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3Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

συνοπτικό διαγωνισμό  

με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: 

Μελέτη για την ωρίμανση του έργου “Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου στην περιοχή 

Παναγία Κρημνιώτισσα του Δήμου Σαμοθράκης” 

Εκτιμώμενης αξίας 59.638,17 € (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 και 

 

καλεί 

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
εκπόνησης της ως άνω μελέτης. 

 

                                                           

 

1 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. 

2Αναγράφεται 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. 

3Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή 4- Στοιχεία επικοινωνίας 

1. 1                  Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  

Οδός : ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

Ταχ.Κωδ. : 68002 

Τηλ. : 2551041218 

Telefax : 2551041641 

E-mail : dim@samothraki.gr 

Πληροφορίες : Παυλίδου Πασχαλιά 

1.2 Κύριος του Έργου :       ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

1.3 Εργοδότης:                      ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

1.4 Προϊστάμενη Αρχή :      ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

1.5 Διευθύνουσα Υπηρεσία :   Α.ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΠΕ ΕΒΡΟΥ 

1.7 Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό είναι το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σαμοθράκης, στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές: 

Οδός : Χώρα Σαμοθράκης 

Ταχ.Κωδ. : 68002 

Τηλ. : 2551041218 

Telefax : 2551041641 

E-mail : dim@samothraki.gr 

 

1.8 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/του 

αναθέτοντος φορέα καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας  ή εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως 

στους προσφέροντες 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. 

                                                           

 
4 ή Αναθέτων Φορέας. Να αντικατασταθεί σε όλα τα σημεία της διακήρυξης εφόσον αντί αναθέτουσας αρχής είναι 

αναθέτων φορέας του Βιβλίου ΙΙπροσαρμόζοντας αναλόγως και τις σχετικές αναφορές στο θεσμικό πλαίσιο 

mailto:dim@samothraki.gr
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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 διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα:  

α) η παρούσα διακήρυξη, 

β) το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς5, 

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.)6 με τα τυχόν Παραρτήματά του, 

στ) το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών, 

η) τυχο ν συμπληρωματικε ς πληροφορι ες και διευκρινι σεις που θα παρασχεθου ν απο  την 

αναθε τουσα αρχη   επι  ο λων των ανωτε ρω. 

 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης από τις 23/08/20217  στην ιστοσελι δα www.samothraki.gr 

To έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς διατίθεται στους υποψήφιους οικονομικούς 

φορείς που θα λάβουν τη βεβαίωση της επι τόπου αυτοψίας (όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 

Ε του άρθρου 19.3 της παρούσας διακήρυξης), από την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σαμοθράκης 

στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σαμοθράκης (Δ/νση: Χώρα Σαμοθράκης ΤΚ 

68002) 

 Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται8 από τις 23/8/2021 στα γραφεία  της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Σαμοθράκης. Για την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι 

καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε είκοσι (20) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο 

ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή.  Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας 

αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με 

δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία 

και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την 

αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης σε  προηγούμενο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της 

ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 

                                                           

 
5 Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να χορηγήσει έντυπο συμπλήρωσης οικονομικής προσφοράς ή να συμπεριλάβει στην 

διακήρυξη σχετικό υπόδειγμα 

6Πρβλ 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). 

7Συμπληρώνεται 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. 

8 Συμπληρώνεται στην περίπτωση που δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και διαγράφεται το προηγούμενο εδάφιο. 
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Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει 

ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.  

2.3 Εφο σον ε χουν ζητηθει   εγκαι ρως, η αναθε τουσα αρχη  παρε χει σε ο λους τους προσφε ροντες που 

συμμετε χουν στη διαδικασι α συ ναψης συ μβασης συμπληρωματικε ς πληροφορι ες σχετικα  με τα 

ε γγραφα της συ μβασης, το αργο τερο τε σσερις ημε ρες πριν την λη ξη προθεσμι ας παράδοσης των 

προσφορών και για την Παρούσα  έως την  2/09/20219. 

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1 Οι φάκελοι των προσφορών  υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14,  

 είτε (α) με κατάθεσή  τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  ΧΩΡΑ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΤΚ 68002 

 είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  

ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΤΚ 68002 

 είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο  της αναθέτουσας αρχής, ΔΗΜΟΣ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΤΚ 68002 

 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 

γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 

διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο  μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 14 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις 

του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην 

άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 

κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

3.2 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά  

του ……… 10 

 

για τη «Μελέτη για την ωρίμανση του έργου Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου στην 

περιοχή Παναγία Κρημνιώτισσα του Δήμου Σαμοθράκης »  

 

με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Σαμοθράκης 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών …/…./202111 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η 

οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 

(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 

στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

                                                           

 

9 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 αυτής εργάσιμη ημέρα. 

10Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και 

σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα στοιχεία όλων των μελών αυτής. 

11Συμπληρώνεται η ημ/νια του άρθρου 14 της παρούσας. 
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3.3 Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 20.2 του παρόντος, 
β)  ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 20.3 του παρόντος. Εάν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις, και  

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 

καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20.4 του 

παρόντος. 

Οι  ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του 

άρθρου 3.2 του παρόντος. 

3.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 

ημερομηνία  υποβολής  του άρθρου 14 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος. 

3.5 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
3.6  Οι προσφορε ς υπογρα φονται και μονογρα φονται ανα  φυ λλο για λογαριασμο  του οικονομικου  
φορε α : 
α) απο  τον ι διο το μελετητη  (σε περι πτωση φυσικου  προσω που),  
β) το νο μιμο εκπρο σωπο του νομικου  προσω που (σε περι πτωση νομικου  προσω που) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση , είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση 

και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά 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 της σύμβασης [περίληψης διακήρυξης] στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 

Άρθρο 4 : Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών/’έγκριση 
πρακτικού. 

4.1 Η ε ναρξη υποβολη ς των προσφορω ν που κατατι θενται κατα  την καταληκτικη  ημερομηνι α στην 

Επιτροπη  Διαγωνισμου 12, κατα  την ημερομηνι α και ω ρα που ορι ζεται στο α ρθρο 14 της παρου σας, 

προβαι νει σε δημο σια συνεδρι αση, κηρυ σσεται απο  τον Προ εδρο αυτη ς, μιση  ω ρα πριν απο  την ω ρα 

λη ξη της προθεσμι ας του α ρθρου 14  της παρου σης. Η παραλαβη  μπορει  να συνεχισθει  και μετα  την 

ω ρα λη ξης, αν η υποβολη , που ε χει εμπρο θεσμα αρχι σει, συνεχι ζεται χωρι ς διακοπη  λο γω του πλη θους 

των προσελθο ντων ενδιαφερομε νων  οικονομικω ν φορε ων. 

 Η λη ξη της παραλαβη ς κηρυ σσεται επι σης απο  τον Προ εδρο της Επιτροπη ς Διαγωνισμου , με 

                                                           

 
12 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες  για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο 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). 





 

 

σελ 7 

 

προειδοποι ηση ολι γων λεπτω ν της ω ρας και μετα  την κη ρυξη της λη ξης δεν γι νεται δεκτη  α λλη 

προσφορα  . 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 3.1 του 

παρόντος (η ώρα και ημέρα  υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως 

φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) 

και σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει 

τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

4.2 Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα ή μετά τη λήξη της 

παραλαβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος, αποσφραγίζει τους κυρίως 

φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής και τους φακέλους των 

Τεχνικών Προσφορών. Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής 

τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά 

προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του13 ο εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον 

αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον 

Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

4.3 Ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η βαθμολόγησή τους, με την εφαρμογή των κριτηρίων 

ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού. Το πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού ολοκληρώνεται με τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών και τη σχετική 

λεκτική αιτιολογία και υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή. Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται 

αποδεκτές εφόσον οι επί μέρους βαθμολογίες των κριτηρίων ανάθεσης είναι πάνω από τα αντίστοιχα 

ελάχιστα όρια όπως καθορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος, αλλιώς απορρίπτονται και ο  

προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την 

βαθμολογία των τεχνικών προσφορών, γνωστοποιεί εγγράφως, και με κάθε πρόσφορο τρόπο, σε όλους 

τους προσφέροντες, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της δημόσιας συνεδρίασης για την 

αποσφρα γιση των οικονομικω ν προσφορω ν των συμμετεχόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής.  

H διαδικασία της αποσφράγισης των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής 

προσφοράς και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση κατά την 

κρίση   της   επιτροπής  (άρθρο 117, παρ 4). Η διαδικασία αυτή γνωστοποιείται στους οικονομικούς 

φορείς από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού πριν από το άνοιγμα των προσφορών.  

Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση 

αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες14. Σχετικώς εκδίδεται γραπτή 

ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία κοινοποιείται εγγράφως, με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικώς ή με φαξ ή με συνδυασμό των ανωτέρω μέσων σε όλους τους 

προσφέροντες για την ημερομηνία και ώρα της επόμενης δημόσιας συνεδρίασης.  

