μέτέ�χουν υποχρέωτικα�  ως Τέχνικοι� Συ� μβουλοι - Μέλέτητέ�ς στην
έκτέ�λέση  αυτου�  συ� μφωνα  μέ  τα  έιδικο� τέρα  οριζο� μένα  στην  υπ’  αριθ.  ΔΝΣβ/92783π.έ./ΦΝ
466/10.09.2018  Απο� φαση  του  Ύπουργου�  Ύποδομω� ν  και  Μέταφορω� ν  μέ  τι�τλο  «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 Ή έπιλογη�  του Αναδο� χου, θα γι�νέι συ� μφωνα μέ την «ανοικτη�  διαδικασι�α» του α� ρθρου 27 του ν.
4412/2016 και υπο�  τις πρου+ ποθέ�σέις του νο� μου αυτου� .

13.2 Ή οικονομικη�  προσφορα�  θα συνταχθέι�  και υποβληθέι�  συ� μφωνα μέ τα οριζο� μένα στο α� ρθρο
3 της παρου� σας, σέ συνδυασμο�  μέ το α� ρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 .

13.3 Eναλλακτικέ�ς προσφορέ�ς  δέν γι�νονται δέκτέ�ς. 

13.4 Κα� θέ προσφέ�ρων μπορέι� να υποβα� λέι μο� νο μι�α προσφορα� 64. 

13.5 Δέν γι�νονται δέκτέ�ς προσφορέ�ς για μέ�ρος του συμβατικου�  αντικέιμέ�νου της μέλέ�της. 

13.6 Οι προσφορέ�ς θα ισχυ� ουν για δω� δέκα (12)65 μη� νές απο�  την ημέρομηνι�α λη� ξης της προθέσμι�ας
υποβολη� ς  προσφορω� ν  του  έπομέ�νου  α� ρθρου.  Προσφορα�  που  ορι�ζέι  χρο� νο  ισχυ� ος  μικρο� τέρο  απο�
αυτο� ν που προβλέ�πέται στο παρο� ν απορρι�πτέται ως μη κανονικη� 66. Ή αναθέ�τουσα αρχη�  μπορέι�, πριν
τη λη� ξη  του χρο� νου ισχυ� ος  της προσφορα� ς,  να ζητα�  απο�  τους προσφέ�ροντές να παρατέι�νουν τη
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δια� ρκέια ισχυ� ος της προσφορα� ς τους και της έγγυ� ησης συμμέτοχη� ς Ή αναθέ�τουσα αρχη�  μπορέι�, πριν
τη λη� ξη  του χρο� νου ισχυ� ος  της προσφορα� ς,  να ζητα�  απο�  τους προσφέ�ροντές να παρατέι�νουν τη
δια� ρκέια ισχυ� ος της προσφορα� ς τους και της έγγυ� ησης συμμέτοχη� ς, κατ’ ανω� τατο ο� ριο για χρονικο�
δια� στημα ι�σο μέ το προβλέπο� μένο στο πρω� το έδα� φιο ανωτέ�ρω και το α� ρθρο 15.1 της παρου� σας.
Μέτα�  απο�  τη λη� ξη και του παραπα� νω ανω� τατου χρονικου�  ορι�ου παρα� τασης ισχυ� ος της προσφορα� ς,
τα αποτέλέ�σματα της παρου� σας διαδικασι�ας ανα� θέσης ματαιω� νονται, έκτο� ς αν η αναθέ�τουσα αρχη�
κρι�νέι,  κατα�  πέρι�πτωση,  αιτιολογημέ�να,  ο� τι  η  συνέ�χιση  της  διαδικασι�ας  έξυπηρέτέι�  το  δημο� σιο
συμφέ�ρον, οπο� τέ οι οικονομικοι�  φορέι�ς που συμμέτέ�χουν στη διαδικασι�α μπορου� ν να έπιλέ�ξουν να
παρατέι�νουν την προσφορα�  τους, έφο� σον τους ζητηθέι� πριν απο�  την πα� ροδο του ανωτέ�ρω ανω� τατου
ορι�ου παρα� τασης της προσφορα� ς τους. Ή διαδικασι�α ανα� θέσης συνέχι�ζέται μέ ο� σους παρέ�τέιναν τις
προσφορέ�ς τους και αποκλέι�ονται οι λοιποι� οικονομικοι� φορέι�ς. 
Αν λη� ξέι ο χρο� νος ισχυ� ος των προσφορω� ν και δέν ζητηθέι�  παρα� ταση της προσφορα� ς, η αναθέ�τουσα
αρχη�  δυ� ναται,  μέ  αιτιολογημέ�νη  απο� φαση�  της,  έφο� σον  η  έκτέ�λέση  της  συ� μβασης  έξυπηρέτέι�  το
δημο� σιο συμφέ�ρον, να ζητη� σέι, έκ των υστέ�ρων, απο�  τους οικονομικου� ς φορέι�ς που συμμέτέ�χουν στη
διαδικασι�α  να  παρατέι�νουν  τον  χρο� νο  ισχυ� ος  της  προσφορα� ς  τους  καθω� ς  και  της  έγγυ� ησης
συμμέτοχη� ς, οπο� τέ η διαδικασι�α συνέχι�ζέται μέ τους οικονομικου� ς φορέι�ς, οι οποι�οι προέ�βησαν στις
ανωτέ�ρω ένέ�ργέιές67.

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

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορω� ν68 ορι�ζέται  η
……………, ημέ�ρα ............ και ω� ρα ........

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  ορι�ζέται
η.................................,  ημέ�ρα........... και ω� ρα ............... 

Άρθρο 15: Εγγυήσεις 

15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για  τη  συμμέτοχη�  στη  διαδικασι�α  απαιτέι�ται  η  κατα� θέση  έγγυ� ησης  συμμέτοχη� ς,  ποσου�  χιλι�ων
έννιακοσι�ων  έυρω�  (1.900,00 €)69. 
Στην πέρι�πτωση έ�νωσης οικονομικω� ν φορέ�ων, η έγγυ� ηση συμμέτοχη� ς πέριλαμβα� νέι και τον ο� ρο
ο� τι η έγγυ� ηση καλυ� πτέι τις υποχρέω� σέις ο� λων των οικονομικω� ν φορέ�ων που συμμέτέ�χουν στην
έ�νωση.
Οι έγγυη� σέις συμμέτοχη� ς πέριλαμβα� νουν κατ’ έλα� χιστον τα ακο� λουθα στοιχέι�α, συ� μφωνα μέ το
α� ρθρο 72 παρ. 12 του ν. 4412/2016: 

α) την ημέρομηνι�α έ�κδοσης, 
β) τον έκδο� τη, 
γ) την αναθέ�τουσα αρχη�  προς την οποι�α απέυθυ� νονται (η�  τον κυ� ριο του έ�ργου), 
δ) τον αριθμο�  της έγγυ� ησης, 
έ) το ποσο�  που καλυ� πτέι η έγγυ� ηση. 
στ)  την  πλη� ρη  έπωνυμι�α,  τον  Α.Φ.Μ.  και  τη  διέυ� θυνση  του  οικονομικου�  φορέ�α  υπέ�ρ  του
οποι�ου έκδι�δέται η έγγυ� ηση (στην πέρι�πτωση έ�νωσης, αναγρα� φονται ο� λα τα παραπα� νω για
κα� θέ μέ�λος της έ�νωσης), 
ζ) τους ο� ρους ο� τι: αα) η έγγυ� ηση παρέ�χέται ανέ�κκλητα και ανέπιφυ� λακτα, ο δέ έκδο� της πα-
ραιτέι�ται του δικαιω� ματος της διαιρέ�σέως και της διζη� σέως, και ββ) ο� τι σέ πέρι�πτωση κα-
τα� πτωσης αυτη� ς, το ποσο�  της κατα� πτωσης υπο� κέιται στο έκα� στοτέ ισχυ� ον τέ�λος χαρτοση� -
μου.  (Ή υποπέρ. αα΄  δέν έφαρμο� ζέται για τις έγγυη� σέις  που παρέ�χονται  μέ γραμμα� τιο του
Ταμέι�ου Παρακαταθηκω� ν και Δανέι�ων).
η) τα στοιχέι�α της σχέτικη� ς διακη� ρυξης και την καταληκτικη�  ημέρομηνι�α υποβολη� ς προσφο-
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ρω� ν, 
θ) την ημέρομηνι�α λη� ξης η�  τον χρο� νο ισχυ� ος της έγγυ� ησης, 
ι) την ανα� ληψη υποχρέ�ωσης απο�  τον έκδο� τη της έγγυ� ησης να καταβα� λέι το ποσο�  της έγγυ� η-
σης ολικα�  η�  μέρικα�  έντο� ς πέ�ντέ (5) ημέρω� ν μέτα�  απο�  απλη�  έ�γγραφη έιδοποι�ηση έκέι�νου προς
τον οποι�ο απέυθυ� νέται. 

Ή  έγγυ� ηση  συμμέτοχη� ς  πρέ�πέι  να  ισχυ� έι  τουλα� χιστον  για  τρια� ντα (30)  ημέ�ρές  μέτα�  τη  λη� ξη  του
χρο� νου  ισχυ� ος  της  προσφορα� ς  του  α� ρθρου  13.6  της  παρου� σας,  η� τοι  μέ�χρι  ...................., α� λλως  η
προσφορα�  απορρι�πτέται. Ή αναθέ�τουσα αρχη�  μπορέι�, πριν τη λη� ξη της προσφορα� ς, να ζητα�  απο�  τους
προσφέ�ροντές  να  παρατέι�νουν,  πριν  τη  λη� ξη  τους,  τη  δια� ρκέια  ισχυ� ος  της  προσφορα� ς  και  της
έγγυ� ησης συμμέτοχη� ς.
Ή έγγυ� ηση συμμέτοχη� ς καταπι�πτέι, αν ο προσφέ�ρων 

 αποσυ� ρέι την προσφορα�  του κατα�  τη δια� ρκέια ισχυ� ος αυτη� ς, 
 παρέ�χέι έν γνω� σέι του ψέυδη�  στοιχέι�α η�  πληροφορι�ές που αναφέ�ρονται στα α� ρθρα 17 έ�ως

19 της παρου� σας, 
 δέν προσκομι�σέι έγκαι�ρως τα προβλέπο� μένα στο α� ρθρο 22 της παρου� σας δικαιολογητικα�  
 στις πέριπτω� σέις των παρ. 3, 4 και 5 του α� ρθρου 103 του ν. 4412/2016, πέρι�  προ� σκλησης

για υποβολη�  δικαιολογητικω� ν απο�  τον προσωρινο�  ανα� δοχο, αν, κατα�  τον έ�λέγχο των παρα-
πα� νω δικαιολογητικω� ν, συ� μφωνα μέ τα α� ρθρο 5δ) της παρου� σας, διαπιστωθέι�  ο� τι τα στοι-
χέι�α που δηλω� θηκαν στο ΕΕΕΣ έι�ναι έκ προθέ�σέως απατηλα� , η�  ο� τι έ�χουν υποβληθέι� πλαστα�
αποδέικτικα�  στοιχέι�α, η�  αν, απο�  τα παραπα� νω δικαιολογητικα�  που προσκομι�σθηκαν νομι�-
μως και έμπροθέ�σμως, δέν αποδέικνυ� έται η μη συνδρομη�  των λο� γων αποκλέισμου�  του α� ρ-
θρου 18 η�  η πλη� ρωση μιας η�  πέρισσο� τέρων απο�  τις απαιτη� σέις των κριτηρι�ων ποιοτικη� ς έπι-
λογη� ς

 δέν προσέ�λθέι έγκαι�ρως για υπογραφη�  του συμφωνητικου�  
 υποβα� λέι μη κατα� λληλη προσφορα�  μέ την έ�ννοια της πέρ. 46 της παρ. 1 του α� ρθρου 2 ν.

4412/2016 
 δέν ανταποκριθέι� στη σχέτικη�  προ� σκληση της αναθέ�τουσας αρχη� ς έντο� ς της προθέσμι�ας του

α� ρθρου 4(η) της παρου� σας και δέν υποβα� λλέι έξηγη� σέις, σέ πέρι�πτωση ασυνη� θιστα χαμηλη� ς
προσφορα� ς.70

Οι έγγυη� σέις συμμέτοχη� ς  έπιστρέ�φονται ως έξη� ς :
α) στον ανα� δοχο, μέ την προσκο� μιση της έγγυ� ησης καλη� ς έκτέ�λέσης, 
β)  στους  λοιπου� ς  προσφέ�ροντές,  κατα�  τα  έιδικο� τέρα  οριζο� μένα  στο  α� ρθρο  72  παρ.  3  του  ν.
4412/2016.

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφη�  της συ� μβασης απαιτέι�ται η παροχη�  έγγυ� ησης καλη� ς έκτέ�λέσης, συ� μφωνα μέ
το α� ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το υ� ψος της οποι�ας καθορι�ζέται σέ ποσοστό  5%  επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ,  χωρι�ς να συμπέριλαμβα� νονται τα δικαιω� ματα προαι�ρέσης
(χωρι�ς Φ.Π.Α.) και κατατι�θέται μέ�χρι και την υπογραφη�  του συμφωνητικου� 71.
Σέ  πέρι�πτωση  τροποποι�ησης  της  συ� μβασης  κατα�  το  α� ρθρο  132  του  ν.  4412/2016,  η  οποι�α
συνέπα� γέται αυ� ξηση της συμβατικη� ς αξι�ας, ο ανα� δοχος έι�ναι υποχρέωμέ�νος να καταθέ�σέι  μέ�χρι
και  την  υπογραφη�  της  τροποποιημέ�νης  συ� μβασης,  συμπληρωματικη�  έγγυ� ηση,  το  υ� ψος  της
οποι�ας  ανέ�ρχέται  σέ  ποσοστο�  5%  έπι�  του  ποσου�  της  αυ� ξησης  της  αξι�ας  της  συ� μβασης  χωρι�ς
ΦΠΑ.
Ή  έγγυ� ηση  καλη� ς  έκτέ�λέσης  της  συ� μβασης  καλυ� πτέι  συνολικα�  και  χωρι�ς  διακρι�σέις  την
έφαρμογη�  ο� λων  των  ο� ρων  της  συ� μβασης  και  κα� θέ  απαι�τηση  της  αναθέ�τουσας  αρχη� ς  η�  του
κυρι�ου του έ�ργου έ�ναντι του αναδο� χου και πέριλαμβα� νέι κατ’ έλα� χιστον τα αναφέρο� μένα στην
παρα� γραφο 15.1 της παρου� σας, πλην της πέρι�πτωσης (η) και έπιπρο� σθέτα, τον αριθμο�  (αν έι�ναι
γνωστο� ς) και τον τι�τλο της σχέτικη� ς συ� μβασης.
Ή  έγγυ� ηση  καλη� ς  έκτέ�λέσης  καταπι�πτέι  υπέ�ρ  της  αναθέ�τουσας  αρχη�  στην  πέρι�πτωση
παραβι�ασης απο�  τον ανα� δοχο  των ο� ρων της συ� μβασης,  ο� πως αυτη�  έιδικο� τέρα ορι�ζέι.   Ειδικα�
μέτα�  την  οριστικοποι�ηση  της  έ�κπτωσης  του  αναδο� χου  κατα�  τα  οριζο� μένα  στην  παρ.  8  του
α� ρθρου 191 του ν. 4412/2016, η έγγυ� ηση καλη� ς έκτέ�λέσης καταπι�πτέι υπέ�ρ του έργοδο� τη.
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15.3 Οι  ως  α� νω  έγγυητικέ�ς  έπιστολέ�ς  έκδι�δονται  απο�  πιστωτικα�  η�  χρηματοδοτικα�  ιδρυ� ματα  η�
ασφαλιστικέ�ς έπιχέιρη� σέις κατα�  την έ�ννοια των πέριπτω� σέων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του α� ρθρου 14 του
ν.  4364/ 2016 (Α΄13) που  λέιτουργου� ν  νο� μιμα  στα  κρα� τη-  μέ�λη  της  Ένωσης  η�  του  Ευρωπαι+κου�
Οικονομικου�  Χω� ρου η�  στα κρα� τη-μέ�ρη της ΣΔΣ και έ�χουν, συ� μφωνα μέ τις ισχυ� ουσές διατα� ξέις, το
δικαι�ωμα  αυτο� .  Μπορου� ν,  έπι�σης,  να  έκδι�δονται  απο�  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  η�  να  παρέ�χονται  μέ
γραμμα� τιο του Ταμέι�ου Παρακαταθηκω� ν και Δανέι�ων μέ παρακατα� θέση σέ αυτο�  του αντι�στοιχου
χρηματικου�  ποσου� .72 Αν συσταθέι�  παρακαταθη� κη μέ  γραμμα� τιο παρακατα� θέσης χρέογρα� φων στο
Ταμέι�ο Παρακαταθηκω� ν και Δανέι�ων, τα τοκομέρι�δια η�  μέρι�σματα που λη� γουν κατα�  τη δια� ρκέια της
έγγυ� ησης έπιστρέ�φονται μέτα�  τη λη� ξη τους στον υπέ�ρ ου η έγγυ� ηση οικονομικο�  φορέ�α.
Οι έγγυητικέ�ς  έπιστολέ�ς  έκδι�δονται κατ’  έπιλογη�  του οικονομικου�  φορέ�α/αναδο� χου απο�  έ�να η�
πέρισσο� τέρους έκδο� τές της παραπα� νω παραγρα� φου, ανέξαρτη� τως του υ� ψους των.

15.4  Ή αναθέ�τουσα αρχη�  έπικοινωνέι� μέ τους φορέι�ς που φέ�ρονται να έ�χουν έκδω� σέι τις έγγυητικέ�ς
έπιστολέ�ς, προκέιμέ�νου να διαπιστω� σέι την έγκυρο� τητα�  τους73.

15.5 Οι έγγυητικέ�ς καλη� ς έκτέ�λέσης και προκαταβολη� ς καταπι�πτουν μέ αιτιολογημέ�νη απο� φαση της
αναθέ�τουσας  αρχη� ς,  η  οποι�α  έκδι�δέται  μέτα�  απο�  προηγου� μένη  έιση� γηση  της  διέυθυ� νουσας
υπηρέσι�ας74.

15.6 Μέ απο� φαση της διέυθυ� νουσας υπηρέσι�ας,  που έκδι�δέται υ� στέρα απο�  αι�τηση του αναδο� χου,
αποδέσμέυ� έται μέ�ρος των έγγυη� σέων, κατα�  τα έιδικο� τέρα οριζο� μένα στο α� ρθρο 187, πέρι� καταβολη� ς
της αμοιβη� ς του αναδο� χου, ανέρχο� μένο σέ ποσοστο�  ανα� λογο μέ την αξι�α των έργασιω� ν πέραιωθέ�ντος
και έγκριθέ�ντος σταδι�ου της συ� μβασης.75

Άρθρο 15Α: Πρόσθετη καταβολή (πριμ) (Από 1/9/2021) 
Για την ταχυ� τέρη, σέ σχέ�ση μέ τη συμβατικη�  προθέσμι�α, έκπο� νηση της πλη� ρους μέλέ�της, προβλέ�πέται
προ� σθέτη καταβολη�  (πριμ) τρι�α τοις έκατο�  (3%) συ� μφωνα μέ την παρ.  8 του α� ρθρου 184 του ν.
4412/2016 76.

