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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:49276/16-12-2020 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
ΜΟΝΑ∆Α Γ' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το βιβλίο πρακτικών της Οικονοµικής Επιτροπής 

Της 44ης   (µε τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης 
 

Ηµεροµηνία επίδοσης της 49431 
πρόσκλησης στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής η 10/12/2020 

 
Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 14 ∆εκεµβρίου 2020 

 

Αριθ. απόφασης :  622 
Περίληψη απόφασης : 
Έγκριση των όρων διακήρυξης κλειστής διαδικασίας Α' Φάσης - Πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: "Επείγουσα 
εκπόνηση µελέτης µε σκοπό την εκτέλεση έκτακτων εργασιών, για την αντιµετώπιση 
άκρως επικίνδυνης διάβρωσης και κατολίσθησης πρανούς, καθώς και κατά µήκους 
ρωγµής στην οδό Ερεσσού, στην Νέα Λέσβο Αµαρουσίου”  

 

 
Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθησαν οι κ.κ. : 
 
 1) Σταθούλης Σπυρίδων        Πρόεδρος 
 2) Κατσιγιάννης Επαµεινώνδας Αντιπρόεδρος 
 3) Σαγρής Παναγιώτης            Τακτικό Μέλος 
 4) Παπαδόπουλος Μιχαήλ            Τακτικό Μέλος 
 5) Βλάχου -Σταµατάκη Ελένη Τακτικό Μέλος 
 6) Γώγου Μαρία                       Τακτικό Μέλος 
 7) Βουρλάκη Αικατερίνη            Αναπληρωµατικό Μέλος 
 8) Μπόγδανος Σπύρος         Αναπληρωµατικό Μέλος 
 
Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ορίστηκε σύµφωνα µε την 320/2019 Απόφαση 
∆ηµάρχου, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Σπυρίδων Σταθούλης, τα µέλη εκλέχτηκαν 
σύµφωνα µε την 280/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’87). 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
οκτώ (8) µέλη 
 
Οι κ.κ. Νικολαράκος Ιωάννης , Καραµέρος Γεώργιος , Μπούρας Βασίλειος δεν 
προσήλθαν αν και νόµιµα κλήθηκαν. 
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Αριθ. Θέµατος : 12 

Εισηγούµενος το θέµα ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αναφέρεται στην µε 
αριθ. Πρωτ. 49276/2020 εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού και Μελετών της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:  

Σχετικά: Η υπ’ αρ. 29/2020 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

Ο ∆ήµος Αµαρουσίου έχει προγραµµατίσει για το τρέχον έτος την ανάθεση εκπόνησης 

της µελέτης µε τίτλο: «Επείγουσα εκπόνηση µελέτης µε σκοπό την εκτέλεση έκτακτων 

εργασιών, για την αντιµετώπιση άκρως επικίνδυνης διάβρωσης και κατολίσθησης 

πρανούς, καθώς και κατά µήκους ρωγµής στην οδό Ερεσσού, στην Νέα Λέσβο 

Αµαρουσίου».  

Η µελέτη αφορά στην πλήρη µελέτη κατασκευής νέας αντιστήριξης και προστασίας των 

πρανών στην οδό Ερεσσού, στην Νέα Λέσβο Αµαρουσίου, σύµφωνα µε τον 

προϋπολογισµό και το τιµολόγιο µελέτης καθώς και µε τις υποδείξεις της Τεχνικής 

Υπηρεσίας. 

Ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 77.233,73€ 

συµπεριλαµβανοµένων απροβλέπτων (15%) και Φ.Π.Α. 24%, (δαπάνη προ ΦΠΑ ίση 

µε 62.285,27€). 

Για την εκπόνηση της µελέτης έχει προβλεφθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα και τον 

Προϋπολογισµό του έτους 2020 πίστωση 77.500,00€ στον κωδικό Κ.Α. 30-7412.004. 

Η δαπάνη καλύπτεται στο σύνολό της από ιδίους πόρους του ∆ήµου Αµαρουσίου.  

Η προθεσµία εκπόνησης της µελέτης συνολικά ορίζεται σε εβδοµήντα πέντε (75) 

ηµέρες. 

Για τη δηµοπράτηση και την εκτέλεση της µελέτης εφαρµοστέες είναι οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016 ως ισχύουν, τα εγκεκριµένα πρότυπα τεύχη για τη σύναψη δηµοσίων 

συµβάσεων έργων και µελετών και οι κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΑΑ∆ΗΣΥ. 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το σχέδιο διακήρυξης, καταρτίστηκε σύµφωνα µε την µε α.π. 

411797/25-06-2020 γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 

Περιφέρειας Αττικής µε την οποία γνωµοδοτεί θετικά για τη διαδικασία σύναψης της 

δηµόσιας σύµβασης σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου 86 του 

ν.4412/2016 όσον αφορά την τιµή ή το κόστος ως µοναδικό κριτήριο ανάθεσης και µε 

την κατ’ εξαίρεση διαδικασία ανάθεσης µε κλειστή διαδικασία µε πρόσκληση 

περιορισµένου αριθµού συµµετεχόντων σύµφωνα µε άρθρο 28 παράγραφος 7 και 8 σε 

συνδυασµό µε το άρθρο 84 και 121 του ν.4412/2016 λόγω του κατεπείγοντος 

αναγόµενο σε έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα. 

Παρακαλούµε για την έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 29/2020 µελέτης και των όρων 

διακήρυξης κλειστής διαδικασίας Α’ Φάσης - Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
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για την ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Επείγουσα εκπόνηση µελέτης µε σκοπό την 

εκτέλεση έκτακτων εργασιών, για την αντιµετώπιση άκρως επικίνδυνης διάβρωσης και 

κατολίσθησης πρανούς, καθώς και κατά µήκους ρωγµής στην οδό Ερεσσού, στην Νέα 

Λέσβο Αµαρουσίου». 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε 
υπόψη της την ισχύουσα νοµοθεσία και µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ 
των µελών της µε ψήφους   (7) υπέρ  , µίας (1)  του κ. Μπόγδανου 
Σπυρίδωνα που δήλωσε `παρών`η οποία δεν πρασµετράται στην ψηφοφορία 
και ως εκ τούτου 
 
 
                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Συντάσσει, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της 
παρούσης, τους όρους διακήρυξης κλειστής διαδικασίας Α φάσης-
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την ανάθεση της µελέτης 
µε τίτλο «Επείγουσα εκπόνηση µελέτης µε σκοπό την εκτέλεση 
έκτακτων εργασιών, για την αντιµετώπιση άκρως επικίνδυνης 
διάβρωσης και κατολίσθησης πρανούς, καθώς και κατά µήκους ρωγµής 
στην οδό Ερεσσού, στην Νέα Λέσβο Αµαρουσίου»,οι οποίοι έχουν ως 
εξής: 

 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝi ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
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ΜΕΛΕΤΗ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΚΡΩΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ, 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ 
ΡΩΓΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΡΕΣΣΟΥ, 
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΛΕΣΒΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗiii: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
Κ.Α. 30-7412.004 

CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες 
εκπόνησης τεχνικών μελετών 
71337000-9 Τεχνικές υπηρεσίες 
σε θέματα διάβρωσης 

NUTS: EL301 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 62.285,27 € 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑii 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ 
Τ.Κ. 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ 
Τηλ.: 213-2038-140 
Fax : 213-2038-514 

ΦΠΑ 24% 14.948,46 € 
  ΣΥΝΟΛΟ: 77.233,73 € 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΚΚ ΛΛ ΕΕ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

ΑΑ ’’   ΦΦ ΑΑ ΣΣ ΗΗ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΚΚ ΛΛ ΗΗ ΣΣ ΗΗ   ΕΕ ΚΚ ΔΔ ΗΗ ΛΛ ΩΩ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΝΝ ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΦΦ ΕΕ ΡΡ ΟΟ ΝΝ ΤΤ ΟΟ ΣΣ   