4.4 Το σχετικό πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των 

τεχνικών προσφορών, εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή.  

Κατά της απόφασης έγκρισης του πρακτικού, η οποία έχει κοινοποιηθεί με επιμέλεια της αναθέτουσας 

αρχής σε όλους τους προσφέροντες, χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 της 

                                                           

 
13 Η εν λόγω πληροφορία συμπληρώνεται στο ΕΕΕΣ στο Μέρος  IV “Κριτήρια Επιλογής”--> “Α' Καταλληλότητα” στην 

απάντηση για την Ερώτηση 1). 

14 Πρβλ. άρθρο 221Α παρ. 1β) του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/2019. 
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παρούσας. Σε όλους τους προσφέροντες η αναθέτουσα αρχή παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων. 

4.5 Οι Φάκελοι της Οικονομικής Προσφοράς των προσφερόντων που αποκλείσθηκαν (για 

οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω και παραμένουν σφραγισμένοι, φυλάσσονται με μέριμνα της 

Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσμία ή ενδεχομένως οι αποκλεισθέντες  δηλώσουν 

εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώματος υποβολής ενστάσεων.  

4.6 Μετά την οριστικοποίηση της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

καλεί εγγράφως τους προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με το 

ανωτέρω Πρακτικό, σε δημόσια συνεδρίαση, σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται εγγράφως σε 

αυτούς προ πέντε (5) ημερών, για την αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών, εφόσον δεν 

έχει γίνει στην αρχική συνεδρίαση. Κατά την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, η Επιτροπή αποσφραγίζει 

τις οικονομικές προσφορές, τις μονογράφει και καταχωρεί το περιεχόμενό τους σε σχετικό Πρακτικό. 

Η υποβληθει σα οικονομικη  προσφορα , κατα  κατηγορι α μελε της, απορρι πτεται, εφο σον οι ποσο τητες 

του φυσικου  αντικειμε νου της προσφορα ς δεν αντιστοιχου ν στο αντικει μενο της μελε της, ο πως 

προκυ πτει απο  τα στοιχει α της περίπτωσης κε' της παρ. 2 του α ρθρου 53 του ν. 4412/2016. 

4.7 Ύστερα από τη βαθμολόγηση των αποδεκτών οικονομικών προσφορών και στάθμιση της 

βαθμολογίας της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς κάθε προσφέροντος, η Επιτροπή προσδιορίζει 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής 

σύμφωνα με το άρθρο 21.1 του παρόντος και καταγράφει τις ενέργειές της και την εισήγησή της για 

την ανάθεση, σε σχετικό Πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να 

το εγκρίνει.  

Μετα  την ε κδοση της απο φασης ε γκρισης του πρακτικου  της Επιτροπη ς Διαγωνισμου , η αναθε τουσα 

αρχη  κοινοποιει  την ως α νω απο φαση σε ο λους τους προσφε ροντες που υπε βαλαν αποδεκτη  

προσφορα  και παρε χει προ σβαση σε αυτου ς στις υποβληθει σες οικονομικε ς προσφορε ς των λοιπω ν 

προσφερο ντων.  

4.8 Επισημαι νεται ο τι, σε περι πτωση που οι προσφορε ς ε χουν την ι δια συνολικη  τελικη  βαθμολογι α  
(ισοδυ ναμες), η αναθε τουσα αρχη  επιλε γει τον (προσωρινο ) ανα δοχο, συ μφωνα με τα ειδικο τερα 
οριζο μενα στο α ρθρο 21.4 της παρου σας.  

4.9 Κατα  των αποφα σεων της αναθε τουσας αρχη ς του παρο ντος α ρθρου χωρεί ένσταση, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 6. 