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 
1. Ή παρου� σα Διακη� ρυξη αναρτη� θηκέ στο ΚΉΜΔΉΣ.
2. Τα  έ�γγραφα  της  παρου� σας  διαδικασι�ας  δημο� σιας  συ� μβασης  καταχωρη� θηκαν  στο  σχέτικο�
ηλέκτρονικο�  χω� ρο του ΕΣΉΔΉΣ - Δημο� σια Έργα μέ Συστημικο�  Αυ� ξοντα Αριθμο� :  … [εφόσον είναι
γνωστός], και αναρτη� θηκαν στη Διαδικτυακη�  Πυ� λη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΉΔΉΣ.
3. Πέρι�ληψη  της  παρου� σας  Διακη� ρυξης  δημοσιέυ� έται  στον  Ελληνικο�  Τυ� πο77,  συ� μφωνα  μέ  το
α� ρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτα� ται στο προ� γραμμα “Διαυ� γέια” diavgeia.gov.gr., 
4.  Στην  ιστοσέλι�δα  της  αναθέ�τουσας  αρχη� ς  (www.syros-ermoupolis.gr),  αναρτα� ται  σχέτικη�
ένημέ�ρωση, συ� μφωνα μέ τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 2 της παρου� σας. 
5.  Οι δαπα� νές δημοσι�έυσης της πέρι�ληψης διακη� ρυξης  στον έλληνικο�  τυ� πο βαρυ� νουν, σέ  κα� θέ
πέρι�πτωση,  τον  ανα� δοχο  και  έισπρα� ττονται  μέ  τον  πρω� το  λογαριασμο�  πληρωμη� ς  της
συ� μβασης78. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Ή συ� μβαση ανατι�θέται βα� σέι του κριτηρι�ου του α� ρθρου 21 της παρου� σας, σέ προσφέ�ροντα ο οποι�ος
δέν αποκλέι�έται απο�  τη συμμέτοχη�  βα� σέι του α� ρθρου 18 και πληροι� τα κριτη� ρια έπιλογη� ς του α� ρθρου
19.

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

17.1 Δικαι�ωμα  συμμέτοχη� ς  έ�χουν  φυσικα�  η�  νομικα�  προ� σωπα,  η�  ένω� σέις  αυτω� ν  που
δραστηριοποιου� νται στην έκπο� νηση μέλέτω� ν των κατηγοριω� ν που αναφέ�ρονται στο α� ρθρο 12.179 και
που έι�ναι έγκατέστημέ�να σέ:80

α) κρα� τος-μέ�λος της Ένωσης, 
β) κρα� τος-μέ�λος του Ευρωπαι+κου�  Οικονομικου�  Χω� ρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρι�τές χω� ρές που έ�χουν υπογρα� ψέι και κυρω� σέι τη ΣΔΣ, στο βαθμο�  που η υπο�  ανα� θέση
δημο� σια  συ� μβαση  καλυ� πτέται  απο�  τα  Παραρτη� ματα  1,  2,  4,  5,  6  και  781 και  τις  γένικέ�ς
σημέιω� σέις του σχέτικου�  μέ την Ένωση Προσαρτη� ματος I της ως α� νω Συμφωνι�ας, καθω� ς και 
δ) τρι�τές χω� ρές που δέν έμπι�πτουν στην πέρι�πτωση γ΄ της παρου� σας παραγρα� φου και έ�χουν
συνα� ψέι διμέρέι�ς η�  πολυμέρέι�ς συμφωνι�ές μέ την Ένωση σέ θέ�ματα διαδικασιω� ν ανα� θέσης
δημοσι�ων συμβα� σέων. 

Στο βαθμο�  που καλυ� πτονται απο�  τα Παραρτη� ματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γένικέ�ς σημέιω� σέις του
σχέτικου�  μέ την Ένωση Προσαρτη� ματος I της ΣΔΣ, καθω� ς και τις λοιπέ�ς διέθνέι�ς συμφωνι�ές απο�  τις
οποι�ές  δέσμέυ� έται  η  Ένωση,  οι  αναθέ�τουσές  αρχέ�ς  έπιφυλα� σσουν  για  τα  έ�ργα,  τα  αγαθα� ,  τις
υπηρέσι�ές και τους οικονομικου� ς φορέι�ς των χωρω� ν που έ�χουν υπογρα� ψέι τις έν λο� γω συμφωνι�ές
μέταχέι�ριση έξι�σου έυνοι+κη�  μέ αυτη� ν που έπιφυλα� σσουν για τα έ�ργα, τα αγαθα� ,  τις υπηρέσι�ές και
τους οικονομικου� ς φορέι�ς της Ένωσης82.

17.2  Οικονομικο� ς φορέ�ας συμμέτέ�χέι έι�τέ μέμονωμέ�να έι�τέ ως μέ�λος έ�νωσης83.

17.3 Οι ένω� σέις οικονομικω� ν φορέ�ων συμμέτέ�χουν υπο�  τους ο� ρους των παρ. 2, 3 και 4 του α� ρθρου 19
και των πέριπτω� σέων γ) και δ) της παρ. 1 του α� ρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δέν απαιτέι�ται απο�  τις έν
λο� γω ένω� σέις να πέριβληθου� ν συγκέκριμέ�νη νομικη�  μορφη�  για την υποβολη�  προσφορα� ς.  Ή έ�νωση
των  φυσικω� ν  η�  νομικω� ν  προσω� πων  μπορέι�  να  αφορα�  στην  ι�δια  η�  σέ  διαφορέτικέ�ς  κατηγορι�ές
μέλέτω� ν.

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 

18.1  Αποκλέι�έται  απο�  τη  συμμέτοχη�  στην παρου� σα διαδικασι�α  συ� ναψης συ� μβασης (διαγωνισμο� )
οικονομικο� ς φορέ�ας, έφο� σον συντρέ�χέι στο προ� σωπο�  του (αν προ� κέιται για μέμονωμέ�νο φυσικο�  η�
νομικο�  προ� σωπο) η�  σέ έ�να απο�  τα μέ�λη του (αν προ� κέιται πέρι�  έ�νωσης οικονομικω� ν φορέ�ων ) έ�νας
απο�  τους λο� γους των παρακα� τω πέριπτω� σέων:

18.1.1 Ύπα� ρχέι  έις  βα� ρος του αμέτα� κλητη84 καταδικαστικη�  απο� φαση για έ�ναν απο�  τα παρακα� τω
7979 Πρβ.  Άρθρο  25  του  ν.  4412/2016.  Επισημαι�νέται  ο� τι  οι  αναθέ�τουσές  αρχέ�ς  δέν  μπορου� ν  να

καλου� ν συγκέκριμέ�νές τα� ξέις/ πτυχι�α του Μητρω� ου Μέλέτητω� ν/ Γραφέι�ων Μέλέτω� ν. 
8080  Για την κατανο� ηση πρακτικω� ν διαδικασιω� ν, ιδι�ως κατα�  την έξέ�ταση της συμμέτοχη� ς τρι�των

χωρω� ν σέ διαγωνισμου� ς, βλ. τις «Κατέυθυντη� ριές γραμμέ�ς για τη συμμέτοχη�  τρι�των χωρω� ν στην
αγορα�  δημοσι�ων συμβα� σέων της ΕΕ», Βρυξέ�λλές, 24.7.2019 C(2019) 5494 final. 

8181  Συ� μφωνα  μέ  το  ισχυ� ον  κέι�μένο  της  ΣΔΣ
https  ://  wto  .  org  /  english  /  tratop  _  e  /  gproc  _  e  /  gp  _  gpa  _  e  .  htm   

8282  Για το έ�λέγχο των χωρω� ν που έ�χουν συνα� ψέι συμφωνι�ές μέ την Ένωση δές την ιστοσέλι�δα της
Επιτροπη� ς https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en

8383 Πρβλ. πέρ. έ’ παρ. 1 του α� ρθρου 91 του ν. 4412/2016.
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έγκλη� ματα :
α)  συμμέτοχη�  σέ  έγκληματικη�  οργα� νωση,  ο� πως αυτη�  ορι�ζέται  στο α� ρθρο 2 της απο� φασης

πλαι�σιο  2008/841/  ΔΕΎ  του  Συμβουλι�ου  της  24ης  Οκτωβρι�ου  2008,  για  την  καταπολέ�μηση  του
οργανωμέ�νου έγκλη� ματος (ΕΕ  L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα έγκλη� ματα του α� ρθρου 187 του
Ποινικου�  Κω� δικα (έγκληματικη�  οργα� νωση),

β) ένέργητικη�  δωροδοκι�α, ο� πως ορι�ζέται στο α� ρθρο 3 της συ� μβασης πέρι�  της καταπολέ�μησης
της δωροδοκι�ας στην οποι�α ένέ�χονται υπα� λληλοι των Ευρωπαι+κω� ν Κοινοτη� των η�  των κρατω� ν μέλω� ν
της Ένωσης (ΕΕ  C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του α� ρθρου 2 της απο� φασης πλαι�σιο
2003/568/ΔΕΎ του Συμβουλι�ου της 22ας Ιουλι�ου 2003, για την καταπολέ�μηση της δωροδοκι�ας στον
ιδιωτικο�  τομέ�α (ΕΕ  L 192 της 31.7.2003,  σ.  54),  καθω� ς  και,  ο� πως ορι�ζέται  στο έθνικο�  δι�καιο του
οικονομικου�  φορέ�α, και τα έγκλη� ματα των α� ρθρων 159Α (δωροδοκι�α πολιτικω� ν προσω� πων), 236
(δωροδοκι�α υπαλλη� λου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκι�α δικαστικω� ν λέιτουργω� ν), 237Α παρ. 2 (έμπορι�α
έπιρροη� ς μέσα� ζοντές), 396 παρ. 2 (δωροδοκι�α στον ιδιωτικο�  τομέ�α) του Ποινικου�  Κω� δικα,

γ) απα� τη έις βα� ρος των οικονομικω� ν συμφέρο� ντων της Ένωσης, κατα�  την έ�ννοια των α� ρθρων
3 και 4 της Οδηγι�ας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαι+κου�  Κοινοβουλι�ου και του Συμβουλι�ου της 5ης
Ιουλι�ου 2017 σχέτικα�  μέ την καταπολέ�μηση, μέ�σω του ποινικου�  δικαι�ου, της απα� της έις βα� ρος των
οικονομικω� ν συμφέρο� ντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα έγκλη� ματα των α� ρθρων 159Α
(δωροδοκι�α πολιτικω� ν προσω� πων), 216 (πλαστογραφι�α), 236 (δωροδοκι�α υπαλλη� λου), 237 παρ. 2-4
(δωροδοκι�α  δικαστικω� ν  λέιτουργω� ν),  242  (ψέυδη� ς  βέβαι�ωση,  νο� θέυση  κ.λπ.),  374  (διακέκριμέ�νη
κλοπη� ), 375 (υπέξαι�ρέση), 386 (απα� τη), 386Α (απα� τη μέ υπολογιστη� ), 386Β (απα� τη σχέτικη�  μέ τις
έπιχορηγη� σέις),  390  (απιστι�α)  του  Ποινικου�  Κω� δικα  και  των  α� ρθρων  155  έπ.  του  Εθνικου�
Τέλωνέιακου�  Κω� δικα  (ν.  2960/2001,  Α’  265),  ο� ταν  αυτα�  στρέ�φονται  κατα�  των  οικονομικω� ν
συμφέρο� ντων της Ευρωπαι+κη� ς Ένωσης η�  συνδέ�ονται μέ την προσβολη�  αυτω� ν των συμφέρο� ντων,
καθω� ς  και  τα  έγκλη� ματα  των  α� ρθρων  23  (διασυνοριακη�  απα� τη  σχέτικα�  μέ  τον  ΦΠΑ)  και  24
(έπικουρικέ�ς διατα� ξέις για την ποινικη�  προστασι�α των οικονομικω� ν συμφέρο� ντων της Ευρωπαι+κη� ς
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ)  τρομοκρατικα�  έγκλη� ματα  η�  έγκλη� ματα  συνδέο� μένα  μέ  τρομοκρατικέ�ς  δραστηριο� τητές,
ο� πως ορι�ζονται, αντιστοι�χως στα α� ρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγι�ας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαι+κου�
Κοινοβουλι�ου και του Συμβουλι�ου της 15ης Μαρτι�ου 2017 για την καταπολέ�μηση της τρομοκρατι�ας
και  την  αντικατα� σταση  της  απο� φασης  πλαισι�ου  2002/475/ΔΕΎ  του  Συμβουλι�ου  και  για  την
τροποποι�ηση  της  απο� φασης  2005/671/ΔΕΎ  του  Συμβουλι�ου  (EE L 88/31.03.2017)  η�  ηθικη�
αυτουργι�α η�  συνέ�ργέια η�  απο� πέιρα δια� πραξης έγκλη� ματος, ο� πως ορι�ζονται στο α� ρθρο 14 αυτη� ς, και
τα  έγκλη� ματα  των  α� ρθρων 187Α  και  187Β  του  Ποινικου�  Κω� δικα,  καθω� ς  και  τα  έγκλη� ματα  των
α� ρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

έ) νομιμοποι�ηση έσο� δων απο�  παρα� νομές δραστηριο� τητές η�  χρηματοδο� τηση της τρομοκρατι�ας,
ο� πως αυτέ�ς ορι�ζονται στο α� ρθρο 1 της Οδηγι�ας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαι+κου�  Κοινοβουλι�ου και
του  Συμβουλι�ου,  της  20ης  Μαιuου  2015,  σχέτικα�  μέ  την  προ� ληψη  της  χρησιμοποι�ησης  του
χρηματοπιστωτικου�  συστη� ματος για τη νομιμοποι�ηση έσο� δων απο�  παρα� νομές δραστηριο� τητές η�  για
τη χρηματοδο� τηση της τρομοκρατι�ας, την τροποποι�ηση του κανονισμου�  (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του
Ευρωπαι+κου�  Κοινοβουλι�ου και του Συμβουλι�ου,  και την κατα� ργηση της οδηγι�ας  2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαι+κου�  Κοινοβουλι�ου και του Συμβουλι�ου και της οδηγι�ας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπη� ς (EE L
141/05.06.2015) και τα έγκλη� ματα των α� ρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

στ) παιδικη�  έργασι�α και α� λλές μορφέ�ς έμπορι�ας ανθρω� πων, ο� πως ορι�ζονται στο α� ρθρο 2 της
Οδηγι�ας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαι+κου�  Κοινοβουλι�ου και του Συμβουλι�ου της 5ης Απριλι�ου 2011, για
την προ� ληψη και την καταπολέ�μηση της έμπορι�ας ανθρω� πων και για την προστασι�α των θυμα� των
της, καθω� ς και για την αντικατα� σταση της απο� φασης πλαι�σιο 2002/629/ΔΕΎ του Συμβουλι�ου (ΕΕ L
101  της  15.4.2011,  σ.  1)  και  τα  έγκλη� ματα  του  α� ρθρου  323Α  του  Ποινικου�  κω� δικα  (έμπορι�α
ανθρω� πων).

Ο  οικονομικο� ς  φορέ�ας  αποκλέι�έται,  έπι�σης,  ο� ταν  το  προ� σωπο  έις  βα� ρος  του  οποι�ου  έκδο� θηκέ
αμέτα� κλητη  καταδικαστικη�  απο� φαση  έι�ναι  μέ�λος  του  διοικητικου� ,  διέυθυντικου�  η�  έποπτικου�
οργα� νου του η�  έ�χέι έξουσι�α έκπροσω� πησης, λη� ψης αποφα� σέων η�  έλέ�γχου σέ αυτο� . Ή υποχρέ�ωση του
προηγου� μένου έδαφι�ου αφορα� : 

i)  στις  πέριπτω� σέις  έταιρέιω� ν  πέριορισμέ�νης  έυθυ� νης  (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικω� ν  κέφαλαιουχικω� ν
έταιρέιω� ν (Ι.Κ.Ε.), προσωπικω� ν έταιρέιω� ν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχέιριστέ�ς. 
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ii)  στις  πέριπτω� σέις  ανωνυ� μων  έταιρέιω� ν  (Α.Ε.),  τον  Διέυθυ� νοντα  Συ� μβουλο,  τα  μέ�λη  του
Διοικητικου�  Συμβουλι�ου καθω� ς και τα προ� σωπα στα οποι�α μέ απο� φαση του Διοικητικου�  Συμβουλι�ου
έ�χέι ανατέθέι� το συ� νολο της διαχέι�ρισης και έκπροσω� πησης της έταιρέι�ας 

iii) στις πέριπτω� σέις των συνέταιρισμω� ν, τα μέ�λη του Διοικητικου�  Συμβουλι�ου, η�  
iv) στις υπο� λοιπές πέριπτω� σέις νομικω� ν προσω� πων,  τον κατα�  πέρι�πτωση νο� μιμο έκπρο� 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  οικονομικο� ς φορέ�ας  έ�χέι αθέτη� σέι τις υποχρέω� σέις του ο� σον αφορα�  στην καταβολη�
φο� ρων η�  έισφορω� ν κοινωνικη� ς  ασφα� λισης και αυτο�  έ�χέι  διαπιστωθέι�  απο�  δικαστικη�  η�  διοικητικη�
απο� φαση  μέ  τέλέσι�δικη  και  δέσμέυτικη�  ισχυ� ,  συ� μφωνα  μέ  διατα� ξέις  της  χω� ρας  ο� που  έι�ναι
έγκατέστημέ�νος  η�  την έθνικη�  νομοθέσι�α  
η� /και 

β) ο� ταν η αναθέ�τουσα αρχη�   μπορέι� να αποδέι�ξέι μέ τα κατα� λληλα μέ�σα ο� τι ο προσφέ�ρων έ�χέι
αθέτη� σέι τις υποχρέω� σέις του ο� σον αφορα�  την καταβολη�  φο� ρων η�  έισφορω� ν κοινωνικη� ς ασφα� λισης.

Αν ο προσφέ�ρων έι�ναι Έλληνας πολι�της η�  έ�χέι την έγκατα� σταση�  του στην Ελλα� δα, οι υποχρέω� σέις
του  που  αφορου� ν  στις  έισφορέ�ς  κοινωνικη� ς  ασφα� λισης  καλυ� πτουν  το� σο  την  κυ� ρια  ο� σο  και  την
έπικουρικη�  ασφα� λιση.
Οι  υποχρέω� σέις  των πέρ.  α’  και  β’  θέωρέι�ται  ο� τι  δέν έ�χουν αθέτηθέι�  έφο� σον δέν έ�χουν καταστέι�
ληξιπρο� θέσμές η�  έφο� σον αυτέ�ς έ�χουν υπαχθέι� σέ δέσμέυτικο�  διακανονισμο�  που τηρέι�ται. 
Δέν αποκλέι�έται ο προσφέ�ρων, ο� ταν έ�χέι έκπληρω� σέι τις υποχρέω� σέις του έι�τέ καταβα� λλοντας τους
φο� ρους η�  τις έισφορέ�ς κοινωνικη� ς ασφα� λισης που οφέι�λέι, συμπέριλαμβανομέ�νων, κατα�  πέρι�πτωση,
των δέδουλέυμέ�νων το� κων η�  των προστι�μων έι�τέ υπαγο� μένος σέ δέσμέυτικο�  διακανονισμο�  για την
καταβολη�  τους, στο μέ�τρο που τηρέι� τους ο� ρους του δέσμέυτικου�  κανονισμου� 86. 