ΜΜ ΕΕ ΣΣ ΩΩ   ΤΤ ΟΟ ΥΥ   ΕΕ ΘΘ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ΣΣ ΥΥ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΟΟ ΣΣ     

ΗΗ ΛΛ ΕΕ ΚΚ ΤΤ ΡΡ ΟΟ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΩΩ ΝΝ   ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΣΣ ΙΙ ΩΩ ΝΝ   ΣΣ ΥΥ ΜΜ ΒΒ ΑΑ ΣΣ ΕΕ ΩΩ ΝΝ     

(( ΕΕ .. ΣΣ .. ΗΗ .. ΔΔ ΗΗ .. ΣΣ .. ))   

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΟΟ ΝΝ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   ΜΜ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΤΤ ΗΗ ΣΣ  

iv Ο ΔΔ ήή μμ οο ςς   ΑΑ μμ αα ρρ οο υυ σσ ίί οο υυ  

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

 

κλειστή διαδικασία του αρ. 28 σε συνδυασμό με το αρ. 86 παρ. 6, του 
Ν.4412/2016, 

για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: 
 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ, 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΡΩΓΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΡΕΣΣΟΥ, ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΛΕΣΒΟ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 
Εκτιμώμενης αξίας 62.285,27 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους 

όρους της παρούσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Α΄	

 
Ο παρών διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τη διαδικασία του  άρθρου 28 του ν.4412/16 
σε δυο στάδια:  

1) Α’	Στάδιο: Προεπιλογή - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την υποβολή 
αίτησης συμμετοχής 
2) Β’	Στάδιο: Ανάθεση – Πρόσκληση υποβολής προσφορών 

Η παρουP σα προP σκληση αφοραP  το Α  ́ΣταP διο της ΠροεπιλογηP ς. Η ΠροP σκληση υποβοληP ς 
προσφορωP ν του Β  ́ΣταδιPου θα αποσταλειP μεταP  την ολοκληP ρωση των διαδικασιωP ν 
προεπιλογής μόνο στους οικονομικούς φορείς που θα προεπιλεγούν βάσει της 
διαδικασίας που καθορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. 
 
 
Άρθρο	1:	Κύριος	του	Έργου	–	Αναθέτουσα	Αρχή	-	Στοιχεία	επικοινωνίας		

1.	1                  Αναθέτουσα αρχή         :    Δήμος Αμαρουσίου 
Οδός                                         : Βασιλίσσης Σοφίας 9 
Ταχ.Κωδ. : 151 24 
Τηλ. : 213 2038140, 213 2038155 
Telefax : 213 2038514 
E-mail            : ty@maroussi.gr  
Πληροφορίες : Α. Φράγκος, Ι. Χάλαρης 

1.2	Κύριος του Έργου :   Δήμος Αμαρουσίου	
1.3	Εργοδότης:  Δήμος Αμαρουσίου 
1.4 Προϊστάμενη Αρχή : Δημοτικό Συμβούλιο πλην της περιπτώσεως της 

παραγράφου 1(ε) του άρθρου 72 του ν.3852/2010 που 
την αρμοδιότητα ασκεί η Οικονομική Επιτροπή, που έχει 
έδρα στο Μαρούσι 

1.5 Διευθύνουσα Υπηρεσία : Δ/νση Τεχνικών Έργων Δήμου Αμαρουσίου  
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας 

Αττικής 
1.7 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης ή εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους 
στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα της 
αναθέτουσας αρχής καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο 
μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης της μελέτης, 
υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα στους προσφέροντεςv ή στον ανάδοχο τα στοιχεία 
των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν 
καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις τους. 
 
 
Άρθρο	2:	Έγγραφα	της	σύμβασης	και	τεύχη	

2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα:  

α) η παρούσα διακήρυξηvi, 
β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)vii,  
γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος, 
δ) το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα τυχόν Παραρτήματά του, το 

πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του 
έργου. 

ε) το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) viii με τα τυχόν Παραρτήματά 
του, 
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στ) το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών, 
ζ) το υπόδειγμα ….ix 
η) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν 

από την αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω, 

θ) …x 

 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβασηxi στα 

έγγραφα της σύμβασηςxii στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 

διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής www.maroussi.grxiii xiv  

 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 22-12-2020xv, η αναθέτουσα αρχή 

παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το 

αργότερο έως την 24-12-2020xvi.  

 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου αίτησης συμμετοχής 

3.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 
 
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής 
του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-
2017 (3821 Β') «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.)». 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά 
υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν 
την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχεται: ένας (υπο)φάκελος με την 
ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
 
3.3 Από τον υποψήφιο σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του 
υποσυστήματος, κατά την σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική 
αιτιολόγηση με τη μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως συνημμένο της ηλεκτρονικής 
του αίτησης συμμετοχής.  
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου 
συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα 
τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με 
μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο 
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μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει 
αυτά. 
 
3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω 
του υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την 
ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της παρούσας 
και υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable 
Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' 
αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. . 
 
β) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό 
αρχείο [«εκτυπώσεις»] των Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable 
Document Format (PDF)]. Το αρχείο αυτό υπογράφεται από τους προσφέροντες με 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' 
αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. και επισυνάπτεται στον αντίστοιχο (υπο)φάκελο της 
αίτησης συμμετοχής. Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα 
πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής αίτησης 
σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν 
επιτυχείς η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η αίτηση 
συμμετοχής δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους υποψηφίους με 
σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου 
οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 
 
γ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης. 
 
Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 
γιPνονται αποδεκταP  ειPτε καταP  τα προβλεποP μενα στις διαταP ξεις του ν. 4250/2014 (Α  ́94) 
είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της 
προκήρυξης της σύμβασης [περίληψης διακήρυξης] στο ΚΗΜΔΗΣ) xvii. 
 
δ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής αίτηση συμμετοχής, 
η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
3.6 Απόσυρση αίτηση συμμετοχής 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας αίτηση 
συμμετοχής, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, με 
έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 
Κ.Υ.Α., μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος 
χρήστης της αναθέτουσας αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η 
οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του υποψηφίου, προβαίνει στην απόρριψη της 
σχετικής ηλεκτρονικής αίτηση συμμετοχής στο υποσύστημα πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της αίτηση συμμετοχής. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται 
να υποβάλει εκ νέου αίτηση συμμετοχής μέσω του υποσυστήματος έως την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. 
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3.7  Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά της αίτηση συμμετοχής τους με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο 
τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις 
αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται 
ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής 
ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η 
υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αίτηση συμμετοχής xviii.  
 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των 

αιτήσεων συμμετοχής 

4.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση/Αξιολόγηση/Έγκριση πρακτικού 

α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 12 της παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα 
αρχή κοινοποιεί στους υποψηφίους τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός 
παράγεται από το υποσύστημα.  
 
β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμούxix, κατά την ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται στο άρθρο 12 της παρούσας, προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση 
του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» χωρίς να παρέχουν πρόσβαση στα 
υποβληθέντα στοιχεία των οικονομικών φορέων προς τους λοιπούς υποψηφίους. 
 
γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος υποψηφίων, και τον αποστέλλει 
στους υποψηφίους και στην Αναθέτουσα Αρχή. 
 
δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του 
άρθρου 19 της παρούσας και την κάλυψη των κριτηρίων ποιοτικής επιλογήςxx. 
 
ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό με το οποίο εισηγείται 
τον αποκλεισμό των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ελλιπή Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής και των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς 
όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 
 
στ) Ο αριθμοP ς των υποψηφιPων που θα προεπιλεγουP ν για συμμετοχηP  στο β  ́μεPρος της 
διαδικασίας (υποβολή προσφορών και λοιπών στοιχείων) ανέρχεται σέ πέντε (5). Μετά 
τη διαδικασία ελέγχου κάλυψης των κριτήριων ποιοτικής επιλογής, σε περίπτωση που 
ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια υπερβαίνει τους πέντε (5), οι 
υποψήφιοι κατατάσσονται σέ φθίνουσα σειρά υστέρα από συγκριτική βαθμολόγηση η 
οποία θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 17.5 της 
παρούσας. 
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο αριθμός υποψηφίων που ικανοποιούν τα 
κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα ικανότητας είναι μικρότερος από τον 
ελάχιστο αριθμό, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία, καλώντας τους 
υποψηφίους που διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητές, σύμφωνα με το άρθρο 84 του 
Ν.4412/2016. 
 
ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού ή σε παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται τους προεπιλεγέντες υποψηφίους 
και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 
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μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση. 
 
η) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού 
σε όλους τους υποψηφίους και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των 
λοιπών υποψηφίων. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 4.2 της παρούσης. 
 
θ) Όλοι οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν για το αποτέλεσμα της προεπιλογής και οι 
προεπιλεγέντες υποψήφιοι θα προσκληθούν να υποβάλουν τις προσφορές τους και 
λοιπαP  στοιχειPα, οP πως θα καθοριPζονται στη ΔιακηP ρυξη (Β  ́ΣταP διο). 

 

4.2 Ενστάσεις  

Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε 
(5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση 
υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος 

από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. 

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
υποσυστήματος, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα και επισυνάπτοντας το σχετικό 

έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portal Document Format (PDF), το οποίο 
φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
8 της υπ' αρ. 83010/4098 Κ.Υ.Α. 

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο υποσύστημα οργάνων της , και αποφασίζει, ύστερα από 
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου της πρώτης 

παραγράφου και ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του 
δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την υποβολή της, η καταβολή 
παράβολου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 
 

Άρθρο 5: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  

Η αναθέτουσα αρχήxxi μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων 

συμμετοχής, να καλέσει τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 
‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα 

ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους 
προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 

επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 102 και 

103 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχήxxii, δεν λαμβάνεται υπόψη.  
 

 

Άρθρο 6: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης / Σειρά ισχύος 

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η σύμβαση είναι τα 
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά 

όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω: 
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1.  Το Συμφωνητικό, 

2.  Η παρούσα Διακήρυξη και η Πρόσκληση του Β’ σταδίου 

3.  Η Οικονομική Προσφορά 

4.  Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν Παραρτήματά του, 

5.  Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα τυχόν Παραρτήματά του, το 
πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών  και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας 
του έργου.  

6. Το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών 

 
Άρθρο 7: Γλώσσα Διαδικασίας  

7.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 
και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

7.2 Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και 
τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

7.3 Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί 
το έγγραφοxxiii. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα 
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 
2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.  

7.4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη – με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

7.5 Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  

 
 
Άρθρο 8: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για τη διαδικασία σύναψης και την εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι 

κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν: 

 

1. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως τα άρθρα 118 και 119 αυτού. 

2. Ο ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και ιδίως το 
άρθρο 28 σε συνδυασμό με το άρθρο 84 και την παρ. 6 του άρθρου 86 αυτού. 

3. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης 

δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)xxiv. 

4. Ο ν. 4278/2014 (Α 1́57) και ειδικοP τερα το αP ρθρο 59 αυτουP  «Άρση περιορισμών 
συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 

5. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 
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Διατάξεων	 του	 π.δ.	 318/1992	 (Α΄161)	 και	 λοιπές	 ρυθμίσεις» (Α’ 74) και 
ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

6. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση	του	Κώδικα	Νόμων	για	το	Ελεγκτικό	Συνέδριο» . 

7. Ο ν. 4014/2011(Α  ́ 209) «Περιβαλλοντική	 αδειοδότηση	 έργων	 και	
δραστηριοτήτων,	 ρύθμιση	 αυθαιρέτων	 σε	 συνάρτηση	 με	 δημιουργία	
περιβαλλοντικού	 ισοζυγίου	 και	 άλλες	 διατάξεις	 αρμοδιότητας	 Υπουργείου	
Περιβάλλοντος,	Ενέργειας	και	Κλιματικής	Αλλαγής». 

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

9. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο	Μελετητών	και	Εταιρειών	Μελετών»  (Α’ 185). 

10. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση	 δημοσιεύσεων	 των	 φορέων	 του	 Δημοσίου	 στο	
νομαρχιακό	και	τοπικό	Τύπο	και	άλλες	διατάξεις” (Α’ 68).  

11. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές	 δημοσιονομικής	 διαχείρισης	 και	 εποπτείας	

(ενσωμάτωση	 της	 Οδηγίας	 2011/85/ΕΕ)	 –	 δημόσιο	 λογιστικό	 και	 άλλες	

διατάξεις».  

12. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση	 της	 διαφάνειας	 με	 την	 υποχρεωτική	

ανάρτηση	 νόμων	 και	 πράξεων	 των	 κυβερνητικών,	 διοικητικών	 και	

αυτοδιοικητικών	 οργάνων	 στο	 διαδίκτυο	 "Πρόγραμμα	 Διαύγεια"	 και	 άλλες	

διατάξεις». 

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

14. 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»xxvi. 

15. Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση	συλλογικών	οργάνων	της	

διοίκησης	και	ορισμός	των	μελών	τους	με	κλήρωσηxxvii». 

16. Ο ν. 2859/2000  “Κύρωση	Κώδικα	Φόρου	Προστιθέμενης	Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 

17.  Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση	διατάξεων	για	την	πρόσβαση	σε	δημόσια	
έγγραφα	και	στοιχεία”. 

18. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση	του	Κώδικα	∆ιοικητικής	∆ιαδικασίας	και	άλλες	
διατάξεις”ι. 

19. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική	 Ιδιοκτησία,	 Συγγενικά	 Δικαιώματα	 και	
Πολιτιστικά	Θέματα”. 

20. 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), όπως ισχύει, ως προς το 
μεPρος Β  ́ (ΠροδιαγραφεPς) και ως συγκριτικοP  στοιχειPο για τη προεκτιPμηση 

αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών. 

21. 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’’, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 
3919/2011 (Α 3́2). 
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22. Η με αρ.  117384/26-10-2017  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3821) «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.)». 

23. - Η με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

24. Η με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1924) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

25. Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 2519) «Έγκριση 
Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ 
του άρθρου 53 του ν. 4412/2016», 

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

27. Η με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. 
«Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή 
την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» 
(Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 
(Α’ 226). 

28. Η με αριθ. YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «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), όπως 
τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 
1511). 

29. Η με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της 
επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς 
απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια 
απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).  

30. Η με αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 
βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του 
έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή 
του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα 
ανωτέρω θέμα» (Β 4203). 

31. Η Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 11/2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(ΑΔΑ: 6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) με θέμα «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων 
Έργων του ν. 4412/2016 (Βιβλίο 1)». 

32. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην 
αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα  έγγραφα της παρούσας σύμβασης, 
καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, 
π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

33. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. 
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34. 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. 

35. Η με α.π. 411797/25-06-2020 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου 

Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για τη 
διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τη διαδικασία της 
παραγράφου 6 του άρθρου 86 του ν.4412/2016 όσον αφορά την τιμή ή το 
κόστος ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης και με την κατ’ εξαίρεση διαδικασία 
ανάθεσης με κλειστή διαδικασία με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού 
συμμετεχόντων σύμφωνα με άρθρο 28 παράγραφος 7 και 8 σε συνδυασμό με το 
άρθρο 84 και 121 του ν.4412/2016 λόγω του κατεπείγοντος αναγόμενο σε 
έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β΄	

 

Άρθρο	9:	Εκτιμώμενη	αξία	–	Χρηματοδότηση	–	Προθεσμίες	της	σύμβασης	

9.1 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 62.285,27€	(χωρίς	ΦΠΑ) και 
περιλαμβάνειxxviii τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών 
μελετών:  
 

1.   3.600,64 € για μελέτη κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) 
2. 26.600,00 € για μελέτη κατηγορίας 8 (Στατικές μελέτες) 
3. 18.569,91 € για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές μελέτες & 

Έρευνες) 
4.   1.872,96 € για μελέτη κατηγορίας 13	(Μελέτες	Υδραυλικών	Έργων)	
5.       992,16 € για ΣΑΥ	–	ΦΑΥ 
6.    2.525,44 € για Τεύχη	Δημοπράτησης 
 
    και 8.124,17 € για απρόβλεπτες δαπάνεςxxix. 