18.1.3 … 

18.1.4  …

18.1.5 Αποκλέι�έται απο�  τη συμμέτοχη�  στη διαδικασι�α συ� ναψης της παρου� σας συ� μβασης, οικονομικο� ς
φορέ�ας σέ οποιαδη� ποτέ απο�  τις ακο� λουθές καταστα� σέις87: 

(α)  έα� ν έ�χέι  αθέτη� σέι  τις  ισχυ� ουσές  υποχρέω� σέις  του  που  προβλέ�πονται  στην  παρ.  2  του
α� ρθρου 18 του ν.  4412/2016 πέρι�  αρχω� ν  που έφαρμο� ζονται  στις  διαδικασι�ές  συ� ναψης δημοσι�ων
συμβα� σέων,

(β) έα� ν τέλέι�  υπο�  πτω� χέυση η�  έ�χέι υπαχθέι�  σέ διαδικασι�α έιδικη� ς έκκαθα� ρισης η�  τέλέι�  υπο�
αναγκαστικη�  διαχέι�ριση  απο�  έκκαθαριστη�  η�  απο�  το  δικαστη� ριο  η�  έ�χέι  υπαχθέι�  σέ  διαδικασι�α
πτωχέυτικου�  συμβιβασμου�  η�  έ�χέι αναστέι�λέι τις έπιχέιρηματικέ�ς του δραστηριο� τητές η�  έ�χέι υπαχθέι�
σέ διαδικασι�α έξυγι�ανσης και δέν τηρέι�  τους ο� ρους αυτη� ς η�  έα� ν βρι�σκέται σέ οποιαδη� ποτέ ανα� λογη
κατα� σταση προκυ� πτουσα απο�  παρο� μοια διαδικασι�α,  προβλέπο� μένη σέ έθνικέ�ς διατα� ξέις νο� μου.   Ή
αναθέ�τουσα αρχη�  μπορέι� να μην αποκλέι�έι έ�ναν οικονομικο�  φορέ�α, ο οποι�ος βρι�σκέται σέ μια έκ των
καταστα� σέων που αναφέ�ρονται στην παραπα� νω πέρι�πτωση, υπο�  την πρου+ πο� θέση ο� τι η αναθέ�τουσα
αρχη�  έ�χέι  αποδέι�ξέι  ο� τι  ο  έν  λο� γω  φορέ�ας  έι�ναι  σέ  θέ�ση να έκτέλέ�σέι  τη συ� μβαση,  λαμβα� νοντας
υπο� ψη τις ισχυ� ουσές διατα� ξέις και τα μέ�τρα για τη συνέ�χιση της έπιχέιρηματικη� ς του λέιτουργι�ας
(παρ. 5 α� ρθρου 73 του ν. 4412/2016) 88 ,

(γ) έα� ν, μέ την έπιφυ� λαξη της παραγρα� φου 3β του α� ρθρου 44 του ν. 3959/2011 2011 πέρι�
ποινικω� ν  κυρω� σέων και  α� λλων διοικητικω� ν συνέπέιω� ν,  υπα� ρχουν έπαρκω� ς  έυ� λογές ένδέι�ξέις  που
οδηγου� ν  στο  συμπέ�ρασμα  ο� τι  ο  οικονομικο� ς  φορέ�ας  συνη� ψέ  συμφωνι�ές  μέ  α� λλους  οικονομικου� ς
φορέι�ς μέ στο� χο τη στρέ�βλωση του ανταγωνισμου� ,

δ)  έα� ν  μι�α  κατα� σταση  συ� γκρουσης  συμφέρο� ντων  κατα�  την  έ�ννοια  του  α� ρθρου  24  του  ν.
4412/2016 δέν μπορέι� να θέραπέυθέι� αποτέλέσματικα�  μέ α� λλα, λιγο� τέρο παρέμβατικα� , μέ�σα,
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(έ)  έα� ν  μι�α  κατα� σταση  στρέ�βλωσης  του  ανταγωνισμου�  απο�  την  προ� τέρη  συμμέτοχη�  των
προσφέρο� ντων κατα�  την προέτοιμασι�α της διαδικασι�ας συ� ναψης συ� μβασης, κατα�  τα οριζο� μένα στο
α� ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δέν μπορέι� να θέραπέυθέι� μέ α� λλα, λιγο� τέρο παρέμβατικα� , μέ�σα,

(στ)  έα� ν  έ�χέι  έπιδέι�ξέι  σοβαρη�  η�  έπαναλαμβανο� μένη  πλημμέ�λέια  κατα�  την  έκτέ�λέση
ουσιω� δους απαι�τησης στο πλαι�σιο προηγου� μένης δημο� σιας συ� μβασης, προηγου� μένης συ� μβασης μέ
αναθέ�τοντα φορέ�α η�  προηγου� μένης συ� μβασης παραχω� ρησης που έι�χέ ως αποτέ�λέσμα την προ� ωρη
καταγγέλι�α της προηγου� μένης συ� μβασης, αποζημιω� σέις η�  α� λλές παρο� μοιές κυρω� σέις,

(ζ) έα� ν έ�χέι κριθέι� έ�νοχος έκ προθέ�σέως σοβαρω� ν απατηλω� ν δηλω� σέων κατα�  την παροχη�  των
πληροφοριω� ν  που απαιτου� νται  για την έξακρι�βωση της απουσι�ας  των λο� γων αποκλέισμου�  η�  την
πλη� ρωση των κριτηρι�ων έπιλογη� ς,  έ�χέι  αποκρυ� ψέι τις πληροφορι�ές  αυτέ�ς  η�  δέν έι�ναι  σέ θέ�ση να
προσκομι�σέι τα δικαιολογητικα�  που απαιτου� νται κατ’ έφαρμογη�   του α� ρθρου 79 του ν. 4412/2016
και του α� ρθρου 22 Β της παρου� σας,

(η)  έα� ν  έπιχέι�ρησέ  να  έπηρέα� σέι  μέ  αθέ�μιτο  τρο� πο  τη  διαδικασι�α  λη� ψης  αποφα� σέων  της
αναθέ�τουσας  αρχη� ς,  να  αποκτη� σέι  έμπιστέυτικέ�ς  πληροφορι�ές  που  ένδέ�χέται  να  του  αποφέ�ρουν
αθέ�μιτο  πλέονέ�κτημα  στη  διαδικασι�α  συ� ναψης  συ� μβασης  η�  να  παρα� σχέι  μέ  απατηλο�  τρο� πο
παραπλανητικέ�ς πληροφορι�ές που ένδέ�χέται να έπηρέα� σουν ουσιωδω� ς τις αποφα� σέις που αφορου� ν
τον αποκλέισμο� , την έπιλογη�  η�  την ανα� θέση,

(θ)  έα� ν η  αναθέ�τουσα αρχη�  μπορέι�  να  αποδέι�ξέι,  μέ  κατα� λληλα μέ�σα,  ο� τι   έ�χέι  διαπρα� ξέι
σοβαρο�  έπαγγέλματικο�  παρα� πτωμα, το οποι�ο θέ�τέι έν αμφιβο� λω την ακέραιο� τητα�  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 Ή  αναθέ�τουσα  αρχη�  αποκλέι�έι  προσφέ�ροντα,  σέ  οποιοδη� ποτέ  χρονικο�  σημέι�ο  κατα�  τη
δια� ρκέια  της  διαδικασι�ας  συ� ναψης  συ� μβασης,  ο� ταν  αποδέικνυ� έται  ο� τι  αυτο� ς  βρι�σκέται,  λο� γω
πρα� ξέων η�  παραλέι�ψέων του,  έι�τέ  πριν έι�τέ  κατα�  τη διαδικασι�α,  σέ μι�α  απο�  τις πέριπτω� σέις των
προηγου� μένων παραγρα� φων90. 

18.1.7 Προσφέ�ρων που έμπι�πτέι σέ μια απο�  τις καταστα� σέις που αναφέ�ρονται στις παραγρα� φους
18.1.1,  και  18.1.591 έκτο� ς  απο�  την πέρ.  β’  αυτη� ς,  μπορέι�  να προσκομι�ζέι  στοιχέι�α προκέιμέ�νου να
αποδέι�ξέι ο� τι τα μέ�τρα που έ�λαβέ έπαρκου� ν για να αποδέι�ξουν την αξιοπιστι�α του, παρο� τι συντρέ�χέι ο
σχέτικο� ς  λο� γος  αποκλέισμου� .  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 μέ�τρα που λαμβα� νονται απο�  τους προσφέ�ροντές αξιολογου� νται σέ συνα� ρτηση μέ τη σοβαρο� τητα
και  τις  ιδιαι�τέρές  πέριστα� σέις  του  ποινικου�  αδικη� ματος  η�  του  παραπτω� ματος.  Εα� ν  τα  στοιχέι�α
κριθου� ν έπαρκη� , ο έν λο� γω προσφέ�ρων δέν αποκλέι�έται απο�  τη διαδικασι�α συ� ναψης συ� μβασης. Αν τα
μέ�τρα  κριθου� ν  ανέπαρκη� ,  γνωστοποιέι�ται  στον  προσφέ�ροντα  το  σκέπτικο�  της  απο� φασης  αυτη� ς.
Οικονομικο� ς  φορέ�ας  που  έ�χέι  αποκλέιστέι�,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  μέ  τέλέσι�δικη
απο� φαση,  απο�  τη  συμμέτοχη�  σέ  διαδικασι�ές  συ� ναψης  συ� μβασης  η�  ανα� θέσης  παραχω� ρησης  δέν
μπορέι�  να κα� νέι χρη� ση της ανωτέ�ρω δυνατο� τητας κατα�  την πέρι�οδο του αποκλέισμου�  που ορι�ζέται
στην έν λο� γω απο� φαση.

18.1.8 Ή απο� φαση για την διαπι�στωση της έπα� ρκέιας η�  μη των έπανορθωτικω� ν μέ�τρων κατα�  την
προηγου� μένη παρα� γραφο έκδι�δέται συ� μφωνα μέ τα οριζο� μένα στις παρ. 8 και 9 του α� ρθρου 73 του ν.
4412/2016.93

- 29 -

ΑΔΑ: ΨΟΚ9ΩΗΟ-ΗΟΖ



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 προσφέ�ροντές απαιτέι�ται να έι�ναι έγγέγραμμέ�νοι στο σχέτικο�  έπαγγέλματικο�  μητρω� ο που τηρέι�ται
στο κρα� τος έγκατα� σταση� ς τους. 
Οι  προσφέ�ροντές  που  έι�ναι  έγκατέστημέ�νοι  στην  Ελλα� δα  απαιτέι�ται  να  έι�ναι  έγγέγραμμέ�νοι  στα
Μητρω� α Μέλέτητω� ν η�  Γραφέι�ων Μέλέτω� ν για το χρονικο�  δια� στημα που έξακολουθου� ν να ισχυ� ουν οι
μέταβατικέ�ς προθέσμι�ές του α� ρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019,  η�  στο Μητρω� ο Μέλέτητικω� ν Επιχέιρη� σέων
Δημοσι�ων Έργων (ΜΉ.Μ.Ε.ΔΕ.) απο�  την έ�ναρξη ισχυ� ος του τέλέυται�ου, στην κατηγορι�α/ κατηγορι�ές
μέλέτω� ν  του α� ρθρου 12.1 της παρου� σας95.  Οι  προσφέ�ροντές που έι�ναι  έγκατέστημέ�νοι   σέ  λοιπα�
κρα� τη μέ�λη της Ευρωπαι+κη� ς Ένωσης απαιτέι�ται να έι�ναι έγγέγραμμέ�νοι σέ αντι�στοιχα Μητρω� α του
Παραρτη� ματος XI του Προσαρτη� ματος Α΄ του ν. 4412/2016

19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια96

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

19.3 Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα97

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

19.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας9898

...............................................................................................................................
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς

20.1 Ή  προσφορα�  των  διαγωνιζομέ�νων  πέριλαμβα� νέι  τους  ακο� λουθους  ηλέκτρονικου� ς
υποφακέ�λους:
(α)  υποφα� κέλο μέ την έ�νδέιξη «Δικαιολογητικα�  Συμμέτοχη� ς»
(β) υποφα� κέλο μέ την έ�νδέιξη «Οικονομικη�  Προσφορα� »,
συ� μφωνα μέ τα κατωτέ�ρω:

20.2 Ο ηλέκτρονικο� ς υποφα� κέλος «Δικαιολογητικα�  Συμμέτοχη� ς» πρέ�πέι, έπι�  ποινη�  αποκλέισμου� ,
να πέριέ�χέι τα ακο� λουθα υπο�  (α) και (β) στοιχέι�α :

66  Το  ΕΕΕΣ  καταρτι�ζέται  βα� σέι  του  τυποποιημέ�νου  έντυ� που  του  Παραρτη� ματος  2  του
Εκτέλέστικου�  Κανονισμου�  (ΕΕ)  2016/7  της  Επιτροπη� ς  της  5ης Ιανουαρι�ου  2016  για  την
καθιέ�ρωση  του  τυποποιημέ�νου  έντυ� που  για  το  Ευρωπαι+κο�  Έγγραφο  Προμη� θέιας  (L 3)  και
παρέ�χέται αποκλέιστικα�  σέ ηλέκτρονικη�  μορφη� . 
Το  ΕΕΕΣ  φέ�ρέι  υπογραφη�  μέ  ημέρομηνι�α  έντο� ς  του  χρονικου�  διαστη� ματος  κατα�  το  οποι�ο
μπορου� ν να υποβα� λονται προσφορέ�ς η�  αιτη� σέις συμμέτοχη� ς.
Ο οικονομικο� ς φορέ�ας δυ� ναται να διέυκρινι�ζέι τις δηλω� σέις και πληροφορι�ές που παρέ�χέι στο
ΕΕΕΣ μέ συνοδέυτικη�  υπέυ� θυνη δη� λωση, την οποι�α υποβα� λλέι μαζι� μέ το ΕΕΕΣ Aπο�  τις 2-5-2019,
παρέ�χέται η νέ�α ηλέκτρονικη�  υπηρέσι�α (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέ�ρέι
τη  δυνατο� τητα  ηλέκτρονικη� ς  συ� νταξης  και  διαχέι�ρισης  του  Ευρωπαι+κου�  Ενιαι�ου  Εγγρα� φου
Συ� μβασης (ΕΕΕΣ). Μπορέι�τέ να δέι�τέ τη σχέτικη�  ανακοι�νωση στη Διαδικτυακη�  Πυ� λη του ΕΣΉΔΉΣ
www  .  promitheus  .  gov  .  gr   Πρβλ και το Διορθωτικο�  (Επι�σημη Εφημέρι�δα της Ευρωπαι+κη� ς Ένωσης L
17/65 της 23ης Ιανουαρι�ου 2018) στον Εκτέλέστικο�  Κανονισμο�  (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέ�ρωση
του  τυποποιημέ�νου  έντυ� που  για  το  Ευρωπαι+κο�  Ενιαι�ο  Έγγραφο  Προμη� θέιας  ,  μέ  το  οποι�ο
έπιλυ� θηκαν τα σχέτικα�  ζητη� ματα ορολογι�ας που υπη� ρχαν στο αρχικο�  έπι�σημο έλληνικο�   κέι�μένο
του  Εκτέλέστικου�  Κανονισμου� ,  Μπορέι�τέ  να  δέι�τέ  το  σχέτικο�  Διορθωτικο�  στην  ακο� λουθη
διαδρομη�  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL

77 Συμπληρω� νέται απο�  την Αναθέ�τουσα Αρχη�  μέ σαφη� νέια συγκέκριμέ�νη ημέρομηνι�α (έγκαι�ρως,
η� τοι ως την... ), προς αποφυγη�  οιασδη� ποτέ συ� γχυσης και αμφιβολι�ας.

88 Συμπληρω� νέται η τέ�ταρτη ημέ�ρα πριν απο�  τη λη� ξη της προθέσμι�ας του α� ρθρου 14 της παρου� σας..
99  Πρβλ έ�γγραφο ΕΑΑΔΉΣΎ μέ α.π.  4121/30-07-2020 « Διέυκρινι�σέις ως προς την τη� ρηση των

διατυπω� σέων δημοσιο� τητας στη διαγωνιστικη�  διαδικασι�α  σέ  πέρι�πτωση τροποποι�ησης  ο� ρων
της διακη� ρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΉ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

1010  Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
1111  Πρβλ. α� ρθρο 12 παρ. 1.2 ΚΎΑ ΕΣΉΔΉΣ-Δημο� σια Έργα
1212   Αν  η  διέυ� θυνση  της  υπηρέσι�α  που  τηρέι�  το  πρωτο� κολλο  της  Αναθέ�τουσας  Αρχη� ς  έι�ναι

διαφορέτικη�  απο�  την  αναφέρο� μένη  στο  α� ρθρο  1,  αναγρα� φέται  στο  παρο� ν  σημέι�ο  η  σχέτικη�
διέυ� θυνση

1313  Άρθρο 12 παρ. 1.2.6. ΚΎΑ ΕΣΉΔΉΣ-Δημο� σια Έργα
1414  Άρθρο 12 παρ. 1.2.1. ΚΎΑ ΕΣΉΔΉΣ-Δημο� σια Έργα
1515  Πρβλ. α� ρθρο 12 παρ. 1.2.2 Κ.Ύ.Α ΕΣΉΔΉΣ-Δημο� σια Έργα
1616  Πρβλ. α� ρθρο 12 παρ. 2 ΚΎΑ ΕΣΉΔΉΣ-Δημο� σια Έργα 
1717  Επισημαι�νέται ο� τι, ως προς τις προθέσμι�ές  για την ολοκλη� ρωση των ένέργέιω� ν της Επιτροπη� ς

Διένέ�ργέιας Διαγωνισμου�  ισχυ� ουν τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 221Α του ν. 4412/2016. 
1818  Πρβλ. α� ρθρο 13 παρ. 2 της ΚΎΑ ΕΣΉΔΉΣ-Δημο� σια Έργα. 
1919  Πρβ. και α� ρθρο 101 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
2020  Πρβλ. α� ρθρο 221Α παρ. 1 πέρ. β του ν. 4412/2016.
2121  Πρβλ.  α� ρθρο 72 παρ. 13 ν.4412/2016.
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α)  το  Ευρωπαι+κο�  Ενιαι�ο  Έγγραφο  Συ� μβασης  (ΕΕΕΣ).  Επι�σης  δυ� ναται  να  πέριλαμβα� νέι  και
συνοδέυτικη�  υπέυ� θυνη δη� λωση, μέ την οποι�α ο οικονομικο� ς  φορέ�ας μπορέι�  να διέυκρινι�ζέι  τις
δηλω� σέις  και  πληροφορι�ές  που  παρέ�χέι  στο  ΕΕΕΣ.  Ή  συνοδέυτικη�  υπέυ� θυνη  δη� λωση
υπογρα� φέται, συ� μφωνα μέ ο� σα προβλέ�πονται στο α� ρθρο 79Α του ι�διου ν. 4412/201699.
β) την έγγυ� ηση συμμέτοχη� ς, του α� ρθρου 15 της παρου� σας.

20.3 Ο  ηλέκτρονικο� ς  υποφα� κέλος  «Οικονομικη�  Προσφορα� »  πέριέ� χέι  το  αρχέι�ο  pdf,  το
οποι�ο  παρα� γέται  απο�  το  υποσυ� στημα,  αφου�  συμπληρωθου� ν  καταλλη� λως  οι  σχέτικέ� ς
φο� ρμές συ� μφωνα  μέ  το  α� ρθρο  3.5.  γ’  και  δ’  της  παρου� σας.   και  υπογρα� φέται,
τουλα� χιστον  μέ  προηγμέ� νη  ηλέκτρονικη�  υπογραφη� ,  η  οποι�α  υποστηρι� ζέται  απο�
αναγνωρισμέ� νο (έγκέκριμέ� νο) πιστοποιητικο� .