 
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για το 2020, 
βαρύνει τον Κ.Α.	30-7412.004 του προϋπολογισμού του 2020 και η σύμβαση θα 
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αμαρουσίουxxx και υπόκειται στις 
νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των 
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011xxxi, καθώς και της κράτησης ύψους 
0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.   
 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο 
γιατί το φυσικό αντικείμενο είναι ενιαίο και αδιαίρετο.xxxii  

 
9.2 Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος 
Τεχνικών Δεδομένων και οι τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους 
υπολογισμούς των άνω προεκτιμώμενων αμοιβών, αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος 
προεκτιμώμενων αμοιβών.  
 
9.3 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης για τις υποχρεώσεις του 
του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

Η	συνολική	προθεσμία	για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 
εβδομήντα	πέντε	(75)	ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα της μελέτηςxxxiii 

1ο	στάδιο: Είκοσι τέσσερις (24) ημέρες για Τοπογραφική αποτύπωση, 
Προκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών Έργων και Σύνταξη 
Προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών και εγκρίσεις αυτών 

2ο	στάδιο: Είκοσι τέσσερις (24) ημέρες για Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη και 
εγκρίσεις αυτών 

3ο	στάδιο: Είκοσι επτά (27) ημέρες για Υδραυλική Μελέτη, Οριστική Μελέτη 
Τεχνικού Έργου, ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης  

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε πενήντα	
μία	(51)	ημέρες. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του 
συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.  
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  Στον ανάδοχο χορηγείται προκαταβολή κατά τους όρους των άρθρων 72 και 
187 παρ. 2 περ. α) του ν. 4412/2016xxxiv. 
Άρθρο 10: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής αιτήσεων 

συμμετοχής και τελικών προσφορών 

10.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «κλειστή διαδικασία» του 
άρθρου 28 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, σε συνδυασμό 
με το άρθρο 84 και την παρ.6 του αρ. 86 του ίδιου νόμου. 

10.2 Κατά το β’ στάδιο του Διαγωνισμού θα συμμετάσχουν μόνο οι οικονομικοί φορείς 
που θα προεπιλεγούν βάσει της διαδικασίας του παρόντος σταδίου υποβολής αιτήσεων 
συμμετοχηP ς. Ο αριθμοP ς των υποψηφιPων που θα προεπιλεγουP ν για συμμετοχηP  στο β  ́
στάδιο του Διαγωνισμού (υποβολή προσφορών και λοιπών στοιχείων) ανέρχεται σε 
πέντε (5). Μετά τη διαδικασία ελέγχου κάλυψης των κριτήριων ποιοτικής επιλογής, σέ 
περίπτωση που ό αριθμός των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια υπερβαίνει τους 
πέντε (5), οι υποψήφιοι κατατάσσονται σέ φθίνουσα σειρά υστέρα από συγκριτική 
βαθμολόγηση η οποία θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 
17 της παρούσας. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο αριθμός υποψηφίων που 
ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα ικανότητας είναι 
μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό , η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνεχίζει τη 
διαδικασία, καλώντας τους υποψηφίους που διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες, 
σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν.4412/2016. 

10.3 Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονταιxxxv.  

10.4 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφοράxxxvi. 

10.5 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της 
μελέτης.  

 
 
Άρθρο 11: Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)xxxvii. H διαδικασία θα περιγραφεί 
αναλυτικοP τερα στο Β  ́σταP διο του διαγωνισμουP , 
 
 
Άρθρο 12: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

συμμετοχής - αποσφράγιση 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής 
xxxviii ορίζεται η 29-12-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μ.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των αιτήσεων συμμετοχής 
ορίζεται η 11-01-2021, ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00π.μ.xxxix 

 
 
Άρθρο 13: Εγγυήσεις 

13.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για την συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχήςxl. 

13.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσηςxli 

Θα καθοριστούν κατά το Β’ στάδιο του Διαγωνισμού. 

13.3 Εγγύηση προκαταβολήςxlii 

…………………………… (όπου απαιτείται) 
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Άρθρο 14: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξηςxliii δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) δημοσιεύεται στον ελληνικό Τύπο, 
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.maroussi.gr)xliv και 
αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. 
 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε 
περίπτωση, τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής 
της σύμβασηςxlv.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Γ΄	

 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 11 της παρούσας, σε 
προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει του άρθρου 16 και 
πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 17.	
	
Άρθρο	15:	Δικαιούμενοι	συμμετοχής	στη	διαδικασία	προεπιλογής	

15.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο 
άρθρο 9xlvi και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η 
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως 
άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ  ́της παρουP σας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 	

	
15.2     Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσηςxlvii. 
 
15.3   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των σημείων γ) 
και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω 
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή αίτησης 
συμμετοχής. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή 
σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.  
	
	
Άρθρο	16:	Λόγοι	αποκλεισμού		

16.1 Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην διαδικασία προεπιλογής, 
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 

ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους 

λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

  

16.1.1 Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος αμετάκλητηxlviii  καταδικαστική απόφαση 

για έναν από τους ακόλουθους λόγους : 

α) συμμετοχή	σε	εγκληματική	οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 

της 27.11.1995, σ. 48), η οποιPα κυρωP θηκε με το ν. 2803/2000 (Α  ́48), 

             δ) τρομοκρατικά	 εγκλήματα	 ή	 εγκλήματα	 συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
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πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσιPα με το ν. 3691/2008 (Α  ́166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 

(Α 2́15 ). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού προσφέροντος εφαρμόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντος 

ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η 

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις των 

συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.xlix 

 

16.1.2 α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία   

ή/και  
β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεωP σεις των περ. α  ́και β  ́της παρ. 2 δεν θεωρειPται οP τι εPχουν αθετηθειP 
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε 

δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας 
δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού 

Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή 
δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 

υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, 
κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 

είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  
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16.1.2Α Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι 
έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηριPζονται, συP μφωνα με την υπουργικηP  αποP φαση 2063/Δ1632/2011 (Β  ́ 266), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  
Οι υποP  αα  ́ και ββ  ́ κυρωP σεις πρεPπει να εPχουν αποκτηP σει τελεσιPδικη και δεσμευτικηP  
ισχύl.  

 

16.1.3 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςli:  

(α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α’ του ν. 
4412/2016, 

(β) Ο προσφέρων τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 
ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, 

ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω 
περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

(γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
δ) Μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 

του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) Μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη 
συμμετοχή των προσφερόντων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) Ο προσφέρων έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) Ο προσφέρων έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή  του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,  
(η) Ο προσφέρων επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
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επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση, 

(θ) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 
θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 
 
16.1.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία προεπιλογής, οικονομικός φορέας 
εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 
(εθνικός λόγος αποκλεισμού) 
 
16.1.5 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός 
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία 

από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων.   
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις 

περιπτώσεις της παραγράφου 16.1.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από 
την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της 

παραγράφου 16.1.4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. lii 

16.1.6 Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 16.1.1, 16.1.2 α) και 16.1.4liii μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία 

κριθούν επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή 
του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Προσφέρων που έχει αποκλειστεί, με 

τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο 

του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο 
ισχύει η απόφαση. 