2222  Πρβλ. α� ρθρο 88 παρ. 5 πέρ. α του ν. 4412/2016
2323  Ως προς τη γνωμοδο� τηση της Επιτροπη� ς Διαγωνισμου�  για την έξέ�ταση των έξηγη� σέων των

ασυνη� θιστα χαμηλω� ν προσφορω� ν πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 και ιδι�ως σκέ�ψέις 15-21 
2424 Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 1 έδ. α' του ν. 4412/2016. 
2525 Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016,.   
2626   Βλ.σχέτικα�  μέ  την   ηλέκτρονικη�  υπέυ� θυνη  δη� λωση  το   α� ρθρο  έικοστο�  έ�βδομο  της  απο�

20.3.2020  Π.Ν.Π.,  (Α  68)  -  που  κυρω� θηκέ  μέ  το  α� ρθρο  1  του  ν.  4683/2020  (Α΄83)-κατα�  τις
παραγρα� φους 1 και 2  του οποι�ου:" 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".

2727  Για τους φορέι�ς του Βιβλι�ου ΙΙ της παρ. 2 του α� ρθρου 259 του ν.4412/2016
2828  Ομοι�ως προβλέ�πέται και στην πέρι�πτωση υποβολη� ς προσφορω� ν, συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 92

παρ. 8 του ν. 4412/201
2929  Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
3030  Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.
3131 Μέ την έπιφυ� λαξη των παρ. 7 και 8 του α� ρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λη� ψη έπανορθωτικω� ν

μέ�σων).
3232  Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
3333  Πρβλ. α� ρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.
3434  Πρβλ. α� ρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016,.
3535  Βλ. α� ρθρο 360 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 Π.Δ. 39/2017. 

3636  Πρβλ α� ρθρο 361 ν. 4412/2016.
3838  Άρθρο 15 ΚΎΑ ΕΣΉΔΉΣ Δημο� σια Έργα
3939  Βλ. α� ρθρο 363 Ν. 4412/2016.
4040   Βλ. α� ρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 Π.Δ. 39/2017.
4141  Πρβ. α� ρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
4242  Βλ. παρ. 1 του α� ρθρου 365 του Ν. 4412/2016 (ο� πως αντικαταστα� θηκέ μέ το α� ρθρο 136 Ν.

4782/2021) ω� στέ να έι�ναι η ισχυ� ουσα έ�ναντι της παρ. 1 του α� ρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.
4343  Βλ.  α� ρθρα 360 παρ. 2 Ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 Π.Δ. 39/2017, πρβλ. α� ρθρο 367 παρ. 4 Ν.

4412/2016.
4444      Πρβλ. α� ρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016 
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20.4 Στις παραπα� νω πέριπτω� σέις που μέ την  προσφορα�  υποβα� λλονται δημο� σια η�  ιδιωτικα�  έ�γγραφα,
αυτα�  γι�νονται αποδέκτα�  συ� μφωνα μέ ο� σα προβλέ�πονται α� ρθρο 5 Β της παρου� σας.

20.5 Επισημαι�νέται ο� τι οικονομικο� ς φορέ�ας παρα� γέι, κατα�  πέρι�πτωση, απο�  το Ύποσυ� στημα ΕΣΉΔΉΣ-
Δημο� σια  Έργα  τα  ηλέκτρονικα�  αρχέι�α  («έκτυπω� σέις»)  των  Δικαιολογητικω� ν  Συμμέτοχη� ς  και  της
Οικονομικη� ς Προσφορα� ς σέ μορφη�  αρχέι�ου Portable Document Format (PDF), τα οποι�α υποβα� λλονται
και γι�νονται αποδέκτα� , υπογέγραμμέ�να, τουλα� χιστον,  μέ προηγμέ�νη ηλέκτρονικη�  υπογραφη� , η οποι�α
υποστηρι�ζέται  απο�  αναγνωρισμέ�νο  (έγκέκριμέ�νο)  πιστοποιητικο�  και  έπισυνα� πτονται  στους
αντι�στοιχους ηλέκτρονικου� ς (υπο)φακέ�λους της προσφορα� ς.

Άρθρο 21: Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς

4545      Πρβλ. α� ρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
4646    Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
4747      Πρβλ α� ρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
4848 Ή/και η Επιτροπη�  Διαγωνισμου� ,  κατα�  πέρι�πτωση (πρβλ. α� ρθρο 13 παρ. 3 πέρ. γ’ & ‘δ  Κ.Ύ.Α.

ΕΣΉΔΉΣ - Δημο� σια Έργα).
4949  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 
5050  Πρβλ. α� ρθρο 105 ν. 4412/2016. 
5151 Πρβλ. α� ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016. 
5252  Άρθρο 92 παρ. 4 ν. 4412/2016
5353 Τι�θέται μο� νο έφο� σον προ� κέιται  για συγχρηματοδοτου� μένο έ�ργο απο�  πο� ρους της Ευρωπαι+κη� ς

Ένωσης.
5454 Επισημαι�νέται ο� τι μέ το  α� ρθρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλέ�πέται ο� 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".

5555 Νο� μοι, ΠΔ και υπουργικέ�ς αποφα� σέις που έκδι�δονται μέτα�  την έ�ναρξη της διαδικασι�ας συ� ναψης
της  συ� μβασης  συ� μφωνα  μέ  το  α� ρθρο  61  του  ν.  4412/2016,  δέν  αποτέλου� ν  μέ�ρος  του
έφαρμοστέ�ου θέσμικου�  πλαισι�ου της.

6262 Σημείωση για  συμβάσεις  που  θα  προκηρυχθούν  μετά  την 1/9/2021  Σημέιωτέ�ον  ο� τι  η
συνολικη�  προθέσμι�α  για  την  πέραι�ωση  του  αντικέιμέ�νου  της  συ� μβασης  πέριλαμβα� νέι  το
συνολικο�  χρονικο�  δια� στημα  για  την  έκπο� νηση  του  αμιγω� ς  μέλέτητικου�  αντικέιμέ�νου  της
συ� μβασης, καθω� ς και κα� θέ έι�δους υποστηρικτικω� ν μέλέτω� ν που πέριλαμβα� νονται στη συ� μβαση,
απο�  τη χορη� γηση της σχέτικη� ς έντολη� ς για την έκπο� νηση σταδι�ου μέλέ�της μέ�χρι την υποβολη�
του, ένω�  αν ο ανα� δοχος υποχρέωθέι�  να έπανυποβα� λέι προς έ�γκριση μέλέ�τη, έπέιδη�  η Ύπηρέσι�α
έ�κρινέ ο� τι η υποβληθέι�σα χρέια� ζέται διορθω� σέις, ο χρο� νος καθυστέ�ρησης βαρυ� νέι τον ανα� δοχο
και  δέν  δικαιολογέι�  παρα� ταση  της  προθέσμι�ας  ου� τέ  οδηγέι�  σέ  αναστολη�  της  συνολικη� ς
προθέσμι�ας  έκπο� νησης  της  μέλέ�της  (πρβλ.  διατα� ξέις  του  α� ρθρου  184  παρ.  1  και  4  του  ν.
4412/2016 ως αντικαταστα� θηκαν και  ισχυ� ουν μέ τις  οικέι�ές  διατα� ξέις  του α� ρθρου 91 του ν.
4782/2021, οι οποι�ές καταλαμβα� νουν διαγωνισμου� ς που θα προκηρυχθου� ν μέτα�  την 1.9.2021). 

6363 Συ� μφωνα μέ τις διατα� ξέις του α� ρθρου 184  παρ. 1  του ν. 4412/2016,  ως αντικαταστα� θηκέ και
ισχυ� έι μέ τις διατα� ξέις του α� ρθρου 91 του ν. 4782/2021 οι οποι�ές καταλαμβα� νουν διαγωνισμου� ς
που  θα  προκηρυχθου� ν  μέτα�  την  1.9.2021,  τμηματικέ�ς  προθέσμι�ές,  η� τοι  προθέσμι�ές  για  την
ολοκλη� ρωση συγκέκριμέ�νων τμημα� των η�  και σταδι�ων μέλέτω� ν της συ� μβασης μπορου� ν να τέθου� ν
στα έ�γγραφα της συ� μβασης και  στο συμφωνητικο�  κατα�  την κρι�ση της αναθέ�τουσας αρχη� ς. Αν
δέν  τέθου� ν  τμηματικέ�ς  προθέσμι�ές,  η  σχέτικη�  αναφορα�  της  διακη� ρυξης διαγρα� φέται.  Επι�σης,
έπικουρικα�  μπορέι�  να  γι�νέται  παραπομπη�  στο  σχέτικο�  χρονοδια� γραμμα  που  (τυχο� ν)
πέριλαμβα� νέται στο τέυ� χος τέχνικω� ν δέδομέ�νων.

6464 Πρβ. α� ρθρο 91 παρ. 1 πέρ. (έ) του ν. 4412/2016. Σημέιωτέ�ον ο� τι ο έν λο� γω πέριορισμο� ς κατα�  την
υποβολη�  προσφορω� ν ισχυ� έι υπο�  τους ο� ρους του α� ρθρου 73 παρ. 4 πέρ. (γ) του ν. 4412/2016
το� σο στην πέρι�πτωση ένω� σέων οικονομικω� ν  φορέ�ων μέ κοινα�  μέ�λη ο� σο και στην πέρι�πτωση
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Κριτη� ριο ανα� θέσης της συ� μβασης έι�ναι η «πλέ�ον συμφέ�ρουσα απο�  οικονομικη�  α� ποψη προσφορα� »
μο� νο βα� σέι  τιμη� ς (χαμηλο� τέρη τιμη� ).

Άρθρο 22: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής

Α. Το δικαι�ωμα συμμέτοχη� ς και οι ο� ροι και πρου+ ποθέ�σέις συμμέτοχη� ς ο� πως ορι�ζονται στην παρου� σα
διακη� ρυξη, κρι�νονται 
α) κατα�  την υποβολη�  της προσφορα� ς, μέ την υποβολη�  του ΕΕΕΣ, 
β) κατα�  την υποβολη�  των δικαιολογητικω� ν του παρο� ντος α� ρθρου, συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 5 (α και β)
της παρου� σας, 

οικονομικω� ν φορέ�ων που συμμέτέ�χουν έι�τέ αυτοτέλω� ς έι�τέ ως μέ�λη ένω� σέων.. 
6565 Ορι�ζέται ο χρο� νος απο�  την Αναθέ�τουσα Αρχη� , κατ΄ έκτι�μηση των ιδιαιτέροτη� των της διαδικασι�ας.

Για τον καθορισμο�  του χρο� νου ισχυ� ος της προσφορα� ς, πρβ.  α� ρθρο 97 παρ 3 του ν. 4412/2016.
Για τις συμβα� σέις μέλέτω� ν που  δεν υποβα� λλονται τέχνικέ�ς προσφορέ�ς, ο� πως στην προκέιμέ�νη
πέρι�πτωση, ο κατ’ έλα� χιστον χρο� νος ισχυ� ος των προσφορω� ν έι�ναι 10 μη� νές.  

6666  Γένικα�  για ζητη� ματα χρο� νου ισχυ� ος των προσφορω� ν πρβλ. α� ρθρο 97 ν. 4412/2016.
6767  Πρβλ. α� ρθρο 97 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
6868 Ή  προθέσμι�α  παραλαβη� ς  των  προσφορω� ν  καθορι�ζέται  συ� μφωνα  μέ  το  α� ρθρο  121  του  ν.

4412/2016.
6969 Το ποσοστο�  της έγγυ� ησης συμμέτοχη� ς δέν μπορέι�  να υπέρβαι�νέι το 2% της έκτιμω� μένης αξι�ας

της  συ� μβασης,  χωρι�ς  το  Φ.Π.Α.,  μέ  στρογγυλοποι�ηση  στο  δέυ� τέρο  δέκαδικο�  ψηφι�ο,  μη
συνυπολογιζο� μένων των δικαιωμα� των προαι�ρέσης και παρα� τασης της συ� μβασης (α� ρθρο 72 παρ.
1 του ν. 4412/2016].). 

7070  Πρβλ. α� ρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016.
7171  Μέ απο� φαση του Ύπουργου�  Ύποδομω� ν και Μέταφορω� ν μπορέι� να καθορι�ζέται ο� ριο ποσοστου�

έ�κπτωσης, πα� νω απο�  το οποι�ο  ο ανα� δοχος έι�ναι υποχρέωμέ�νος να προσκομι�ζέι,  έπιπλέ�ον της
έγγυ� ησης  καλη� ς  έκτέ�λέσης,  προ� σθέτη  έγγυ� ηση,  κλιμακωτα�  αυξανο� μένη  βα� σέι  του  ποσοστου�
έ�κπτωσης (α� ρθρο 72 παρ. 4 τέλέυται�ο έδα� φιο ν. 4412/2016)

7272 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).

7373  Ειδικα�  για τον έ�λέγχο των έγγυητικω� ν έπιστολω� ν συμμέτοχη� ς πρβλ α� ρθρο 4 της παρου� σας 
7474  Άρθρο 72 παρ. 17 ν. 4412/2016. 
7575  Άρθρο 72 παρ. 15 ν. 4412/2016
7676  Συ� μφωνα μέ την παρ.  8 του α� ρθρου 184 του ν.  4412/2016,  ο� πως αντικαταστα� θηκέ μέ το

α� ρθρο  91  του  ν.  4782/2021,  η  προ� σθέτη  καταβολη�  υπολογι�ζέται  ως  ποσοστο�  της  αρχικη� ς
συμβατικη� ς αξι�ας, συ� μφωνα μέ τα προβλέπο� μένα στα συμβατικα�  τέυ� χη και το συνολικο�  υ� ψος της
δέν  μπορέι�  να  υπέρβαι�νέι  το  πέ�ντέ  τοις  έκατο�  (5%)  της  αξι�ας  της  συμβατικη� ς  αμοιβη� ς,  μη
συμπέριλαμβανομέ�νου του Φ.Π.Α.) στον Ανα� δοχο, έφο� σον ο χρο� νος παρα� δοσης της μέλέ�της έι�ναι
μικρο� τέρος κατα�  δέ�κα τοις έκατο�  (10%) του προβλέπο� μένου στη συ� μβαση. Για την πληρωμη�  της
προ� σθέτης  καταβολη� ς  απαιτέι�ται  η  προηγου� μένη  έ�κδοση  απο� φασης  του  αρμο� διου
αποφαινομέ�νου οργα� νου, μέτα�  απο�  γνω� μη του αρμο� διου Τέχνικου�  Συμβουλι�ου της αναθέ�τουσας
αρχη� ς και, σέ πέρι�πτωση που δέν υπα� ρχέι, του Τέχνικου�  Συμβουλι�ου της Γένικη� ς Γραμματέι�ας
Ύποδομω� ν

7777 Συ� μφωνα μέ την πέρ.  35 και  40 της παρ. 1 και την παρ. 3 του α� ρθρου 377 του ν. 4412/2016,
έξακολουθέι� η υποχρέ�ωση δημοσι�έυσης πέρι�ληψης της προκη� ρυξης στον τοπικο�  η�  πέριφέρέιακο�
τυ� πο,  κατα�  πέρι�πτωση,  συ� μφωνα μέ τα οριζο� μένα στο ν.  3548/2007,   μέ�χρι  την 31-12-2023.
(πρβ. παρ. 12 του α� ρθρου 379 του ν. 4412/2016).
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γ)  κατα�  τη  συ� ναψη  της  συ� μβασης  δια  της  υπέυ� θυνης  δη� λωσης  συ� μφωνα  μέ  το  α� ρθρο  8.1  της
παρου� σας. 

Β. Κατα�  την υποβολη�  προσφορω� ν οι οικονομικοι�  φορέι�ς υποβα� λλουν το Ευρωπαι+κο�  Ενιαι�ο Έγγραφο
Συ� μβασης (ΕΕΕΣ),  συ� μφωνα μέ  τα  οριζο� μένα στο α� ρθρο 79  παρ.  1  του ν.  4412/2016,  το  οποι�ο
ισοδυναμέι�  μέ   ένημέρωμέ�νη  υπέυ� θυνη  δη� λωση,  μέ  τις  συνέ�πέιές  του  ν.  1599/1986  (Α΄75),  ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατα� σταση των πιστοποιητικω� ν που έκδι�δουν δημο� σιές αρχέ�ς η�
τρι�τα μέ�ρη, έπιβέβαιω� νοντας ο� τι ο έν λο� γω οικονομικο� ς φορέ�ας πληροι� τις ακο� λουθές πρου+ ποθέ�σέις:
α) δέν βρι�σκέται σέ μι�α απο�  τις καταστα� σέις του α� ρθρου 18 της παρου� σας,
β) πληροι�  τα σχέτικα�  κριτη� ρια έπιλογη� ς τα οποι�α έ�χουν καθοριστέι�,  συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 19 της
παρου� σας.
Σέ  οποιοδη� ποτέ  χρονικο�  σημέι�ο  κατα�  τη  δια� ρκέια  της  διαδικασι�ας,  μπορέι�  να  ζητηθέι�  απο�  τους

7878 Συ� μφωνα μέ την παρ. 3 του α� ρθρου 4 του ν. 3548/2007, που έξακολουθέι�  να ισχυ� έι έ�ως και την
31.12.2023 (πρβ.  α� ρθρο 379 παρ.  12 του ν.  4412/2016). Για τους φορέι�ς  που έμπι�πτουν στο
πέδι�ο έφαρμογη� ς του α� ρθρου 77 ν  4270/2015 πρβλ παρ. 5 αυτου� .

8484 Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 1 έδ. α του ν. 4412/2016 ο� πως τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 107 πέρ. 6 του ν.
4497/2017.  Επισημαι�νέται ο� τι,  στο ΕΕΕΣ,  η αναφορα�  σέ  “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”
νοέι�ται,  δέδομέ�νης  της  ως  α� νω  νομοθέτικη� ς  μέταβολη� ς,  ως  “αμετάκλητη  καταδικαστική
απόφαση”, η δέ σχέτικη�  δη� λωση του οικονομικου�  φορέ�α στο Μέ�ρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορα�  μο� νο
σέ αμέτα� κλητές καταδικαστικέ�ς αποφα� σέις.

8585  Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016.
8686  Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 2Α τέλέυται�ο έδα� φιο του ν. 4412/2016. 
8787 Οι λο� γοι  της παραγρα� φου 18.1.5 αποτέλου� ν  δυνητικου� ς λο� γους αποκλέισμου�  συ� μφωνα μέ το

α� ρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα�  συνέ�πέια, η αναθέ�τουσα αρχη�  δυ� ναται να έπιλέ�ξέι έ�ναν,
πέρισσο� τέρους, ο� λους η�  ένδέχομέ�νως και κανέ�ναν απο�  τους λο� γους αποκλέισμου�  της παρ. 18.1.5,
συνέκτιμω� ντας  τα  ιδιαι�τέρα  χαρακτηριστικα�  της  υπο�  ανα� θέση  συ� μβασης  (έκτιμω� μένη  αξι�α
αυτη� ς,  έιδικέ�ς  πέριστα� σέις  κλπ),  μέ  σχέτικη�  προ� βλέψη  στο  παρο� ν  σημέι�ο  της  διακη� ρυξης.
Επισημαι�νέται  ο� τι  η  έπιλογη�  της  αναθέ�τουσας  αρχη� ς  για  τους  λο� γους  αποκλέισμου�  της
παραγρα� φου  18.1.5  διαμορφω� νέι  αντιστοι�χως  το  Ευρωπαι+κο�  Ενιαι�ο  Έγγραφο  Συ� μβασης
(Ε.Ε.Ε.Σ.)  και  τα  αποδέικτικα�  μέ�σα  του  α� ρθρου  22  της  παρου� σας.  Σέ  πέρι�πτωση  που  η
αναθέ�τουσα  αρχη�  δέν  έπιλέ�ξέι  κα� ποιον  απο�  τους  λο� γους  αποκλέισμου�  της  παρ.  18.1.5,
διαγρα� φέται  το  πέριέχο� μένο  των  σχέτικω� ν  λο� γων  αποκλέισμου�  της  παραγρα� φου  και  δέν
συμπληρω� νέται αντι�στοιχα το ΕΕΕΣ και τα αποδέικτικα�  μέ�σα.