 
16.1.7 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 

κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 
9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
 
16.1.8 Προσφέρων που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 
 
Άρθρο 17: Κριτήρια επιλογήςliv 

17.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό 
μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα 
Μελετητών ή Γραφείων Μελετών Μελετών στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του 
άρθρου 9.1 της παρούσαςlv. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
Μητρώα του Παραρτήματος XI του ΠροσαρτηP ματος Α  ́του ν. 4412/2016. 
 
17.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαlvi 

α) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας απαιτείται να είναι ασφαλισμένος έναντι 

επαγγελματικού κινδύνου τουλάχιστον 70.000,00€. 
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β) Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να έχει ολικό ύψος κύκλου εργασιών μεγαλύτερο 

των 50.000€ στον τομέα που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις 

τελευταίες οικονομικές χρήσεις. 

17.3. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότηταlvii 

Κάθε οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει:  
 
α) Γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο 

Μελετητών - Εταιρειών/Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε 

αντίστοιχη κατηγορία κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05 και Π.Δ. 138/2009: 

• Για την κατηγορία μελέτης (16) Μελέτες Τοπογραφίας, ένα μελετητή 

τουλάχιστον 8ετούς εμπειρίας 

• Για την κατηγορία μελέτης (8) Στατικές Μελέτες, ένα μελετητή τουλάχιστον 

12ετούς εμπειρίας 

• Για την κατηγορία μελέτης (21), Γεωτεχνικές μελέτες & Έρευνες, ένα μελετητή 

τουλάχιστον 12ετούς εμπειρίας 

• Για την κατηγορία μελέτης (13), Μελέτες Υδραυλικών Έργων, ένα μελετητή 

τουλάχιστον 8ετούς εμπειρίας 

 

β) Επιπλέον, ο φορέας θα πρέπει να έχει αναλάβει και ολοκληρώσει επιτυχώς την 

τελευταία τριετία τρεις (3) ανάλογης τουλάχιστον έκτασης και περιεχομένου, εργασίες. 

 
17.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισηςlviii 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να έχει αναπτύξει και να εφαρμόζει τα 

κάτωθι: 

• Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 ή συναφές 

• Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή συναφές 

 
17.5 Προεπιλογή Υποψηφίων 

1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προεπιλεγούν ανέρχονται σέ πέντε (5). 
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο αριθμός υποψηφίων που ικανοποιούν τα 
κριτήρια επιλογής είναι μικρότερος από πέντε, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνεχίζει 
τη διαδικασία, καλώντας τους υποψηφίους που διαθέτουν τις απαιτούμενες 
ικανότητές, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν.4412/2016. 
 
2. Μετά τη διαδικασία ελέγχου πλήρωσης των κριτήριων επιλογής, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παρούσα και εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων που τα πληρούν 
υπερβαίνει τους πέντε (5), οι υποψήφιοι κατατάσσονται σέ φθίνουσα σειρά βάσει των 
κριτηρίων προκειμένου να επιλέγουν τελικά οι 5 πρώτοι σε σειρά κατάταξης 
υποψήφιοι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Δ΄	
 

Άρθρο	18:	Περιεχόμενο	φακέλου	αίτησης	συμμετοχής	

18.1 Η αίτηση συμμετοχής των υποψηφίων περιλαμβάνει έναν ηλεκτρονικό 

φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισμού, να περιέχειlix τα ακόλουθα: 
α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
β) Υπεύθυνη Δήλωση γνώσης και αποδοχής των τοπικών συνθηκών. Προς τούτο θα 
πρέπει να επισκεφθούν τον υπό μελέτη χώρο κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την 
υπηρεσία. Το σχετικό αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία μέσω του 
email του δήμου (email: ty@maroussi.gr) τουλάχιστον έξι ημερολογιακές ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών. Οι 
ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω email για την διαθέσιμη ημερομηνία και 
ώρα που θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη στον υπό μελέτη χώρο με την υπηρεσία 
για να παρασχεθούν οι οιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες. Η αναθέτουσα αρχή θα 
χορηγήσει στους ενδιαφερόμενους βεβαίωση γνώσης τοπικών συνθηκών η οποία 
θα πρέπει επί ποινή ακυρότητας να υποβληθεί μέσα στον φάκελο δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 
 
Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986 (Α 7́5), ως προκαταρκτική	απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 16 της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το 

άρθρο 17 της παρούσας. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί 

από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά από τα 
κατωτέρω αναφερόμενα, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας. 
 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται  έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορώνlx.  

 
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή , με μόνη την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 16 της παρούσας, για το σύνολο των 

φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σέ αυτόν. 

 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο 
νόμιμός εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το 

πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής ή το 
αρμόδιο ως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπό να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα 

για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία προεπιλογής. 
 

Στην περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής από ένωση οικονομικών φορέων, το 
ΤΕΥΔ, υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο ΤΕΥΔ την πρόθεσή 
του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ του 

υπεργολάβου. 
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Στην περίπτωση που υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητές ενός ή 

περισσοτέρων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ κάθε φορέα, 
στις ικανότητές του οποίου στηρίζεται. 
18.2 Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής υποβάλλονται ιδιωτικά 
έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 

4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά 
την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία 
δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 120 παρ. 1 του ν. 4412/2016)lxi. 

 

Άρθρο 19: Αποδεικτικά μέσαlxii που θα υποβληθούν στο Β’ στάδιο του 
διαγωνισμού από τον προσωρινό ανάδοχο 

19.1 Τα δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) των παρακάτω παραγράφων του 

παρόντος άρθρου θα υποβληθούν στο Β’ στάδιο του διαγωνισμού από τον προσωρινό 
ανάδοχό. 

 
19.2 Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως 
ορίστηκαν στα άρθρα 15, 16 και 17 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της 
αίτησης συμμετοχής και σε οποιοδήποτε άλλο χρονικό σημείο θα καθοριστεί με το 
τεύχος του β’ σταδίου του Διαγωνισμού, 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 

σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
 

Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4250/2014 (Α  ́94). ΕιδικαP  τα αποδεικτικαP , τα οποιPα αποτελουP ν ιδιωτικαP  εPγγραφα, 
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τουςlxiii. 
 
Αποδεκτές γίνονται: 

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

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

 
19.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 16 

Ο προσωρινός ανάδοχος, που θα ανακηρυχθεί στο Β’ στάδιο του Διαγωνισμού θα 
κληθεί κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή να 
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 

(α) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 16.1.1 του παρόντος, απόσπασμα ποινικού μητρώου, 
ή, ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
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είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 
αυτές οι απαιτήσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή τουlxv. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά 
και στα πρόσωπα που ορίζονται στα τέσσερα τελευταία εδάφια του άρθρου 
16.1.1 του παρόντος. 

(β) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 16.1.2 του παρόντος: 

• Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους 

ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους μέλους ή χώραςlxvi, το οποίο πρέπει να 
είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή τουlxvii. 

Οι Έλληνες μελετητές - φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν βεβαίωση του 

ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού οργανισμού όπου είναι ασφαλισμένοι για 
την κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους. 

Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν 
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το 
προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – 
μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της 
προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών 
προσώπων- μελετητών που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι 
αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 
αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, 
για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό 
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

• Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους μέλους ή χώραςlxviii, το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο 
υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τουlxix.   

Οι Έλληνες μελετητές και Εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν 
αποδεικτικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.  

Οι αλλοδαποί προσφέροντες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν 
έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια 
υποχρέωση,  υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

• Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης 

(ββ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 16.1.2Α της παρούσας, πιστοποιητικό από τη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τουlxx, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται 
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικούlxxi. 

(γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 16.1.3 του παρόντος: 
Για την περίπτωση β’lxxii, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας το οποίο να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τουlxxiii. Ειδικότερα για τους 
οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
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τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της 
έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί 
υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας 
του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
ως κάθε φορά ισχύουν. Οι μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν 

πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Ειδικά η μη αναστολή των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδωνlxxiv.  
 
Για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’lxxv, υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος,lxxvi ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι 
αποκλεισμούlxxvii.  

 
Για την περίπτωση θ’lxxviii, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα μελετητές - φυσικά πρόσωπα, προσκομίζεται 
πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιμελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές 
εξουσίες επί των μελών του) περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο 
επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, καθώς και τα φυσικά 
πρόσωπα-μελετητές, ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), 
τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, υποβάλουν πιστοποιητικό 
του φορέα στον οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη 
του, διαφορετικά υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός 
φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.  

 
(δ) Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν 
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη 
δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται ανωτέρω.   

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού 
αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)lxxix του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα 
υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 
 
19.4. Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής: 

19.4.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς 
τους : 

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο 
Μελετητή ή Γραφείων Μελετώνlxxx για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως 
εξής:  

1 στην κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες Τοπογραφίας), πτυχίο Α’ τάξης και 
άνω 
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2 στην κατηγορία μελέτης 8 (Στατικές Μελέτες), πτυχίο Β’ τάξης και άνω 

3 στην κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνικές μελέτες & Έρευνες), πτυχίο Β’ 
τάξης και άνω 

4 στην κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων), πτυχίο Α’ τάξης 
και άνω 

 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που 
περιγραP φονται στο ΠαραP ρτημα XI του ΠροσαρτηP ματος Α  ́του ν. 4412/2016.  

 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 

κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 

ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο 

μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας. 

Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με 
τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύοςlxxxi. 

 

19.4.2 Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται ως 

ακολούθως lxxxii:  

 

(i) Για τη βεβαίωση της ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικού κινδύνου 
ύψους 70.000,00€, με προσκόμιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε ισχύ, 

αναγνωρισμένης ημεδαπής ή αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης. 
 

(ii) Για την απόδειξη του ύψους του κύκλου εργασιών, με δήλωση περί του ολικού 
ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα 

δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες 
οικονομικές χρήσεις. 

 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του ΠροσαρτηP ματος Α  ́

του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 

αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και 
στην παράγραφο 19.4.5 του παρόντος άρθρου. 
 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να υποβάλλει τα 
δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική 

και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η 
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αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο. 
 
19.4.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως lxxxiii: 

 
(i) για την περίπτωση του άρθρου 17.3.(α), οι μεν προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, με το Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών, οι δε 
αλλοδαποί προσφέροντες με τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 4.1 του 
παρόντος άρθρου 

 
(ii) για την περίπτωση του άρθρου 17.3.(β), ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να 
αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την 
αίτηση συμμετοχής του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία 

τεκμηρίωσης: 
 

• Κατάλογο των σχετικών συμβάσεων συνοδευόμενο από πιστοποιητικά 
εμπειρίας (π.χ βεβαιώσεις αρχής ή εγκριτικές αποφάσεις μελετών ή Υπεύθυνη 

δήλωση του διαγωνιζομένου, περί της έντεχνης, επιτυχούς και αποτελεσματικής 
εκπόνησης των συμβάσεων). 

 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α  ́
του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 
αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και 
στην παράγραφο 19.4.5 του παρόντος άρθρου. 
 

19.4.4 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισηςlxxxiv 

Πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης σε ισχύ για τα κάτωθι 
συστήματα: 

• Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 ή συναφές 

• Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή συναφές 

 
19.4.5 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να 

υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 

εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση 
και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, 

συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, 
τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που 

αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
 
19.5 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο 
“Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου”, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία 
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προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τουςlxxxv, εκτός 
αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί 
όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού 
προσώπου, 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να 
περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 
υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν 
υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά 

απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας.  
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή 
φωτοαντίγραφο επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, 

εφόσον υπάρχει 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων 

του καταστατικού 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από 

την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
Άρθρο 20: Υπεργολαβία 

20.1 Στο β’ στάδιο του διαγωνισμού οι προεπιλεγέντες οικονομικοί φορείς θα 

αναφέρουν στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 

Διευκρινίζεται ότι στην παρούσα φάση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
η συμπλήρωση του σημείου Δ του μέρους ΙΙ του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική. 

20.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από 
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

20.3 .................................................................... lxxxvi 

20.4 Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις 

εκατό (30%)lxxxvii της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 16 
της παρούσας για τους υπεργολάβους με το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού του. 
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Άρθρο 21: Διάφορα 

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωμοδοτήσεις και 
αποφάσειςlxxxviii: 

Η με α.π. 411797/25-06-2020 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 
Έργων Περιφέρειας Αττικής. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 46280/19-11-2020 
για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 

2020 και με αρ. Β-1115 καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων (συμπληρώνεται και ο 
αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη 
εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του 

π.δ 80/2016)lxxxix. 

 

Μαρούσι, Δεκέμβριος 2020 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. 622/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπήςxc 
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2. Εγκρίνει την υπ’αριθµ.29/2020 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
 
 

 
Αναθέτει τα περαιτέρω στον κ. ∆ήµαρχο. 
 
Εκδόθηκε η µε αριθµό 622/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται : 
 
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Τ Α  Ψ Η Φ Ι Σ Α Ν Τ Α  Μ Ε Λ Η 
Σταθούλης Σπυρίδων 1.Κατσιγιάννης Επαµεινώνδας 

2.Σαγρής Παναγιώτης 
3.Παπαδόπουλος Μιχαήλ 
4.Βλάχου -Σταµατάκη Ελένη 
5.Γώγου Μαρία 
6.Βουρλάκη Αικατερίνη 
7.Μπόγδανος Σπύρος  

 
                                                           
i Κατά την έννοια της περ. 29 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016. 
ii Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι 

αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις 
συμβάσεις που αναθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 
4412/2016. 

iii  Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός 
ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του 
φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο 

πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένη η υπό ανάθεση μελέτη. 
iv   Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
v  Μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία” του υποσυστήματος.  
vi  Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' 

ελαP χιστον τις πληροφοριPες που προβλεPπονται στο ΜεPρος Γ  ́ του ΠαραρτηP ματος V 
του ΠροσαρτηP ματος Α  ́ του ν. 4412/2016. ΕπισημαιPνεται οP τι, μεPχρι την εPκδοση 
τυποποιημένου εντύπου προκήρυξης σύμβασης για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι 
αναθέτουσες αρχές, μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο 
“Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και 
διαμορφώνοντάς το αναλόγως. 

vii  Το ΤΕΥΔ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α  ́147), για 
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών (Β' 

3698/2016). Aπό τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή 
Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω 
υπηρεσίας για τη σύνταξη του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για τις αναθέτουσες αρχές 
και τους οικονομικούς φορείς, καθώς εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να 
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διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής στη 

διαδρομή http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-
egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-
synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn  

viii Πρβλ και άρθρο 4 1.της με αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Απόφασης 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά 
την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την 
Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο 
συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (Β’ 4203). 

ix  Η περιπτ. (ζ) συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη διακήρυξη εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή περιλάβει υποδείγματα εγγράφων προς υποβολή από τους 
οικονομικούς φορείς π.χ. εγγυητικών επιστολών. 

x  Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή 
κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή 
της διαδικασίας σύναψης. 

xi  Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 3 του ν. 4412/2016, η 
ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύμβασης δεν είναι υποχρεωτική στις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων.  

xii  Συμπληρώνεται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα, η 
οποία πρέπει να ταυτίζεται με τη δημοσίευση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 120 ν. 
4412/2016). Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει πρόβλεψη για δαπάνη 
αναπαραγωγής των τευχών του διαγωνισμού και διαγράφονται τα λοιπά εδάφια 
(πλην του πρώτου εδαφίου) της παρ. 2.2 της διακήρυξης. 