8888  Σχέτικη�  δη� λωση του προσφέ�ροντος οικονομικου�  φορέ�α πέριλαμβα� νέται στο ΕΕΕΣ
8989 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.

9090  Άρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016
9191 Ή αναφορα�  στην παρ.  18.1.5  τι�θέται  έφο� σον  η  αναθέ�τουσα αρχη�  έπιλέ�ξέι  κα� ποιον  απο�  τους

λο� γους αποκλέισμου�  της παραγρα� φου αυτη� ς.
9292  Πρβλ α� ρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016
9393  Πρβλ. απο� φαση υπ’ αριθμ. 49341 19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τέυ� χος ΎΟΔΔ, 25-05-2020), η οποι�α

έξακολουθέι�  να  ισχυ� έι  έ�ως  την   έ�κδοση  της  απο� φασης  της  παρ.  9  του  α� ρθρου  73  του  ν.
4412/2016, ο� πως τροποποιέι�ται μέ το α� ρθρο 22 του ν. 4782/2021

9494 Όλα  τα  κριτη� ρια  έπιλογη� ς,  πλην  της  καταλληλο� τητας  για  την  α� σκηση  έπαγγέλματικη� ς
δραστηριο� τητας (αρ. 75 παρ. 2 σέ συνδυασμο�  μέ το αρ. 77 του ν. 4412/2016), έι�ναι προαιρέτικα�
για την αναθέ�τουσα αρχη�  και πρέ�πέι να σχέτι�ζονται και να έι�ναι ανα� λογα μέ το αντικέι�μένο της
συ� μβασης (α� ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σέ κα� θέ πέρι�πτωση, πρέ�πέι να διαμορφω� νονται
κατα�  τρο� πο,  ω� στέ  να  μην  πέριορι�ζέται  δυσανα� λογα  η  συμμέτοχη�  των  ένδιαφέρο� μένων
οικονομικω� ν φορέ�ων στους διαγωνισμου� ς.  Κατα�  το στα� διο του προσδιορισμου�  των κριτηρι�ων
καταλληλο� τητας των υποψηφι�ων, έι�ναι αναγκαι�ο να τηρου� νται απο�  τις αναθέ�τουσές αρχέ�ς,  οι
θέμέλιω� δέις  ένωσιακέ�ς  αρχέ�ς,  ιδι�ως  η  αρχη�  της  ι�σης  μέταχέι�ρισης  των  συμμέτέχο� ντων,  της
αποφυγη� ς των διακρι�σέων, της διαφα� νέιας και της ανα� πτυξης του έλέυ� θέρου ανταγωνισμου� .
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προσφέ�ροντές να υποβα� λλουν ο� λα η�  ορισμέ�να δικαιολογητικα�  απο�  τα κατωτέ�ρω αναφέρο� μένα, ο� ταν
αυτο�  απαιτέι�ται για την ορθη�  διέξαγωγη�  της διαδικασι�ας.
Το ΕΕΕΣ φέ�ρέι υπογραφη�  μέ ημέρομηνι�α έντο� ς του χρονικου�  διαστη� ματος κατα�  το οποι�ο μπορου� ν να
υποβα� λλονται προσφορέ�ς.100 
Κατα�  την υποβολη�  του ΕΕΕΣ, καθω� ς και της συνοδέυτικη� ς υπέυ� θυνης δη� λωσης, έι�ναι δυνατη� , μέ μο� νη
την υπογραφη�  του κατα�  πέρι�πτωση έκπροσω� που του οικονομικου�  φορέ�α, η προκαταρκτικη�  απο� δέιξη
των  λο�γων  αποκλέισμου�  που  αναφέ�ρονται  στο  α� ρθρο  18.1.1  της  παρου� σας,  για  το  συ� νολο  των
φυσικω� ν προσω� πων που έι�ναι μέ�λη του διοικητικου� , διέυθυντικου�  η�  έποπτικου�  οργα� νου του η�  έ�χουν
έξουσι�α έκπροσω� πησης, λη� ψης αποφα� σέων η�  έλέ�γχου σέ αυτο� ν101. 
Ως  έκπρο� σωπος  του  οικονομικου�  φορέ�α,  για  την  έφαρμογη�  του  παρο� ντος,  νοέι�ται  ο  νο� μιμος
έκπρο� σωπος αυτου� , ο� πως προκυ� πτέι απο�  το ισχυ� ον καταστατικο�  η�  το πρακτικο�  έκπροσω� πηση� ς του
κατα�  το  χρο� νο  υποβολη� ς  της  προσφορα� ς  η�  το  αρμοδι�ως  έξουσιοδοτημέ�νο  φυσικο�  προ� σωπο  να
έκπροσωπέι�  τον  οικονομικο�  φορέ�α  για  διαδικασι�ές  συ� ναψης  συμβα� σέων  η�  για  τη  συγκέκριμέ�νη
διαδικασι�α συ� ναψης συ� μβασης102.
Ο οικονομικο� ς  φορέ�ας φέ�ρέι  την υποχρέ�ωση,  να δηλω� σέι,  μέ�σω του ΕΕΕΣ,  μέ ακρι�βέια στην ανα-
θέ�τουσα αρχη� ,  ως έ�χουσα την αποκλέιστικη�  αρμοδιο� τητα έλέ�γχου για την τυχο� ν συνδρομη�  λο� γων
αποκλέισμου� 103, την κατα� σταση�  του σέ σχέ�ση μέ τους λο� γους που προβλέ�πονται στο α� ρθρο 73 του ν.

9595 Επισημαι�νέται ο� τι οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς δέν μπορου� ν να καλου� ν συγκέκριμέ�νές τα� ξέις/ πτυχι�α
του Μητρω� ου Μέλέτητω� ν/ Γραφέι�ων Μέλέτω� ν η�  απο�  την έ�ναρξη ισχυ� ος του π.δ. 71/2019 του
Μητρω� ου Μέλέτητικω� ν Επιχέιρη� σέων Δημοσι�ων Έργων (ΜΉ.Μ.Ε.ΔΕ.). Πρβλ. Άρθρο 77 παρ. 4 του
ν. 4412/2016..

9696 Οι  αναθέ�τουσές  αρχέ�ς  μπορου� ν  να  έπιβα� λλουν  απαιτη� σέις  που  να  διασφαλι�ζουν  ο� τι  οι
οικονομικοι�  φορέι�ς διαθέ�τουν την αναγκαι�α οικονομικη�  και χρηματοδοτικη�  ικανο� τητα για την
έκτέ�λέση της συ� μβασης. Όλές οι απαιτη� σέις πρέ�πέι να σχέτι�ζονται και να έι�ναι ανα� λογές μέ το
αντικέι�μένο της συ� μβασης (πρβ.  α� ρθρο 75 παρ.  1  τέλέυται�ο  έδα� φιο  και αρ.  75 παρ.  3 του ν.
4412/2016). Οι έν λο� γω απαιτη� σέις καθορι�ζονται πέριγραφικα�  στο παρο� ν σημέι�ο,, τηρουμέ�νων
των έιδικο� τέρων ρυθμι�σέων του  α� ρθρου  77  του  ν.  4412/2016 αναφορικα�  μέ  τις  πέ�ραν  των
προβλέπο� μένων απαιτη� σέων για την έγγραφη�  και κατα� ταξη σέ τα� ξη των οικέι�ων μητρω� ων του
π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντι�στοιχου πρου+ πολογισμου�  ανα�  κατηγορι�α μέλέ�της. Επισημαι�νέται  η
υποχρέωτικη�  απαι�τηση  –  για  τη  δια� θέση  σέ  ισχυ�  ασφαλιστικη� ς  κα� λυψης  των  οικονομικω� ν
φορέ�ων έ�ναντι έπαγγέλματικου�  κινδυ� νου της πέρ θ) της παρ. 1 του α� ρθρου 77 του ν. 4412/2016
μετά την έκδοση της σχετικής Υ.Α.   

9797 Οι  αναθέ�τουσές  αρχέ�ς  μπορου� ν  να  έπιβα� λλουν  απαιτη� σέις  που  να  διασφαλι�ζουν  ο� τι  οι
οικονομικοι�  φορέι�ς  διαθέ�τουν  την  αναγκαι�α  τέχνικη�  και  έπαγγέλματικη�  ικανο� τητα  για  την
έκτέ�λέση της συ� μβασης. Όλές οι απαιτη� σέις πρέ�πέι να σχέτι�ζονται και να έι�ναι ανα� λογές μέ το
αντικέι�μένο της συ� μβασης (πρβ.  α� ρθρο 75 παρ.  1  τέλέυται�ο  έδα� φιο  και αρ.  75 παρ.  4 του ν.
4412/2016).  Τα έλα� χιστα έπι�πέδα τέχνικη� ς  και έπαγγέλματικη� ς  ικανο� τητας καθορι�ζονται  ανα�
κατηγορι�α  μέλέ�της,  λαμβανομέ�νων υπο� ψη των προέκτιμω� μένων αμοιβω� ν  για το  συ� νολο των
σταδι�ων της αντι�στοιχης κατηγορι�ας μέλέ�της. Πιο συγκέκριμέ�να, η αναθέ�τουσα αρχη�  πέριγρα� φέι,
στο παρο� ν σημέι�ο, τις απαιτη� σέις τέχνικη� ς και έπαγγέλματικη� ς ικανο� τητας, ανα� λογα μέ την υπο�
ανα� θέση  μέλέ�τη,  τηρουμέ�νων των έιδικο� τέρων ρυθμι�σέων του  α� ρθρου  77  του  ν.  4412/2016
αναφορικα�  μέ τις πέ�ραν των προβλέπο� μέμένων απαιτη� σέων για την έγγραφη�  και κατα� ταξη σέ
τα� ξη  των  οικέι�ων  μητρω� ων  του  π.δ  71/2019  (Α΄  112),  αντι�στοιχου  πρου+ πολογισμου�  ανα�
κατηγορι�α μέλέ�της. Ειδικα�  ως προς την απαι�τηση στέλέ�χωσης της έπιχέι�ρησης,  η αναθέ�τουσα
αρχη�  αναφέ�ρέι  πέριγραφικα�  τα  έπαγγέλματικα�  προσο� ντα  (έμπέιρι�α,  πτυχι�α,  κλπ)  των
απαιτου� μένων  για  τη  συγκέκριμέ�νη  συ� μβαση  μέλέτητω� ν.  Για  τον  τρο� πο  απο� δέιξης  της
στέλέ�χωσης, πρβλ. α� ρθρο 22.2.3 της παρου� σας.

9898 Προαιρέτικη�  έπιλογη� . Ή παρ. 19.4 τι�θέται κατα�  διακριτικη�  έυχέ�ρέια της αναθέ�τουσας αρχη� ς και
συμπληρω� νέται κατα�  πέρι�πτωση συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαι�νέται ο� τι
στο  α� ρθρο  82  προβλέ�πέται  και  η  δυνατο� τητα  στην  αναθέ�τουσα  αρχη�  να  απαιτέι�  και
πιστοποιητικο�   συμμο� ρφωσης  μέ  συστη� ματα  η�  προ� τυπα  ο� σον  αφορα�  την  πέριβαλλοντικη�
διαχέι�ριση. Επαναλαμβα� νέται ο� τι ο� λές οι απαιτη� σέις πρέ�πέι να σχέτι�ζονται και να έι�ναι ανα� λογές
μέ το αντικέι�μένο της συ� μβασης (α� ρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).
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4412/2016 και στο α� ρθρο 18 της παρου� σης104 και ταυτο� χρονα να έπικαλέσθέι�  και τυχο� ν ληφθέ�ντα
μέ�τρα προς αποκατα� σταση της αξιοπιστι�ας του.
Επισημαι�νέται  ο� τι  κατα�  την  απα� ντηση  οικονομικου�  φορέ�α  στο  έρω� τημα  του  ΕΕΕΣ  η�  α� λλου
αντι�στοιχου έντυ� που η�  δη� λωσης για συ� ναψη συμφωνιω� ν μέ α� λλους οικονομικου� ς φορέι�ς μέ στο�χο τη
στρέ�βλωση του ανταγωνισμου� ,  η συνδρομη�  πέριστα� σέων, ο� πως η τριέτη� ς παραγραφη�  της παρ. 10
του α� ρθρου 73, πέρι� λο� γων αποκλέισμου� , η�  η έφαρμογη�  της παρ. 3β του α� ρθρου 44 του ν. 3959/2011
(Α’ 93), αναλυ� έται στο σχέτικο�  πέδι�ο που προβα� λλέι κατο� πιν θέτικη� ς απα� ντησης.
Οι  προηγου� μένές  αρνητικέ�ς  απαντη� σέις  στο  ανωτέ�ρω  έρω� τημα  του  ΕΕΕΣ  η�  α� λλου  αντι�στοιχου
έντυ� που η�  δη� λωσης, απο�  οικονομικου� ς φορέι�ς οι οποι�οι έμπι�πτουν στο πέδι�ο έφαρμογη� ς της παρ. 3β
του α� ρθρου 44 του ν. 3959/2011, δέν στοιχέιοθέτου� ν τον λο�γο αποκλέισμου�  των πέρ. ζ’ η� / και θ’ της
παρ. 4 του α� ρθρου 73 του παρο� ντος και δέν απαιτέι�ται να δηλωθου� ν κατα�  τη συμπλη� ρωση του ΕΕΕΣ
και κα� θέ αντι�στοιχου έντυ� που.
Όσον αφορα�  τις υποχρέω� σέις  για την καταβολη�  φο� ρων η�  έισφορω� ν κοινωνικη� ς ασφα� λισης (πέρ. α’
και β’ της παρ. 2 του α� ρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτέ�ς θέωρέι�ται ο� τι δέν έ�χουν αθέτηθέι�  έφο� σον
δέν  έ�χουν  καταστέι�  ληξιπρο� θέσμές  η�  έφο� σον  έ�χουν  υπαχθέι�  σέ  δέσμέυτικο�  διακανονισμο�  που
τηρέι�ται. Στην πέρι�πτωση αυτη� , ο οικονομικο� ς φορέ�ας δέν υποχρέου� ται να απαντη� σέι καταφατικα�
στο σχέτικο�  πέδι�ο του ΕΕΕΣ μέ το οποι�ο έρωτα� ται έα� ν ο οικονομικο� ς  φορέ�ας έ�χέι  ανέκπλη� ρωτές
υποχρέω� σέις  ο� σον  αφορα�  στην  καταβολη�  φο� ρων  η�  έισφορω� ν  κοινωνικη� ς  ασφα� λισης  η� ,  κατα�
πέρι�πτωση, έα� ν έ�χέι αθέτη� σέι τις παραπα� νω υποχρέω� σέις του105

Στην  πέρι�πτωση  υποβολη� ς  προσφορα� ς  απο�  έ�νωση  οικονομικω� ν  φορέ�ων,  το  ΕΕΕΣ  υποβα� λλέται
χωριστα�  απο�  κα� θέ μέ�λος της έ�νωσης.

Στην  πέρι�πτωση  που  προσφέ�ρων  οικονομικο� ς  φορέ�ας  δηλω� νέι  στο  ΕΕΕΣ  την  προ� θέση�  του  για
ανα� θέση υπέργολαβι�ας,  υποβα� λλέι  μαζι�  μέ το δικο�  του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ του υπέργολα� βου κατα�
πέρι�πτωση, συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 23 της παρου� σας.

Γ. Για την απο� δέιξη της μη συνδρομη� ς  λο� γων αποκλέισμου�  κατ’  α� ρθρο 18 και της πλη� ρωσης των
κριτηρι�ων  ποιοτικη� ς  έπιλογη� ς  κατα�  τα  α� ρθρα  19,  οι  οικονομικοι�  φορέι�ς  προσκομι�ζουν  τα
δικαιολογητικα�  του παρο� ντος. Ή προσκο� μιση των δικαιολογητικω� ν του παρο� ντος  γι�νέται κατα�  τα
οριζο� μένα  στο  α� ρθρο  5  απο�  τον  προσωρινο�  ανα� δοχο.  Ή  αναθέ�τουσα  αρχη�  μπορέι�  να  ζητέι�  απο�
προσφέ�ροντές, σέ οποιοδη� ποτέ χρονικο�  σημέι�ο κατα�  τη δια� ρκέια της διαδικασι�ας, να υποβα� λλουν ο� λα
η�  ορισμέ�να δικαιολογητικα� , ο� ταν αυτο�  απαιτέι�ται για την ορθη�  διέξαγωγη�  της διαδικασι�ας.

Οι μέμονωμέ�νοι προσφέ�ροντές πρέ�πέι να ικανοποιου� ν ο� λές τις απαιτη� σέις των α� ρθρων 18 και 19 της
παρου� σας. 

Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλη� ρωση α) των απαιτη� σέων του α� ρθρου 18
και  της  καταλληλο� τητας  για  την  α� σκηση  της  έπαγγέλματικη� ς  δραστηριο� τητας  του  α� ρθρου  19.1
πρέ�πέι να ικανοποιου� νται απο�  κα� θέ μέ�λος της έ�νωσης για την κατηγορι�α/ κατηγορι�ές του α� ρθρου
12.1  της  παρου� σας,  στην/στις  οποι�α/  οποι�ές  κα� θέ  μέ�λος  της  έ�νωσης  συμμέτέ�χέι.  Πέραιτέ�ρω,
συνολικα�  πρέ�πέι να καλυ� πτονται ο� λές οι κατηγορι�ές μέλέτω� ν. 

Οι  οικονομικοι�  φορέι�ς  δέν  υποχρέου� νται  να  υποβα� λλουν  δικαιολογητικα�  η�  α� λλα  αποδέικτικα�
στοιχέι�α, αν και στο μέ�τρο που η αναθέ�τουσα αρχη�  έ�χέι τη δυνατο� τητα να λαμβα� νέι τα πιστοποιητικα�
η�  τις συναφέι�ς πληροφορι�ές απέυθέι�ας μέ�σω προ� σβασης σέ έθνικη�  βα� ση δέδομέ�νων σέ οποιοδη� ποτέ
κρα� τος - μέ�λος της Ένωσης, η οποι�α διατι�θέται δωρέα� ν, ο� πως έθνικο�  μητρω� ο συμβα� σέων, έικονικο�
φα� κέλο  έπιχέι�ρησης,  ηλέκτρονικο�  συ� στημα  αποθη� κέυσης  έγγρα� φων  η�  συ� στημα  προέπιλογη� ς.  Ή
δη� λωση για την προ� σβαση σέ έθνικη�  βα� ση δέδομέ�νων έμπέριέ�χέται στο ΕΕΕΣ. 

Ή  δη� λωση  για  την  προ� σβαση  σέ  έθνικη�  βα� ση  δέδομέ�νων  έμπέριέ�χέται   στο  Ευρωπαι+κο�  Ενιαι�ο
Έγγραφο Συ� μβασης (ΕΕΕΣ), στο οποι�ο πέριέ�χονται έπι�σης οι πληροφορι�ές που απαιτου� νται για τον
συγκέκριμέ�νο  σκοπο� ,  ο� πως  η  ηλέκτρονικη�  διέυ� θυνση  της  βα� σης  δέδομέ�νων,  τυχο� ν  δέδομέ�να
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αναγνω� ρισης και, κατα�  πέρι�πτωση, η απαραι�τητη δη� λωση συναι�νέσης. 
Οι οικονομικοι� φορέι�ς δέν υποχρέου� νται να υποβα� λουν δικαιολογητικα� , ο� ταν η αναθέ�τουσα αρχη�  που
έ�χέι αναθέ�σέι τη συ� μβαση διαθέ�τέι η� δη τα δικαιολογητικα�  αυτα� .
Όλα  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  του  άρθρου  22.1  ως  22.3  της  παρούσας  υποβάλλονται  και
γίνονται   αποδέκτα� ,  συ� μφωνα  μέ  τα  αναλυτικα�  οριζο� μένα  στο  α� ρθρο  5.β  της  παρου� 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 προσωρινο� ς  ανα� δοχος,  κατο� πιν  σχέτικη� ς  ηλέκτρονικη� ς  προ� σκλησης απο�  την  αναθέ�τουσα αρχη� ,
υποβα� λλέι,  κατα�  τα  έιδικο� τέρα  οριζο� μένα  στο  α� ρθρο  5  της  παρου� σας, τα  δικαιολογητικα�  που
αναφέ�ρονται κατωτέ�ρω106:

22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18:
22.1.1 α) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 της παρου� σας: 
απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  η� ,  έλλέι�ψέι  αυτου� ,  ισοδυνα� μου  έγγρα� φου  που  έκδι�δέται  απο�
αρμο� δια δικαστικη�  η�  διοικητικη�  αρχη�  του κρα� τους μέ�λους η�  της χω� ρας καταγωγη� ς η�  της χω� ρας ο� που
έι�ναι έγκατέστημέ�νος ο προσφέ�ρων, απο�  το οποι�ο προκυ� πτέι ο� τι πληρου� νται αυτέ�ς οι απαιτη� σέις, το
οποι�ο να έ�χέι έκδοθέι� έ�ως τρέις (3) μη� νές πριν απο�  την υποβολη�  του107.  Η υποχρέωση προσκόμισης
του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται στο α� ρθρο  18.1.1  της
παρου� σας.

22.1.2 β) Για τις πέριπτω� σέις του α� ρθρου 18.1.2 της παρου� σας:
πιστοποιητικο�  που έκδι�δέται απο�  την αρμο� δια αρχη�  του οικέι�ου κρα� τους - μέ�λους η�  χω� ρας, πέρι�  του
ο� τι έ�χουν έκπληρωθέι�  οι υποχρέω� σέις του οικονομικου�  φορέ�α, ο� σον αφορα�  στην καταβολη�  φο� ρων
(φορολογική  ενημερότητα)  και  στην  καταβολη�  των  έισφορω� ν  κοινωνικη� ς  ασφα� λισης
(ασφαλιστική ενημερότητα), συ� μφωνα μέ την ισχυ� ουσα νομοθέσι�α του κρα� τους έγκατα� στασης η�
την έλληνικη�  νομοθέσι�α αντι�στοιχα, που να έι�ναι έν ισχυ�  κατα�  το χρο� νο υποβολη� ς του, α� λλως, στην
πέρι�πτωση που δέν αναφέ�ρέται σέ αυτο�  χρο� νος ισχυ� ος, που να έ�χέι έκδοθέι�  έ�ως τρέις (3) μη� νές πριν
απο�  την υποβολη�  του108.
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχέτικα�  δικαιολογητικα�  που
υποβα� λλονται έι�ναι:

β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που έκδι�δέται από την Ανεξάρτητη
Αρχή  Δημοσίων  Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),.  Οι  αλλοδαποι�  προσφέ�ροντές  θα  υποβα� λλουν  υπέυ� θυνη
δη� λωση109 πέρι�  του ο� τι δέν έ�χουν υποχρέ�ωση καταβολη� ς φο� ρων στην Ελλα� δα.  Σέ πέρι�πτωση που
έ�χουν τέ�τοια υποχρέ�ωση θα υποβα� λλουν σχέτικο�  αποδέικτικο�  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. 
Ειδικο� τέρα οι  Έλληνές  μέλέτητέ�ς  -  φυσικα�  προ� σωπα  υποβα� λλουν  σχέτικο�  πιστοποιητικο�  για  την
κα� λυψη κυ� ριας και έπικουρικη� ς ασφα� λιση� ς τους. Οι έγκατέστημέ�νές στην Ελλα� δα έταιρέι�ές / Γραφέι�α
Μέλέτω� ν  υποβα� λλουν  αποδέικτικο�  ασφαλιστικη� ς  ένημέρο� τητας  απο�  τον  eΕΦΚΑ  (κυ� ριας  και
έπικουρικη� ς  ασφα� λισης)  για  το  προσωπικο�  τους  μέ  σχέ�ση έξαρτημέ�νης  έργασι�ας.  Δέν  αποτέλου� ν
απο� δέιξη ένημέρο� τητας της προσφέ�ρουσας έταιρι�ας, αποδέικτικα�  ασφαλιστικη� ς ένημέρο� τητας  των
φυσικω� ν προσω� πων- μέλέτητω� ν που στέλέχω� νουν το πτυχι�ο της έταιρι�ας ως έται�ροι. Οι αλλοδαποι�
προσφέ�ροντές (φυσικα�  και νομικα�  προ� σωπα), που δέν υποβα� λουν τα α� νω αποδέικτικα� , υποβα� λλουν
έπιπλέ�ον  υπέυ� θυνη  δη� λωση  πέρι�  του  ο� τι  δέν  απασχολου� ν  προσωπικο� ,  για  το  οποι�ο  υπα� ρχέι
υποχρέ�ωση  ασφα� λισης  σέ  ημέδαπου� ς  ασφαλιστικου� ς  οργανισμου� ς.  Αν  απασχολου� ν  τέ�τοιο
προσωπικο� , πρέ�πέι να υποβα� λλουν σχέτικο�  αποδέικτικο�  ασφαλιστικη� ς ένημέρο� τητας έκδιδο� μένο απο�
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 αθέ�τηση των υποχρέω� σέω� ν του
ο� σον αφορα�  στην καταβολη�  φο� ρων η�  έισφορω� ν κοινωνικη� ς ασφα� λισης

22.1.3 γ) Για τις πέριπτω� σέις του α� ρθρου 18.1.5 της παρου� σας: 
Για την πέρι�πτωση β’111, πιστοποιητικο�  που έκδι�δέται απο�  την αρμο� δια δικαστικη�  η�  διοικητικη�  αρχη�
του οικέι�ου κρα� τους μέ�λους η�  χω� ρας,   το οποι�ο να έ�χέι έκδοθέι�  έ�ως τρέις (3) μη� νές πριν απο�  την
υποβολη�  του112.  Ειδικο� τέρα  για  τους  οικονομικούς  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην
Ελλάδα, 

 γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»113  μέ το οποι�ο βέβαιω� νέται
ο� τι δέν τέλου� ν υπο�  πτω� χέυση, πτωχέυτικο�  συμβιβασμο�  η�  υπο�  αναγκαστικη�  διαχέι�ριση η�
ο� τι δέν έ�χουν υπαχθέι�  σέ διαδικασι�α έξυγι�ανσης, καθω� ς και  ο� τι το νομικο�  προ� σωπο δέν
έ�χέι τέθέι�  υπο�  έκκαθα� ριση μέ δικαστικη�  απο� φαση.. Το έν λο� γω πιστοποιητικο�   έκδι�δέται
απο�  το οικέι�ο Πρωτοδικέι�ο της έ�δρας του οικονομικου�  φορέ�α, 

 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,  συ� μφωνα μέ τις
κέι�μένές  διατα� ξέις,  ως  κα� θέ  φορα�  ισχυ� ουν.  Οι  μέλέτητέ�ς  -  φυσικα�  προ� σωπα  δέν
προσκομι�ζουν πιστοποιητικο�  πέρι� μη θέ�σέως σέ έκκαθα� ριση. 

 γ3)  Εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης”  από  την
ηλεκτρονική  πλατφόρμα της  Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων Εσόδων,  ο� πως αυτα�
έμφανι�ζονται  στο  taxisnet,   απο�  την  οποι�α  να  προκυ� πτέι  η  μη  αναστολη�  της
έπιχέιρηματικη� ς δραστηριο� τητα� ς τους.

Προκέιμέ�νου  για  τα  σωματέι�α  και  τους  συνέταιρισμου� ς,  το  Ενιαι�ο  Πιστοποιητικο�  Δικαστικη� ς
Φέρέγγυο� τητας έκδι�δέται για τα σωματέι�α απο�  το αρμο� διο Πρωτοδικέι�ο, και για τους συνέταιρισμου� ς
για το χρονικο�  δια� στημα έ�ως τις 31.12.2019 απο�  το Ειρηνοδικέι�ο και μέτα�  την παραπα� νω ημέρομηνι�α
απο�  το Γ.Ε.Μ.Ή.

δ) Για τις πέριπτω� σέις α’, γ’, δ’, έ’, στ’, ζ’ και η’114,  υπεύθυνη δήλωση του προσφέ�ροντος
ο� τι δέν συντρέ�χουν στο προ� σωπο�  του οι οριζο� μένοι λο�γοι αποκλέισμου� . 115

ε) Για  την  περίπτωση  θ’116,  πιστοποιητικό αρμο� διας  αρχη� ς.  Ειδικα�  για  τους
έγκατέστημέ�νους στην Ελλα� δα  μελετητές - φυσικά πρόσωπα,  προσκομι�ζέται  πιστοποιητικο�  του
Τ.Ε.Ε.,  η�  του αντι�στοιχου έπιμέλητηρι�ου (ο� ταν αυτο�  έ�χέι πέιθαρχικέ�ς  έξουσι�ές έπι�  των μέλω� ν του)
πέρι�  μη  δια� πραξης  παραπτω� ματος,  για  το  οποι�ο  έπιβλη� θηκέ  πέιθαρχικη�  ποινη� .  Τα  Γραφέι�α  /
Εταιρέι�ές  Μέλέτω� ν,  καθω� ς  και  τα  φυσικα�  προ� σωπα-μέλέτητέ�ς,  ανέξα� ρτητα  απο�  την  χω� ρα
έγκατα� στασης  (Ελλα� δα  η�  αλλοδαπη� ),  τα  οποι�α  δέν  υπο� κέινται  στους  α� νω  πέιθαρχικου� ς  φορέι�ς,
υποβα� λουν πιστοποιητικο�  του φορέ�α στον οποι�ο υπο� κέινται, έφο� σον αυτο� ς έ�χέι πέιθαρχικέ�ς έξουσι�ές
στα μέ�λη του, διαφορέτικα�  υποβα� λουν υπέυ� θυνη δη� λωση ο� τι: α) δέν υπα� ρχέι πέιθαρχικο� ς φορέ�ας και
β) δέν έ�χουν διαπρα� ξέι σοβαρο�  έπαγγέλματικο�  παρα� πτωμα. 
Μέτα�  τη λη� ξη των μέταβατικω� ν προθέσμιω� ν του α� ρθρου 39 του π.δ. 71/2019 και την πλη� ρη έ�ναρξη
ισχυ� ος  των  διατα� ξέω� ν  του  τέλέυται�ου,  για  τις  έγγέγραμμέ�νές  στο  Μ.Ή.Μ.Ε.Δ.Ε.  μέλέτητικέ�ς
έπιχέιρη� σέις,  η  μη  συνδρομη�  του  ως  α� νω  λο� γου  αποκλέισμου�  πέρι�  σοβαρου�  έπαγγέλματικου�
παραπτω� ματος,  αποδέικνυ� έται μέ την υποβολη�  του πιστοποιητικου�  του Τμη� ματος ΙΙ  του έν λο� γω

108108  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016.
109109  Οι  υπέυ� θυνές  δηλω� σέις  του  παρο� ντος  τέυ� χους  υπογρα� φονται  και  γι�νονται  αποδέκτέ�ς

συ� μφωνα μέ τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 5 β) της παρου� σας 
110110  Πρβλ.  το α.π.  1081/18-02-21 έ�γγραφο της Αρχη� ς «Ενημέ�ρωση για ζητη� ματα αποδέικτικω� ν

φορολογικη� ς  ένημέρο� τητας  (αυτο� ματη  α� ντληση  αποδέικτικου�  -  ένημέρο� τητα  σέ  παρέλθο� ντα
χρο� νο)» (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ).
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μητρω� ου που συνιστα�  έπι�σημο κατα� λογο, συ� μφωνα μέ τα έιδικο� τέρα προβλέπο� μένα στο α� ρθρο 24
του ως α� νω π.δ.

22.1.4 Αν το κρα� τος μέ�λος η�  χω� ρα δέν έκδι�δέι τέ�τοιου έι�δους έ�γγραφα η�  πιστοποιητικα�  η�  ο� που αυτα�
δέν  καλυ� πτουν ο� λές τις πέριπτω� σέις που αναφέ�ρονται ως α� νω, υπο�  22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 πέρ. β',
το έ�γγραφο η�  το πιστοποιητικο�  μπορέι� να αντικαθι�σταται απο�  έ�νορκη βέβαι�ωση η� , στα κρα� τη μέ�λη η�
στις  χω� ρές ο� που δέν προβλέ�πέται  έ�νορκη βέβαι�ωση,  απο�  υπέυ� θυνη δη� λωση του ένδιαφέρομέ�νου
ένω� πιον αρμο� διας δικαστικη� ς η�  διοικητικη� ς αρχη� ς, συμβολαιογρα� φου η�  αρμο� διου έπαγγέλματικου�  η�
έμπορικου�  οργανισμου�  του  κρα� τους  μέ�λους  η�  της  χω� ρας  καταγωγη� ς   η�  της  χω� ρας  ο� που  έι�ναι
έγκατέστημέ�νος ο οικονομικο� ς φορέ�ας.

111111  Εφο� σον η αναθέ�τουσα αρχη�  την έπιλέ�ξέι ως λο� γο αποκλέισμου� .
112112  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016,.
113113  Πρβλ  υπ’  αριθμ.  13535/29.03.2021  (ΑΔΑ  Ω1Α2Ω-41Τ)  έγκυκλι�ου  του  Ύπουργέι�ου

Δικαιοσυ� νης συ� μφωνα μέ το απο�  8-4-21 έ�γγραφο Γέν. Γραμματέ�ων Ψηφιακη� ς  Διακυβέ�ρνησης
και  Δικαιοσυ� νης.  Μέ  το  Ενιαι�ο  Πιστοποιητικο�  Δικαστικη� ς  Φέρέγγυο� τητας καταργου� νται  και
αντικαθι�στανται τα έξη� ς πιστοποιητικα� :
1. Πιστοποιητικο�  πέρι� μη κατα� θέσης αι�τησης για διορισμο�  η�  αντικατα� σταση έκκαθαριστη�
2. Πιστοποιητικο�  πέρι�  μη  λυ� σέως  η�  λυ� σέως  και  μη  πτωχέυ� σέως  η�  πτωχέυ� σέως  του

συνέταιρισμου�
3. Πιστοποιητικο�  πέρι� μη θέ�σέως έταιρι�ας σέ έκκαθα� ριση
4. Πιστοποιητικο�  πέρι�  μη κατα� θέσης αι�τησης πέρι�  ένα� ρξέως των διαδικασιω� ν που προβλέ�πουν

οι  πέριπτω� σέις  των  καταργημέ�νων  η� δη  α� ρθρων  44  &  45  Ν.  1892/1990  (Επικυ� ρωση
Συμφωνι�ας Πιστωτω� ν και έταιρι�ας και Διορισμο� ς  Επιτρο� που) και των α� ρθρων 46 & 46α,
46β, και 46γ (θέ�ση σέ έιδικη�  έκκαθα� ριση) του ι�διου ως α� νω Ν. 1892/1990

5. Βεβαίωση περί κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 ν. 1892/1990 (περί ειδικής
εκκαθάρισης)

6. Πιστοποιητικο�  πέρι� μη πτω� χέυσης
7. Πιστοποιητικο�  πέρι� μη κατα� θέσης αι�τησης πτω� χέυσης - πτωχέυτικου�  συμβιβασμου�  - δη� λωση

παυ� σης πληρωμω� ν
8. Πιστοποιητικο�  ο� τι δέν τέλέι� υπο�  πτωχέυτικο�  συμβιβασμο�  η�  α� λλη ανα� λογη κατα� σταση
9. Πιστοποιητικο�  πέρι�  μη  κατα� θέσης αι�τησης για συνδιαλλαγη�  -  έξυγι�ανση κατ’  α� ρθρο 99 ν.

3588/2007
10.Πιστοποιητικο�  πέρι� μη κατα� θέσης σχέδι�ου αναδιοργα� νωσης (αφορα�  και έ�κδοση απο� φασης)
11.Πιστοποιητικο�  πέρι� μη έκκαθα� ρισης
12.Πιστοποιητικο�  πέρι� μη κατα� θέσης αι�τησης θέ�σης σέ έκκαθα� ριση
13. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση (αφορά

και έκδοση απόφασης)
14.Πιστοποιητικο�  πέρι� μη διορισμου�  η�  αντικατα� στασης έκκαθαριστη�  η�  συνέκκαθαριστη�
15.Πιστοποιητικο�  πέρι� μη θέ�σης σέ αναγκαστικη�  διαχέι�ριση
16.Πιστοποιητικο�  πέρι� μη κατα� θέσης αι�τησης για αναγκαστικη�  διαχέι�ριση
17.Πιστοποιητικο�  πέρι�  μη  έ�κδοσης  απο� φασης  αναγκαστικη� ς  έκκαθα� ρισης  η�  αναγκαστικη� ς

διαχέι�ρισης
18.Πιστοποιητικο�  πέρι� μη κατα� θέσης αι�τησης πέρι� λυ� σέως έταιρι�ας (μο� νο ΑΕ)
19.Πιστοποιητικο�  πέρι� μη κατα� θέσης αι�τησης λυ� σης ΟΕ/ΕΕ
20.Πιστοποιητικο�  πέρι� μη κατα� θέσης αι�τησης λυ� σης σωματέι�ων - συλλο� γων
21.Πιστοποιητικο�  πέρι� μη κατα� θέσης αι�τησης λυ� σης αστικω� ν έταιριω� ν
22.Πιστοποιητικο�  πέρι� μη υπαγωγη� ς σέ έ�κτακτη διαδικασι�α ρυ� θμισης υποχρέω� σέων έμπο� ρων
23.Πιστοποιητικο�  πέρι� μη υπαγωγη� ς στην έιδικη�  διαχέι�ριση (ν. 4307/2014)
24.Πιστοποιητικο�  πέρι� λυ� σης η�  έκκαθα� ρισης αγροτικου�  η�  δασικου�  συνέταιρισμου�
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Οι  αρμο� διές  δημο� σιές  αρχέ�ς  παρέ�χουν,  ο� που  κρι�νέται  αναγκαι�ο,  έπι�σημη  δη� λωση  στην  οποι�α
αναφέ�ρέται ο� τι δέν έκδι�δονται τα έν λο� γω έ�γγραφα η�  τα πιστοποιητικα�  η�  ο� τι τα έ�γγραφα αυτα�  δέν
καλυ� πτουν ο� λές τις πέριπτω� σέις που αναφέ�ρονται ανωτέ�ρω. 
Οι έπι�σημές δηλω� σέις καθι�στανται διαθέ�σιμές μέ�σω του έπιγραμμικου�  αποθέτηρι�ου πιστοποιητικω� ν
(e-Certis)117 του α� ρθρου 81 του ν. 4412/2016.

22.1.5 Για την πέρι�πτωση του α� ρθρου 18.1.9 της παρου� σας, υπέυ� θυνη δη� λωση του προσφέ�ροντος ο� τι
δέν έ�χέι έκδοθέι�  σέ βα� ρος του η κυ� ρωση του οριζο� ντιου αποκλέισμου� ,  συ� μφωνα τις διατα� ξέις της
κέι�μένης νομοθέσι�ας .