xiii Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης, μπορεί να 
περιληφθεί, στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, πρόβλεψη ότι τα σχετικά 
έγγραφα της σύμβασης θα διατεθούν με μέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών, 
όπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός ταχυδρομικών ή 
άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων (τρίτο εδάφιο παρ. 1 του 
άρθρου 67 του ν. 4412/2016). Στην περίπτωση αυτή  προτείνεται η ακόλουθη 
διατύπωση:  «Τα ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης ........................... διατίθενται από 
…………………………., οδός …………………, πληροφορίες …………………. τηλ.:……………... Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της 
σύμβασης ……………, στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες». 

xiv  Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης, διότι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται 
να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν 
άρθρο της διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των 
πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η 
πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε 
να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει 
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που 
προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των 
απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο 
τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την σύναψη ή εκτέλεση της σύμβασης. Για 
τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει 
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”. 

xv  Συμπληρώνεται  από την αναθέτουσα αρχή με  σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία, 
προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας.  

xvi Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 
της παρούσας. Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη 
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αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 

(3821 Β'). 
xvii Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 

υποπαρ. β. του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 
4609/2019. Σημειώνεται ότι η προθεσμία των 10 ημερών που αναγράφεται στο 
παρόν σημείο αφορά μόνο τον χρόνο υπογραφής της ΥΔ και σε καμία περίπτωση δεν 
συνδέεται με την συνολική προθεσμία υποβολής των προσφορών με την έννοια ότι 
οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την προσφορά τους 
οποτεδήποτε κατά την ως άνω προθεσμία. 

xviii  Άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 
περ. β’ του ν. 4605/2019 και το άρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). 

xix Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες  για την ολοκλήρωση των ενεργειών της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα. άρθρο 221Α του ν. 
4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/2019 και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 7 ν. 4609/2019 (Α 67).  

xx Πρβ. και άρθρο 101 παρ. 2 περ. β’ του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 43 παρ. 11 του ν. 4605/2019. 

xxi   Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & 
‘δ της με. αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 

xxii  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
xxiii  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 

14 του ν. 4497/2017 (Α 171) και το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α’ υποπερ. αβ’ του ν. 
4605/2019.  

xxiv  Επισημαίνεται ότι με το  άρθρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλέπεται 
ότι: "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". 

xxv  Από 1-1-2017 τέθηκε σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), με το άρθρο 13 του οποίου 
καταργήθηκε το π.δ 113/2010. 

xxvi  Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

xxvii  Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων. 

xxviii  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, 
διαμορφώνεται αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης και το παρόν άρθρο 
(πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

xxix  Πρβλ. άρθρο 53 περ. 8α' του ν. 4412/2016. 
xxx  Εφόσον πρόκειται για σύμβαση συγχρηματοδοτούμενη (από  κονδύλια της Ε.Ε.) 

πρέπει να αναφέρεται και το Μέτρο από το οποίο χρηματοδοτείται. Πρέπει να 
αναφέρεται η εξασφάλιση χρηματοδότησης της σύμβασης (αρ 45 παρ 8 σημείο Α5 

του ν. 4412/2016). 
xxxi   Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. 
xxxii Η αναθέτουσα αρχή διαμορφώνει το παρόν σημείο της διακήρυξης, ανάλογα με το 

αν αποφασίσει να υποδιαιρέσει τη σύμβαση σε περισσότερα τμήματα/μελέτες ή όχι, 
ήτοι να τις αναθέσει ως ενιαίο σύνολο. Στην περίπτωση που επιλέξει να μην 
υποδιαιρέσει σε τμήματα, αναφέρει, στο παρόν σημείο της διακήρυξης, τους 
βασικούς λόγους της απόφασής της αυτής (πρβλ. άρθρο 59 του ν. 4412/2016). 

xxxiii  Κατά το άρθρο 184 του ν. 4412/2016, τμηματικές προθεσμίες μπορούν να 
τεθούν  στο συμφωνητικό κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής. Αν δεν τεθούν 
τμηματικές προθεσμίες, η σχετική αναφορά της προκήρυξης διαγράφεται. Επίσης, 

μπορεί να γίνεται παραπομπή στο σχετικό χρονοδιάγραμμα που (τυχόν) 
περιλαμβάνεται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων. 

xxxiv  Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή επιλέξει τη μη χορήγηση 
προκαταβολής, το σχετικό εδάφιο διαγράφεται. 
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xxxv  Να αναφερθεί εάν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και να συμπληρωθούν 

τα αναφερόμενα στο άρθρο 57 παρ 2 του ν. 4412/2016. Άλλως, να συμπληρωθεί  
«δεν γίνονται δεκτές». 

xxxvi  Πρβ. άρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Αν, ωστόσο, στην παράγραφο 
13.3 της παρούσας η αναθέτουσα αρχή έχει συμπληρώσει ότι γίνονται δεκτές 
εναλλακτικές προσφορές, η παράγραφος 13.4 διαγράφεται .  

xxxvii   Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
86 παρ. 6. του ν. 4412/2016, στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης 
εκπόνησης μελετών (πλήρους μελέτης ή επιμέρους σταδίων αυτής), οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν την τιμή ή το κόστος ως μοναδικό κριτήριο 
ανάθεσης μόνο εφόσον συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις, και κατόπιν 
γνώμης του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής: α) όταν δεν 
απαιτούνται τεχνικά στοιχεία άλλα, πέραν των ήδη περιεχομένων στο Φάκελο 
Δημόσιας Σύμβασης, όπως κατά κύριο λόγο στις περιπτώσεις τοπογραφικών 
μελετών ή γεωτεχνικών ερευνών ή β) όταν περιέχονται στο Φάκελο Δημόσιας 
Σύμβασης επαρκή τεχνικά στοιχεία, ιδίως εγκεκριμένες μελέτες προηγούμενων 
σταδίων και είναι σε ισχύ εκδοθείσα Α.Ε.Π.Ο. ή γ) όταν πρόκειται για μελέτη μικρού ή 
απλού έργου ή έργου χωρίς αβεβαιότητες ως προς την τεχνική λύση ή  δ) όταν 
πρόκειται περί μελετών που, κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, εκπονούνται σε ένα 
στάδιο και των οποίων η έγκριση δεν προϋποθέτει κανενός είδους αδειοδότηση ή 
θεσμοθετημένη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, όπως ιδίως των τοπογραφικών, 
κυκλοφοριακών και οικονομικών. 

xxxviii  Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 121 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 19 
του ν. 4605/2019 . 

xxxix   Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών μετά την παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει 
προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. περ. β της παρούσας. 

xl  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη 
συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, 
(άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 5α του άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).).  

xli  Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από 
το ποσό των 20.000 ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης 
(αρθ.72 παρ. 1 περ. β) εδ. τρίτο του ν. 4412/2016). 

xlii  Άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ’ του ν. 4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και 
την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η 
κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη 
προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση 

από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του 
ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης 

προκαταβολής. 
xliii  Πρβλ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
xliv Σύμφωνα με την περ. 40 της παρ. 1 και την παρ. 3 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016, 

εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης σε μία 
ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφορία, που προβλέπεται 

στο άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3316/2005 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017 (πρβ. 
παρ. 10  του άρθρου 379 του ν. 4412/2016), καθώς και σε μία ημερήσια εφημερίδα 
της πρωτεύουσας του νομού, στον οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο,το 
οποίο αφορά η μελέτη ή η υπηρεσία, ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην έδρα του 
νόμου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή αν το έργο θα εκτελεστεί σε 
περισσότερους νομούς, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο 12 του ν. 3316/2005 μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου 2020 (πρβ. παρ. 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016).  
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xlv  Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007, που εξακολουθεί να ισχύει 

έως την 1.1.2021 (πρβ. άρθρο 379 παρ. 12 του ν. 4412/2016). 
xlvi  Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν 

μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του Μητρώου Μελετητών/ 
Γραφείων Μελετών.  

xlvii  Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4412/2016. 
xlviii   Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει 
να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί 
της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” , δεδομένης της ως άνω 
νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, 
η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις. 

xlix  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

l   Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ' του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το 
άρθρο 39 του ν. 4488/2017.  

li  Οι λόγοι της παραγράφου 18.1.5 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από 
τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 18.1.5, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές 
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης. 
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση επιλογής οποιουδήποτε δυνητικού λόγου 
αποκλεισμού της παρ. 18.1.5 και πρόβλεψης του στην παρούσα διακήρυξη, η 
αναθέτουσα αρχή αποκλείει τον οικονομικό φορέα (με την επιφύλαξη των παρ. 7 
έως 9 του αρ. 73 του ν. 4412/2016), στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει ο 
συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού. Επισημαίνεται ότι η επιλογή της αναθέτουσας 
αρχής για τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 18.1.5 διαμορφώνει 
αντιστοίχως το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) και τα 
αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 του παρόντος. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα 
αρχή δεν επιλέξει κάποιον από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 18.1.5, 
διαγράφεται το περιεχόμενο των σχετικών λόγων αποκλεισμού της παραγράφου και 
δεν συμπληρώνεται αντίστοιχα το  ΤΕΥΔ και τα αποδεικτικά μέσα. 

lii  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 
του ν. 4497/2017. 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. 

liii  Η αναφορά στην παρ. 18.1.5 τίθεται εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει κάποιον 
από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου αυτής. 

liv  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας 
για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το 
αρ. 77 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να 
σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 
του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο, 
ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των 
κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις 
αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας 
και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 
19.1 έως 19.3 εξετάζονται κατά τη διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας του 
προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).  

lv  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες 
τάξεις/ πτυχία του Μητρώου Μελετητών/ Γραφείων Μελετών. Πρβλ. Άρθρα 76 παρ 
4 & 77 παρ. 4 του ν. 4412/2016, οι οποίες προστέθηκαν με το άρθρο 119 παρ. 5 περ.  
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α' & ε', αντίστοιχα, του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 
4412/2016. 

lvi  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι 
οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική 

ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται 
και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 
τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις 
καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο. 

lvii  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι 
οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να 
είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο 
εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Πιο συγκεκριμένα, η αναθέτουσα αρχή 
περιγράφει, στο παρόν σημείο, τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας, ανάλογα με την υπό ανάθεση μελέτη. Ειδικά ως προς την απαίτηση 
στελέχωσης της επιχείρησης, η αναθέτουσα αρχή αναφέρει περιγραφικά τα 
επαγγελματικά προσόντα (εμπειρία, πτυχία, κλπ) των απαιτούμενων για τη 
συγκεκριμένη σύμβαση μελετητών. Για τον τρόπο απόδειξης της στελέχωσης, πρβλ. 
άρθρο 22.2.3 της παρούσας. 

lviii  Προαιρετική επιλογή. Η παρ. 19.4 τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της 

αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 

82 του ν. 4412/2016. Επαναλαμβάνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να 

σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 

ν. 4412/2016). 
lix  Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το 

ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών και επισυνάπτεται στον (υπο)φακέλο της προσφοράς 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  117384/26-
10-2017   Κ.Υ.Α.). 

lx  Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 6 
του ν. 4605/2019. Σημειώνεται ότι η προθεσμία των 10 ημερών που αναγράφεται 
στο παρόν σημείο αφορά μόνο τον χρόνο υπογραφής του ΤΕΥΔ και σε καμία 
περίπτωση δεν συνδέεται με τη συνολική προθεσμία υποβολής των προσφορών, με 
την έννοια ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την 
προσφορά τους οποτεδήποτε κατά την ως άνω προθεσμία. 

lxi  Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 
υποπαρ. β. του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 
4609/2019. 

lxii  Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα 
οποία έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβλ. 
άρθρο 8 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α. 

lxiii Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερίπτωση αε του ν. 4605/2019..   

lxiv  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το 
άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

lxv  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το 
άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

lxvi  Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των 
πιστοποιητικών ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς 

ασφαλιστικούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως 
πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου 
να τα υποβάλλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω 
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πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 
από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
υποσυστήματος. 

lxvii Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το 
άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

lxviii Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των 

πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς 
ασφαλιστικούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως 

πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου 

να τα υποβάλλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω 
πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 

από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
υποσυστήματος. 

lxix Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το 
άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

lxx  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το 
άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  

lxxi  Πρβλ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 
46, περ. α’ του ν. 4605/2019.  

lxxii  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
lxxiii  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το 

άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
lxxiv  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά 

εμφανίζονται στο taxisnet. 
lxxv  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους 

αποκλεισμού. 
lxxvi   Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 

από εγκεκριμένο πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-
2017   Κ.Υ.Α.) 

lxxvii  Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με 
κατάλληλα μέσα, ότι συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις αυτές, αποκλείει 
οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

δημόσιας σύμβασης.  

lxxviii  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
lxxix  Η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eCertis για την αναζήτηση ισοδύναμων 

πιστοποιητικών άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε είναι διαθέσιμη, χωρίς κόστος, στη 

διαδρομή. https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαίνεται ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ 
είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας για την καταχώρηση και τήρηση των στοιχείων του 
eCertis για την Ελλάδα. Πρβλ. το με αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικό έγγραφο 
της Αρχής στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-
articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-
dhmosiwn-symvasewn  

lxxx τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του ν. 3316/2005 και του π.δ. 
138/2009   

lxxxi  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με 
το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  

lxxxii  Συμπληρώνονται  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αποδεικτικά μέσα), κατά 
περίπτωση, με βάση το Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ  του Προσαρτήματος Α’ του ν. 
4412/2016. 

lxxxiii   Για την απόδειξη της  τεχνικής ικανότητας του προσφέροντος, όπως αυτή 
προσδιορίζεται στο άρθρο 19.3, η αναθέτουσα αρχή αναγράφει όσα εκ των 
αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στα στοιχεία αιι,  β, γ, ε, στ και η του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 απαιτούνται (άρθρο 80 
παρ. 5 του ως άνω νόμου). Ειδικά η στελέχωση των ημεδαπών μελετητικών 
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επιχειρήσεων αποδεικνύεται με την προσκόμιση της βεβαίωσης εγγραφής (πτυχίο) 
στο Μητρώο Μελετητών/ Γραφείων Μελετών. 

lxxxiv  Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 19.4, συμπληρώνεται 

αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
lxxxv  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν. 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με 

το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  
lxxxvi   Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν ότι, κατόπιν αιτήματος του 

υπεργολάβου και εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή 
καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του δυνάμει σύμβασης 

υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, καθορίζονται τα ειδικότερα 
μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις 
ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον 

τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. 
Συμπληρώνεται αναλόγως. 

lxxxvii  Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην 
περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

(πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 
lxxxviii Τίθενται οι τυχόν ληφθείσες γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις, π.χ. αποφάσεις 

ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης πίστωσης, η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της 
αρμόδιας διαχειριστικής αρχής σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενης σύμβασης, 

τυχόν άλλες εγκρίσεις, ειδικοί όροι, κλπ. 
lxxxix Από 01.01.2017 έχει τεθεί σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων 

από τους διατάκτες”, το άρθρο 13 του οποίου καταργεί το π.δ 113/2010.  Σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016: “Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι 
συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης 
αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, 
καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση 
που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.".Επίσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις 
ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος". Πρβ. και άρθρο 5 του ως 
άνω διατάγματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”. 

xc Του αρμοδίου οργάνου του εργοδότη – αναθέτουσας αρχής (άρθρο 2 παρ. 3 στοιχ. 2 
του ν. 4412/2016). 
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