22.2 Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής:
22.2.1 Προς απο� δέιξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :

(α) οι προσφέ�ροντές που έι�ναι έγκατέστημέ�νοι στην Ελλα� δα υποβα� λλουν Πτυχι�ο Μέλέτητη�  η�
Γραφέι�ων Μέλέτω� ν μέ�χρι την λη� ξη της μέταβατικη� ς πέιριο� δου ισχυ� ος του π.δ. 71/2019 συ� μφωνα μέ
το α� ρθρο 39 αυτου�  και απο�  την πλη� ρη έ�ναρξη ισχυ� ος του τέλέυται�ου, βέβαι�ωση έγγραφη� ς στο Τμη� μα
Ι  του Μητρω� ου  Μέλέτητικω� ν  Επιχέιρη� σέων Δημοσι�ων Έργων (ΜΉ.Μ.Ε.Δ.Ε.)118 για  τις  αντι�στοιχές
κατηγορι�ές μέλέτω� ν, ως έξη� ς: 

1 στην κατηγορι�α μέλέ�της 06
2 στην κατηγορι�α μέλέ�της 08
3 στην κατηγορι�α μέλέ�της 09 
..........
...........

25.Πιστοποιητικο�  πέρι� μη λυ� σης έταιρι�ας
114114 Εφο� σον η αναθέ�τουσα αρχη�  τις έπιλέ�ξέι, ο� λές η�  κα� ποια/ές έξ αυτω� ν, ως λο� γους αποκλέισμου� .
115115   Επισημαι�νέται ο� τι η αναθέ�τουσα αρχη� , έφο� σον μπορέ�σέι να αποδέι�ξέι, μέ κατα� λληλα μέ�σα, ο� τι

συντρέ�χέι κα� ποια απο�  τις πέριπτω� σέις αυτέ�ς, αποκλέι�έι οποιονδη� ποτέ οικονομικο�  φορέ�α απο�  τη
συμμέτοχη�  στη διαδικασι�α συ� ναψης της δημο� σιας συ� μβασης.

116116 Εφο� σον η αναθέ�τουσα αρχη�  την έπιλέ�ξέι ως λο� γο αποκλέισμου� .
117117   Ή  πλατφο� ρμα  της  Ευρωπαι+κη� ς  Επιτροπη� ς  eCertis για  την  αναζη� τηση  ισοδυ� ναμων

πιστοποιητικω� ν  α� λλων  κρατω� ν-μέλω� ν  της  Ε.Ε  έι�ναι  διαθέ�σιμη,  χωρι�ς  κο� στος,  στη  διαδρομη� .
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search.  Επισημαι�νέται  ο� τι  η  ΕΑΑΔΉΣΎ  έι�ναι  ο  αρμο� διος
έθνικο� ς  φορέ�ας  για την καταχω� ρηση και  τη� ρηση των στοιχέι�ων  του  eCertis για την Ελλα� δα.
Πρβλ. το μέ αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχέτικο�  έ�γγραφο της Αρχη� ς στον ακο� λουθο συ� νδέσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 

9999  Πρβ. α� ρθρο 79 παρ. 9 του  ν. 4412/2016. 
100100   Πρβ. α� ρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
101101 Επισημαι�νέται ο� τι η ανωτέ�ρω δυνατο� τητα έναπο� κέιται στη διακριτικη�  έυχέ�ρέια του οικονομικου�

φορέ�α. Εξακολουθέι�  να υφι�σταται η δυνατο� τητα να υπογρα� φέται το ΕΕΕΣ απο�  το συ� νολο των
φυσικω� ν προσω� πων που αναφέ�ρονται στα τέλέυται�α δυ� ο έδα� φια του α� ρθρου 73 παρ. 1 του  ν.
4412/2016

102102 Πρβλ. α� ρθρο 79Α  ν. 4412/2016. 
103103 βλ. Δ.Ε.Ε. απο� φαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
104104  Βλ. ένδέικτικα�  ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμη� μα)
105105   Άρθρο 79 παρ. 8σέ συνδυασμο�   μέ α� ρθρο  73 παρ 2Α ν. 4412/2016
106106 Εφιστα� ται  η  προσοχη�  των  αναθέτουσω� ν  αρχω� ν  στο  ο� τι  πρέ�πέι  να  ζητέι�ται  η  προσκο� μιση

δικαιολογητικω� ν προς απο� δέιξη μο� νο των λο� γων αποκλέισμου�  και των κριτηρι�ων έπιλογη� ς που
έ�χουν  τέθέι�  στην  παρου� σα  διακη� ρυξη.  Επισημαι�νέται,  πέραιτέ�ρω,  ο� τι,  η  αναθέ�τουσα  αρχη�
δυ� ναται, κατα�  το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016,  να ζητέι�  απο�  προσφέ�ροντές, σέ οποιοδη� ποτέ
χρονικο�  σημέι�ο  κατα�  τη  δια� ρκέια  της  διαδικασι�ας,  να  υποβα� λλουν  ο� λα  η�  ορισμέ�να
δικαιολογητικα� , ο� ταν αυτο�  απαιτέι�ται για την ορθη�  διέξαγωγη�  της διαδικασι�ας.

107107  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
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(β) Οι προσφέ�ροντές που έι�ναι έγκατέστημέ�νοι  σέ λοιπα�  κρα� τη μέ�λη της Ευρωπαι+κη� ς Ένωσης
υποβα� λλουν  τις  δηλω� σέις  και  πιστοποιητικα�  που  πέριγρα� φονται  στο  Παρα� ρτημα  XI  του
Προσαρτη� ματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι  προσφέ�ροντές  που  έι�ναι  έγκατέστημέ�νοι  σέ  κρα� τος  μέ�λος  του  Ευρωπαι+κου�
Οικονομικου�  Χω� ρου (Ε.Ο.Χ) η�  σέ τρι�τές χω� ρές που έ�χουν υπογρα� ψέι και κυρω� σέι τη ΣΔΣ, στο βαθμο�
που η υπο�  ανα� θέση δημο� σια συ� μβαση καλυ� πτέται απο�  τα Παραρτη� ματα 1, 2,  4,  5, 6 και 7 και τις
γένικέ�ς σημέιω� σέις του σχέτικου�  μέ την Ένωση Προσαρτη� ματος I της ως α� νω Συμφωνι�ας, η�  σέ τρι�τές
χω� ρές που δέν έμπι�πτουν στην προηγου� μένη  πέρι�πτωση και έ�χουν συνα� ψέι διμέρέι�ς η�  πολυμέρέι�ς
συμφωνι�ές  μέ  την  Ένωση  σέ  θέ�ματα  διαδικασιω� ν  ανα� θέσης  δημοσι�ων  συμβα� σέων,  υποβα� λλουν
πιστοποιητικο�  αντι�στοιχου έπαγγέλματικου�  η�  έμπορικου�  μητρω� ου. Στην πέρι�πτωση που χω� ρα δέν
τηρέι�  τέ�τοιο  μητρω� ο,  το  έ�γγραφο  η�  το  πιστοποιητικο�  μπορέι�  να  αντικαθι�σταται  απο�  έ�νορκη
βέβαι�ωση η� , στα κρα� τη - μέ�λη η�  στις χω� ρές ο� που δέν προβλέ�πέται έ�νορκη βέβαι�ωση, απο�  υπέυ� θυνη
δη� λωση του ένδιαφέρομέ�νου ένω� πιον αρμο� διας δικαστικη� ς η�  διοικητικη� ς αρχη� ς, συμβολαιογρα� φου η�
αρμο� διου έπαγγέλματικου�  η�  έμπορικου�  οργανισμου�  της χω� ρας καταγωγη� ς η�  της χω� ρας ο� που έι�ναι
έγκατέστημέ�νος  ο  οικονομικο� ς  φορέ�ας  ο� τι  δέν  τηρέι�ται  τέ�τοιο  μητρω� ο  και  ο� τι  ασκέι�  τη
δραστηριο� τητα του α� ρθρου 17.1 της παρου� σας.

Τα ως α� νω δικαιολογητικα�  υπο�  α), β) και γ) γι�νονται αποδέκτα� , έφο� σον έ�χουν έκδοθέι�  έ�ως τρια� ντα
(30) έργα� σιμές ημέ�ρές πριν απο�  την υποβολη�  τους, έκτο� ς αν συ� μφωνα μέ τις έιδικο� τέρές διατα� ξέις
αυτω� ν φέ�ρουν συγκέκριμέ�νο χρο� νο ισχυ� ος119.

22.2.2  
.....................................................................

22.2.3 Ή τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδέικνυ� έται ως ακολου� θως  120:
.....................................................................

22.2.4 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας121121

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

22.2.5 Οι  οικονομικοι�  φορέι�ς  που  έι�ναι  έγγέγραμμέ�νοι  σέ  έπι�σημους  καταλο�γους  η�  διαθέ�τουν
πιστοποιητικο�  απο�  οργανισμου� ς  πιστοποι�ησης  που  συμμορφω� νονται  μέ  τα  έυρωπαι+κα�  προ� τυπα
πιστοποι�ησης,  κατα�  την  έ�ννοια  του Παραρτη� ματος  VII  του Προσαρτη� ματος  Α'  του ν.  4412/2016,
μπορου� ν,  για  την  έκα� στοτέ  συ� μβαση,  να  υποβα� λλουν  στις  αναθέ�τουσές  αρχέ�ς  πιστοποιητικο�
έγγραφη� ς  έκδιδο� μένο απο�  την αρμο� δια αρχη�  η�  το πιστοποιητικο�  που έκδι�δέται  απο�  τον αρμο� διο
οργανισμο�  πιστοποι�ησης.
Στα πιστοποιητικα�  αυτα�  αναφέ�ρονται τα δικαιολογητικα�  βα� σέι των οποι�ων έ�γινέ η έγγραφη�  των έν
λο�γω οικονομικω� ν φορέ�ων στον έπι�σημο κατα� λογο η�  η πιστοποι�ηση και η κατα� ταξη στον έν λο�γω
κατα� λογο. 
Ή πιστοποιου� μένη έγγραφη�  στους έπι�σημους καταλο� γους απο�  τους αρμο� διους οργανισμου� ς η�  το
πιστοποιητικο� ,  που  έκδι�δέται  απο�  τον  οργανισμο�  πιστοποι�ησης,  συνιστα�  τέκμη� ριο
καταλληλο� τητας ο� σον αφορα�  τις απαιτη� σέις ποιοτικη� ς έπιλογη� ς, τις οποι�ές καλυ� πτέι ο έπι�σημος
κατα� λογος η�  το πιστοποιητικο� .

118118  Επισημαι�νέται ο� τι τα πτυχι�α των έγγέγραμμέ�νων στο Μητρω� ο Μέλέτητω� ν και στο Μητρω� ο
Γραφέι�ων Μέλέτω� ν, που έι�ναι σέ ισχυ�  κατα�  την 3η Ιουλι�ου 2019 έξακολουθου� ν να ισχυ� ουν έ�ως
την 1η Σέπτέμβρι�ου 2021, έφο� σον πληρου� νται οι πρου+ ποθέ�σέις του νομοθέτικου�  πλαισι�ου που
ι�σχυέ έ�ως και τις 2 Ιουλι�ου 2019 (συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 39 παρ. 2 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως
αντικαταστα� θηκέ μέ την παρ. 3 του α� ρθρου 144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256). 
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Οι οικονομικοι�  φορέι�ς  που έι�ναι έγγέγραμμέ�νοι  σέ έπι�σημους καταλο� γους απαλλα� σσονται  απο�
την υποχρέ�ωση υποβολη� ς των δικαιολογητικω� ν που αναφέ�ρονται στο πιστοποιητικο�  έγγραφη� ς
τους.

Απο�  την  πλη� ρη  έ�ναρξη  ισχυ� ος  του  π.δ/τος  71/2019  το  πιστοποιητικο�  του  Τμη� ματος  ΙΙ  του
ΜΉ.Μ.Ε.Δ.Ε.  αποτέλέι�  πιστοποιητικο�  έγγραφη� ς  σέ  έπι�σημο  κατα� λογο  και  απαλλα� σσέι  τους
έγγέγραμμέ�νους  οικονομικου� ς  φορέι�ς  απο�  την  προσκο� μιση  των  αποδέικτικω� ν  μέ�σων  που
προβλέ�πονται στο έν λο� γω πιστοποιητικο� . 

22.2.6 Οικονομικοι�  φορέι�ς που αποδέικνυ� ουν ο� τι έκπληρω� νουν τα κριτη� ρια έπιλογη� ς του α� ρθρου
19.2 και 19.3, της παρου� σας, συμμέτέ�χουν στην παρου� σα διαδικασι�α ανα� θέσης, ανέξαρτη� τως της
έγγραφη� ς και της κατα� ταξη� ς τους σέ συγκέκριμέ�νές τα� ξέις των οικέι�ων μητρω� ων. 

22.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου:
Σέ  πέρι�πτωση  νομικου�  προσω� που,  υποβα� λλονται  ηλέκτρονικα� ,  στον  φα� κέλο  “Δικαιολογητικα�
Προσωρινου�  Αναδο�χου”, τα νομιμοποιητικα�  έ�γγραφα απο�  τα οποι�α προκυ� πτέι η έξουσι�α υπογραφη� ς
του νομι�μου έκπροσω� που και τα οποι�α πρέ�πέι να έ�χουν έκδοθέι�  έ�ως τρια� ντα (30) έργα� σιμές ημέ�ρές
πριν  απο�  την  υποβολη�  τους122,  έκτο� ς  αν  συ� μφωνα  μέ  τις  έιδικο� τέρές  διατα� ξέις  αυτω� ν  φέ�ρουν
συγκέκριμέ�νο χρο� νο ισχυ� ος.

Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομι�ζονται:
i) στις πέριπτω� σέις που ο οικονομικο� ς φορέ�ας έι�ναι  νομικό πρόσωπο και υποχρέου� ται, κατα�  την
κέι�μένη νομοθέσι�α, να δηλω� νέι την έκπροσω� πηση και τις μέταβολέ�ς 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 , αρκέι� η
υποβολη�  Γενικού Πιστοποιητικού Μεταβολών, έφο� σον έ�χέι έκδοθέι�  έ�ως τρέις (3) μη� νές πριν απο�
την υποβολη�  του

ii)  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατα�  πέρι�πτωση νομιμοποιητικα�  έ�γγραφα συ� στασης και νο� μιμης
έκπροσω� πησης  (ο� πως  καταστατικα� ,  πιστοποιητικα�  μέταβολω� ν,  αντι�στοιχα  ΦΕΚ,  αποφα� σέις
συγκρο� τησης  οργα� νων  διοι�κη� σης  σέ  σω� μα,  κλπ.,  ανα� λογα  μέ  τη  νομικη�  μορφη�  του  οικονομικου�
φορέ�α),  συνοδέυο� μένα  απο�  υπέυ� θυνη  δη� λωση  του  νο� μιμου  έκπροσω� που  ο� τι  έξακολουθου� ν  να
ισχυ� ουν κατα�  την υποβολη�  τους.

Σέ πέρι�πτωση που για τη διένέ�ργέια της παρου� σας διαδικασι�ας ανα� θέσης έ�χουν χορηγηθέι�  έξουσι�ές
σέ  προ� σωπο πλέ�ον  αυτω� ν  που αναφέ�ρονται  στα παραπα� νω έ�γγραφα των πέριπτω� σέων  i και  ii,
προσκομι�ζέται  έπιπλέ�ον  απο� φαση-  πρακτικο�  του αρμοδι�ου  καταστατικου�  οργα� νου διοι�κησης του
νομικου�  προσω� που ο� τι χορηγη� θηκαν οι σχέτικέ�ς έξουσι�ές. 

119119  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, 
120120 Για την απο� δέιξη της  τέχνικη� ς ικανο� τητας του προσφέ�ροντος, ο� πως αυτη�  προσδιορι�ζέται στο

α� ρθρο 19.3, η αναθέ�τουσα αρχη�  αναγρα� φέι ο� σα έκ των αποδέικτικω� ν μέ�σων που αναφέ�ρονται
στα στοιχέι�α αιι,  β, γ, έ, στ και η του Παραρτη� ματος ΧΙΙ του Προσαρτη� ματος Α’ του ν. 4412/2016
απαιτου� νται  (α� ρθρο  80  παρ.  5  του  ως  α� νω  νο� μου).  Ειδικα�  η  στελέχωση των  ημέδαπω� ν
μέλέτητικω� ν έπιχέιρη� σέων αποδέικνυ� έται μέ την προσκο� μιση της βέβαι�ωσης έγγραφη� ς (πτυχι�ο)
στο Μητρω� ο Μέλέτητω� ν/ Γραφέι�ων Μέλέτω� ν μέ�χρι τη λη� ξη της μέταβατικη� ς πέριο� δου ισχυ� ος,
συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 39 του π.δ. 71/2019, και απο�  την έ�ναρξη πλη� ρους ισχυ� ος του τέλέυται�ου,
βέβαι�ωση έγγραφη� ς στο Τμη� μα ΙΙ του Μητρω� ου Εργοληπτικω� ν Επιχέιρη� σέων Δημοσι�ων Έργων
(ΜΉ.Ε.Ε.Δ.Ε.).

121121 Εφο� σον έ�χέι αναφέρθέι�  σχέτικη�  απαι�τηση στο α� ρθρο 19.4, συμπληρω� νέται αναλο� γως συ� μφωνα
μέ το α� ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
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Β.  Οι αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς προσκομι�ζουν  τα  προβλέπο� μένα,  κατα�  τη  νομοθέσι�α  της
χω� ρας έγκατα� στασης, αποδέικτικα�  έ�γγραφα, και έφο� σον δέν προβλέ�πονται, υπέυ� θυνη δη� λωση  του
νο� μιμου  έκπροσω� που,  απο�  την  οποι�α  αποδέικνυ� ονται  τα  ανωτέ�ρω  ως  προς  τη  νο� μιμη  συ� σταση,
μέταβολέ�ς και έκπροσω� πηση του οικονομικου�  φορέ�α.
Οι ως α� νω υπέυ� θυνές δηλω� σέις γι�νονται αποδέκτέ�ς, έφο� σον έ�χουν συνταχθέι�  μέτα�  την κοινοποι�ηση
της προ� σκλησης για την υποβολη�  των δικαιολογητικω� ν.
Απο�  τα ανωτέ�ρω έ�γγραφα πρέ�πέι να προκυ� πτουν η νο� μιμη συ� σταση  του οικονομικου�  φορέ�α, ο� λές οι
σχέτικέ�ς τροποποιη� σέις των καταστατικω� ν, το/τα προ� σωπο/α που δέσμέυ� έι/ουν νο� μιμα την έταιρι�α
κατα�  την  ημέρομηνι�α  διένέ�ργέιας  του  διαγωνισμου�  (νο� μιμος  έκπρο� σωπος,  δικαι�ωμα  υπογραφη� ς
κλπ.),  τυχο� ν  τρι�τοι,  στους  οποι�ους  έ�χέι  χορηγηθέι�  έξουσι�α  έκπροσω� πησης,  καθω� ς  και  η  θητέι�α
του/των η� /και των μέλω� ν του οργα� νου διοι�κησης/ νο� μιμου έκπροσω� που.

Γ. Οι ένω� σέις οικονομικω� ν φορέ�ων που υποβα� λλουν κοινη�  προσφορα� ,  υποβα� λλουν τα παραπα� νω,
κατα�  πέρι�πτωση δικαιολογητικα� , για κα� θέ οικονομικο�  φορέ�α που συμμέτέ�χέι στην έ�νωση, συ� μφωνα
μέ τα έιδικο� τέρα προβλέπο� μένα στο α� ρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Δ.  Σέ πέρι�πτωση που ο οικονομικο� ς φορέ�ας έι�ναι φυσικο�  προ� σωπο / ατομικη�  έπιχέι�ρηση, έφο� σον
έ�χουν χορηγηθέι� έξουσι�ές σέ τρι�τα προ� σωπα, προσκομι�ζέται έξουσιοδο� τηση του οικονομικου�  φορέ�α.

122122  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν. 4412/2016, 
123123  Συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΉ έγγρα� φονται υποχρεωτικά 

α. η Ανω� νυμη Εταιρέι�α που προβλέ�πέται στον ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. η Εταιρέι�α Πέριορισμέ�νης Ευθυ� νης που προβλέ�πέται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. η Ιδιωτικη�  Κέφαλαιουχικη�  Εταιρέι�α που προβλέ�πέται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ.  η Ομο� ρρυθμη και Ετέρο� ρρυθμη (απλη�  η�  κατα�  μέτοχέ�ς)  Εταιρέι�α που προβλέ�πονται στον ν.
4072/2012 (Α` 86), καθω� ς και οι ομο� ρρυθμοι έται�ροι αυτω� ν,
έ.  ο  Αστικο� ς  Συνέταιρισμο� ς  του  ν.  1667/1986  (Α`  196)  (στον  οποι�ο  πέριλαμβα� νονται  ο
αλληλασφαλιστικο� ς, ο πιστωτικο� ς και ο οικοδομικο� ς συνέταιρισμο� ς),
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστη� νέται κατα�  τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστη� νέται κατα�  τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
η. η Αστικη�  Εταιρέι�α μέ οικονομικο�  σκοπο�  (α� ρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
θ.  ο  Ευρωπαι+κο� ς  Όμιλος  Οικονομικου�  Σκοπου�  που  προβλέ�πέται  απο�  τον  Κανονισμο�
2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικο�  L. 247) και έ�χέι την έ�δρα του στην ημέδαπη� ,
ι. η Ευρωπαι+κη�  Εταιρέι�α που προβλέ�πέται στον Κανονισμο�  2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έ�χέι
την έ�δρα της στην ημέδαπη� ,
ια.  η  Ευρωπαι+κη�  Συνέταιριστικη�  Εταιρέι�α  που  προβλέ�πέται  στον  Κανονισμο�  1435/2003/ΕΚ
(ΕΕΕΚ L. 207) και έ�χέι την έ�δρα της στην ημέδαπη� ,
ιβ. τα υποκαταστη� ματα η�  πρακτορέι�α που διατηρου� ν στην ημέδαπη�  οι αλλοδαπέ�ς έταιρέι�ές που
αναφέ�ρονται στο α� ρθρο 29 της Οδηγι�ας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έ�χουν έ�δρα σέ
κρα� τος - μέ�λος της Ευρωπαι+κη� ς Ένωσης (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστη� ματα η�  πρακτορέι�α που διατηρου� ν στην ημέδαπη�  οι αλλοδαπέ�ς έταιρέι�ές που
έ�χουν έ�δρα σέ τρι�τη χω� ρα και νομικη�  μορφη�  ανα� λογη μέ έκέι�νη των αλλοδαπω� ν έταιριω� ν που
αναφέ�ρέται στην πέρι�πτωση ιβ`,
ιδ.  τα  υποκαταστη� ματα  η�  πρακτορέι�α,  μέ�σω  των  οποι�ων  ένέργου� ν  έμπορικέ�ς  πρα� ξέις  στην
ημέδαπη�  τα φυσικα�  η�  νομικα�  προ� σωπα η�  ένω� σέις προσω� πων που έ�χουν την κυ� ρια έγκατα� σταση
η�  την έ�δρα τους στην αλλοδαπη�  και δέν έμπι�πτουν στις πέριπτω� σέις ιβ` και ιγ`,
ιέ.  η  Κοινοπραξι�α  που  καταχωρι�ζέται  συ� μφωνα  μέ  το  α� ρθρο  293  παρα� γραφος  3  του  ν.
4072/2012

124124  Το  πιστοποιητικο�  Ισχυ� ουσας  Εκπροσω� πησης  (καταχωρι�σέις  μέταβολω� ν  έκπροσω� πησης)
παρουσια� ζέι  τις  σχέτικέ�ς  μέ  τη  διοι�κηση  και  έκπροσω� πηση  της  έταιρέι�ας
καταχωρι�σέις/μέταβολέ�ς στο Γένικο�  Εμπορικο�  Μητρω� ο.
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22.4   Επισημαι�νέται ο� τι γι�νονται αποδέκτέ�ς:
• οι έ�νορκές βέβαιω� σέις που αναφέ�ρονται στην παρου� σα Διακη� ρυξη, έφο� σον έ�χουν συνταχθέι�

έ�ως τρέις (3) μη� νές πριν απο�  την υποβολη�  τους, 
• οι υπέυ� θυνές δηλω� σέις, έφο� σον έ�χουν συνταχθέι� μέτα�  την κοινοποι�ηση της προ� σκλησης για την

υποβολη�  των δικαιολογητικω� ν125 Σημέιω� νέται  ο� τι  δέν  απαιτέι�ται  θέω� ρηση  του  γνησι�ου  της
υπογραφη� ς τους

Άρθρο 23: Υπεργολαβία

23.1  Ο προσφέ�ρων αναφέ�ρέι στην προσφορα�  του το τμη� μα της συ� μβασης που προτι�θέται να ανα-
θέ�σέι υπο�  μορφη�  υπέργολαβι�ας σέ τρι�τους, καθω� ς και τους υπέργολα� βους που προτέι�νέι. 

23.2   Ή  τη� ρηση  των  υποχρέω� σέων  της  παρ.  2  του  α� ρθρου  18  του  ν.  4412/2016  απο�  υπέργο-
λα� βους δέν αι�ρέι την έυθυ� νη του κυρι�ου αναδο� χου.
23.3  .................................................................... 126

23.4     Αν το(α) τμη� μα(τα) της συ� μβασης, το(α) οποι�ο(α) ο προσφέ�ρων προτι�θέται να αναθέ�σέι υπο�
μορφη�  υπέργολαβι�ας σέ τρι�τους, υπέρβαι�νέι το ποσοστο�  του τρια� ντα τοις έκατο�  (30%)127  της συνολι-
κη� ς αξι�ας της συ� μβασης, η αναθέ�τουσα αρχη� :

α) έπαληθέυ� έι υποχρέωτικα�  τη συνδρομη�  των λο� γων αποκλέισμου�  του α� ρθρου 18 της παρου� -
σας για τους υπέργολα� βους μέ το Ε.Ε.Ε.Σ.,

β) απαιτέι� υποχρέωτικα�  απο�  τον προσφέ�ροντα να αντικαταστη� σέι έ�ναν υπέργολα� βο, ο� ταν απο�
την ως α� νω έπαλη� θέυση προκυ� πτέι ο� τι συντρέ�χουν λο� γοι αποκλέισμου�  του. 

Άρθρο 24: Διάφορα

24.1  Οι προσφέ�ροντές, μέ την υποβολη�  της προσφορα� ς τους, αποδέ�χονται ανέπιφυ� λακτα τους ο� ρους
της παρου� σας Διακη� ρυξης.

24.2 Ή  Αναθέ�τουσα  Αρχη�  ένημέρω� νέι  το  φυσικο�  προ� σωπο  που  υπογρα� φέι  την  προσφορα�  ως
Προσφέ�ρων η�  ως Νο� μιμος Εκπρο� σωπος Προσφέ�ροντος, ο� τι η ι�δια η�  και τρι�τοι,  κατ’ έντολη�  και για
λογαριασμο�  του,  θα  έπέξέργα� ζονται  προσωπικα�  δέδομέ�να  που  πέριέ�χονται  στους  φακέ�λους  της
προσφορα� ς και τα αποδέικτικα�  μέ�σα τα οποι�α υποβα� λλονται σέ αυτη� ν, στο πλαι�σιο του παρο� ντος
Διαγωνισμου� ,  για  το  σκοπο�  της  αξιολο� γησης  των  προσφορω� ν  και  της  ένημέ�ρωσης  έ�τέρων
συμμέτέχο� ντων σέ αυτο� ν, λαμβα� νοντας κα� θέ έυ� λογο μέ�τρο για τη διασφα� λιση του απο� ρρητου και της
ασφα� λέιας  της έπέξέργασι�ας  των δέδομέ�νων και  της προστασι�ας  τους απο�  κα� θέ μορφη� ς  αθέ�μιτη
έπέξέργασι�α,  συ� μφωνα  μέ  τις  διατα� ξέις  της  κέι�μένης  νομοθέσι�ας  πέρι�  προστασι�ας  προσωπικω� ν
δέδομέ�νων.

125125  Πρβ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016.
126126 Οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς  μπορου� ν  να προβλέ�πουν ο� τι,  κατο� πιν αιτη� ματος του υπέργολα� βου και

έφο� σον  η  φυ� ση της συ� μβασης το έπιτρέ�πέι,  η  αναθέ�τουσα αρχη�  καταβα� λλέι  απέυθέι�ας  στον
υπέργολα� βο την αμοιβη�  του δυνα� μέι συ� μβασης υπέργολαβι�ας μέ τον ανα� δοχο. Στην πέρι�πτωση
αυτη� , καθορι�ζονται τα έιδικο� τέρα μέ�τρα η�  οι μηχανισμοι� που έπιτρέ�πουν στον κυ� ριο ανα� δοχο να
έγέι�ρέι  αντιρρη� σέις  ως προς αδικαιολο�γητές πληρωμέ�ς,  καθω� ς και οι  ρυθμι�σέις  που αφορου� ν
αυτο� ν τον τρο� πο πληρωμη� ς. Στην πέρι�πτωση αυτη�  δέν αι�ρέται η έυθυ� νη του κυ� ριου αναδο�χου.
Συμπληρω� νέται αναλο�γως.

127127 Ο ο� ρος αυτο� ς  μπορέι�  να τέθέι�,  κατα�  την κρι�ση της αναθέ�τουσας αρχη� ς,  και  στην πέρι�πτωση
ποσοστου�  μικρο� τέρου του 30% της έκτιμω� μένης αξι�ας της συ� μβασης (πρβλ. παρ. 5 α� 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  διέξαγωγη�  του  διαγωνισμου�  έ�χουν  έκδοθέι�  οι  πιο  κα� τω  γνωμοδοτη� σέις   και
αποφα� σέις128:
Ή  33/1-3-2022  (ΑΔΑ:  6ΖΞΒΩΉΟ-ΘΛΝ)  απο� φαση  της  Οικονομικη� ς  Επιτροπη� ς  του  Δη� μου  Συ� ρου  –
Ερμου� πολης πέρι� παρα� λέιψης προμέλέτω� ν.
Ή μέ α.π. 21321/34/22-3-2022 (19η πρα� ξη, 4ης συνέδρι�ασης) γνωμοδο� τηση του Τέχνικου�  Συμβουλι�ου
Δημοσι�ων Έργων πέρι�  χρησιμοποι�ησης του κο� στους ως μοναδικου�  κριτηρι�ου για την ανα� θέση της
μέλέ�της, συ� μφωνα μέ την παρ. 6α του α� ρθρου 30 του Ν. 4782/21.

24.4 Για την παρου� σα διαδικασι�α  έ�χέι  έκδοθέι�  η  απο� φαση μέ  αρ.πρωτ.   14310/27-07-2022  (ΑΔΑΜ
22REQ011010801, ΑΔΑ: 9ΘΜΣΩΗΟ-ΓΟΨ για την ανα� ληψη υποχρέ�ωσης/έ�γκριση δέ�σμέυσης πι�στωσης
για το οικονομικο�  έ�τος 2022 και 2023 και έ�λαβέ α/α  /937 καταχω� ρησης στο βιβλι�ο έγκρι�σέων και
έντολω� ν πληρωμη� ς της Δ.Ο.Ύ.

 ..............................…

Ερμου� πολη ...-….-2022

ΣΎΝΤΑΧΘΉΚΕ

Αικατέρι�νη Λέιβαδα� ρα

Αγρονο� μος – Τοπογρα� φος Μηχανικο� ς Π.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΉΚΕ & ΘΕΩΡΉΘΉΚΕ

Ο Δ/ντης Τ.Ύ.

Δαυι�δ Διακοδημητρι�ου

Πολιτικο� ς Μηχανικο� ς Π.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΉΚΕ

Μέ την υπ' αριθμ. πρωτ. ......................... απο� φαση Οικονομικη� ς Επιτροπη� ς (ΑΔΑ:………………...)129

                                              

128128 Τι�θένται  οι  τυχο� ν  ληφθέι�σές  γνωμοδοτη� σέις  και  αποφα� σέις,  π.χ.  αποφα� σέις  ανα� ληψης
υποχρέ�ωσης,  δέ�σμέυσης  πι�στωσης, έ�γκρισης  δημοπρα� τησης  της  μέλέ�της,   η  προηγου� μένη
συ� μφωνη  γνω� μη  της  αρμο� διας  Διαχέιριστικη� ς  Αρχη� ς  σέ  πέρι�πτωση  συγχρηματοδοτου� μένης
συ� μβασης, τυχο� ν α� λλές έγκρι�σέις, έιδικοι� ο� ροι, κλπ.
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3737   ΒλΒλ  α� ρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 Π.Δ. 39/2017.
129129 Του αρμοδι�ου  οργα� νου  του έργοδο� τη  –  αναθέ�τουσας αρχη� ς  (α� 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)
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων   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:

 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.

 

3. 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.
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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.
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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: 17.609,06 €
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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 Οριστική Εφαρμογής Σύνολο
Τοπογραφική 74,33  74,33
Αρχιτεκτονική 21.382,43 20.124,64 41.507,07
Παθητική Πυροπροστασία 1.920,76  1.920,76
Στατική 6.203,66 5.838,73 12.042,39
Ηλεκτρομηχανολογική 6.217,80 5.852,04 12.069,84
Ενεργητική Πυροπροστασία 3.250,03  3.250,03
Μελέτη Θερμομόνωσης 3.766,95  3.766,95
ΣΑΥ - ΦΑΥ 1.454,52  1.454,52
Τεύχη Δημοπράτησης 1  3.511,29 3.511,29
Τεύχη Δημοπράτησης 2  895,95 895,95
Τεύχη Δημοπράτησης 3  1.139,80 1.139,80
Σύνολο 44.270,48 37.362,45 81.632,93

Απρόβλεπτα 15% 12.244,94
Σύνολο 93.877,87

Πρόβλεψη 3% για το σύνολο της μελέτης1. 2.816,34
Σύνολο 96.694,21

ΦΠΑ 24% 23.206,61
ΣΥΝΟΛΟ 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 Μελέτη Αμοιβή Σύνολο

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Τοπογραφική 74,33  

52.234,92  

Αρχιτεκτονική 41.507,07  
Παθητική Πυροπροστασία 1.920,76  
Μελέτη Θερμομόνωσης 3.766,95  
ΣΑΥ - ΦΑΥ 1.454,52  
Τεύχη Δημοπράτησης 1 3.511,29  

Στατικές Μελέτες
Στατική 12.042,39  

12.938,34  
Τεύχη Δημοπράτησης 2 895,95  

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
Ηλεκτρομηχανολογική 12.069,84  

16.459,67  Ενεργητική Πυροπροστασία 3.250,03  
Τεύχη Δημοπράτησης 3 1.139,80  

Σύνολο 81.632,93

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

16

ΑΔΑ: ΨΟΚ9ΩΗΟ-ΗΟΖ



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:

Στάδιο Α Στάδιο Β Στάδιο Γ
Οριστική Οριστική Εφαρμογής

Τοπογραφική 74,33   
Αρχιτεκτονική 21.382,43  20.124,64
Παθητική
Πυροπροστασία 1.920,76   

Στατική 6.203,66  5.838,73
Ηλεκτρομηχανολογικ
ή 6.217,80  5.852,04

Ενεργητική
Πυροπροστασία

 3.250,03  

Μελέτη
Θερμομόνωσης

 3.766,95  

ΣΑΥ - ΦΑΥ  1.454,52  
Τεύχη Δημοπράτησης   5.547,04
Σύνολο 35.798,98 8.471,50 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 ομάδα  που
δήλωσε  κατά  την  διαδικασία  του  διαγωνισμού  και  να  δηλώσει  άμεσα  την  αποχώρηση
οποιουδήποτε  μέλους  της  ομάδας.  Η  Δ.Υ.  ερευνά  τους  λόγους  αποχώρησης  και  μπορεί  να
εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση
έγινε  με  ευθύνη  του  αναδόχου  και  δεν  κριθεί  δικαιολογημένη,  επισύρει  την  ποινή
της εκπτώσεως του Ν.4412/2016 (άρθρο 188, παρ. 3).

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  και  της  1ης  τμηματικής  πληρωμής,  που
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.

25

ΑΔΑ: ΨΟΚ9ΩΗΟ-ΗΟΖ



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 2 3 4 5 6 7

Α/Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΧΩΡΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥ
ΜΕΝΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕ
ΙΑ 
ΧΩΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙ
Α 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ

1. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1.1 Προϊστάμενος Δ/νσης Γραφειακός χώρος 1 1 12,50 12,50

1.2 Χώρος Συσκέψεων Χώρος Συσκέψεων 1        25,00
1.2 Γραμματεία Γραφειακός Χώρος Γραμματείας  1 1

7,50 7,50
Σύνολο χώρων και ατόµων 3 2          45,00 

Σύνολο ωφέλιµης επιφάνειας χώρων σε µ² 45,00

2. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

2.1 Προϊστάμενος Γραφειακός χώρος 1 1 12,5 12,5

2.2 Υπάλληλοι Γραφειακός χώρος 1 3 7,50 22,5

Σύνολο χώρων και ατόµων 2 4

Σύνολο ωφέλιµης επιφάνειας χώρων σε µ² 35,00

3. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

3.1 Προϊστάμενος Γραφειακός χώρος 1 1 12,5 12,5

3.2 Υπάλληλοι Γραφειακός χώρος

     
1

 
4

7,5 30,00

Σύνολο χώρων και ατόµων 2 5  42,50

Σύνολο ωφέλιµης επιφάνειας χώρων  σε µ² 42,50

4. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

4.1 Προϊστάμενος Γραφειακός χώρος 1 1 12,5 12,5

4.2. Υπάλληλοι
Γραφειακός χώρος 1 2 7,5 15,00

Σύνολο χώρων και ατόµων 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 1 1 12,5 12,5

5,2 Υπάλληλοι Γραφειακός χώρος 1 1 7,50 7,50

Σύνολο χώρων και ατόµων 2 2  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 1 90 90
6,3 Χώροι καθαριότητας Αποδυτήριο προσωπικού 

καθαριότητας 1 5 5
Αποθήκη ειδών 
καθαριότητας

6,4 Χώρος φωτοτυπικών µηχανηµάτων Χώρος παραγωγής 
φωτοαντιγράφων

1 10 10

Σύνολο χώρων και ατόµων ειδικών χώρων     115

Σύνολο ωφέλιµης επιφάνειας  σε µ² 115,00

Σύνολο ωφέλιµης επιφάνειας γραφειακών και ειδικών χώρων  σε µ² 285,00

Προσαύξηση εµβαδού για χώρους κυκλοφορίας, τοίχους, χώρους υγιεινής (~30%) 85,50

Σύνολο µικτής επιφάνειας γραφειακών και ειδικών χώρων  σε µ² 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
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 Ημερολογιακές Ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης   
 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540
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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