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

5.1 Μετα  την αξιολο γηση των προσφορω ν, η αναθε τουσα αρχη  ειδοποιει  εγγρα φως  τον προσφε ροντα, 
στον οποι ο προ κειται να γι νει η κατακυ ρωση («προσωρινο  ανα δοχο»), να υποβα λει εντο ς προθεσμι ας 
10 ημερω ν   απο  την κοινοποι ηση της σχετικη ς ε γγραφης ειδοποι ησης σε αυτο ν15, τα δικαιολογητικα  
που προβλε πονται στο α ρθρο 22 του παρο ντος.  Τα δικαιολογητικα  υποβα λλονται στην αναθε τουσα 
αρχη  σε σφραγισμε νο φα κελο, ο οποι ος παραδι δεται στην Επιτροπη  Διαγωνισμου . 
5.2  Αν δεν υποβληθου ν τα παραπα νω δικαιολογητικα  η  υπα ρχουν ελλει ψεις σε αυτα  που υποβλη θηκαν, 
και ο προσωρινο ς ανα δοχος υποβα λλει εντο ς προθεσμι ας της παραγρα φου 5.1 του παρο ντος α ρθρου, 
αι τημα προς την Επιτροπη  Διαγωνισμου  για την παρα ταση της προθεσμι ας υποβολη ς, το οποι ο 
συνοδευ εται με αποδεικτικα  ε γγραφα, απο  τα οποι α να αποδεικνυ εται ο τι ε χει αιτηθει  τη χορη γηση 
των δικαιολογητικω ν, η αναθε τουσα αρχη  παρατει νει την προθεσμι α υποβολη ς των δικαιολογητικω ν 
για ο σο χρο νο απαιτηθει  για τη χορη γηση των δικαιολογητικω ν απο  τις αρμο διες αρχε ς. 
Το παρο ν εφαρμο ζεται και στις περιπτω σεις που η αναθε τουσα αρχη  ζητη σει την προσκο μιση των 

                                                           

 
15Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. α του ν. 4605/19. 
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δικαιολογητικω ν κατα  τη διαδικασι α αξιολο γησης των προσφορω ν και πριν το στα διο κατακυ ρωσης, 
κατ΄ εφαρμογη  της δια ταξης του α ρθρου 79 παρα γραφος 5 εδα φιο α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμε νων 
των αρχω ν της ι σης μεταχει ρισης και της διαφα νειας.16 
 
5.3 Αν, κατα  τον ε λεγχο των παραπα νω δικαιολογητικω ν, διαπιστωθει  ο τι: 

i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ είναι ψευδή ή 

ανακριβή ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) αν από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18, 19 και 22 της παρούσας17,απορρίπτεται 

η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, τηρουμένης 

της ανωτέρω διαδικασίας. 

5.4 Σε περι πτωση ε γκαιρης και προση κουσας ενημε ρωσης της αναθε τουσας αρχη ς  για μεταβολε ς στις 
πρου ποθε σεις τις οποι ες οι προσφε ροντες ει χαν δηλω σει με το Ευρωπαι κο  Ενιαι ο Έγγραφο Συ μβασης 
(ΕΕΕΣ) ο τι πληρου ν και οι οποι ες επη λθαν η  για τις οποι ες ε λαβε γνω ση ο προσφε ρων/υποψη φιος μετα  
την δη λωση και με χρι την ημε ρα της ε γγραφης ειδοποι ησης για την προσκο μιση των δικαιολογητικω ν 
κατακυ ρωσης, οι προσφε ροντες/υποψη φιοι οφει λουν να ενημερω σουν αμελλητι  την αναθε τουσα 
αρχη  σχετικα  και το αργο τερο με χρι την ημε ρα της ε γγραφης ειδοποι ησης για την προσκο μιση των 
δικαιολογητικω ν. 
5.5 Αν κανε νας απο  τους προσφε ροντες δεν υπε βαλε αληθη  η  ακριβη  δη λωση, η  αν κανε νας απο  τους 
προσφε ροντες δεν υποβα λλει ε να η  περισσο τερα απο  τα απαιτου μενα δικαιολογητικα , η  αν κανε νας 
απο  τους προσφε ροντες δεν αποδει ξει ο τι στο προ σωπο  του δεν συντρε χουν οι λο γοι αποκλεισμου  του 
α ρθρου 18 και ο τι πληροι  τα κριτη ρια επιλογη ς του α ρθρου 19, η διαδικασι α συ ναψης της συ μβασης 
ματαιω νεται. 

5.6  Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού, στο 

οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα υπό 5.2) ανωτέρω18 από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβασή του στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σαμοθράκης 

για τη λήψη απόφασης, είτε για την απόρριψη του προσωρινού αναδόχου, είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας κατά την παρ. 5.5 του παρόντος άρθρου, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.  

5.7 Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 

αποκλειστεί οριστικά19 εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

Άρθρο 6: Ενστάσεις20 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 

της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης 

υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη 

                                                           

 
16Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β του ν. 4605/19 

17Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λήψη επανορθωτικών μέσων). 

18Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του ν. 4605/19 

19Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β του ν. 4605/19. 

20Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 

116).  
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δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού (ή του Τεχνικού 

Συμβουλίου για ενστάσεις κατά της διακήρυξης), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 

376 παράγραφος 11, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή 

αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της  

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο.21 

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής και η 

άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την 

πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης 

ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της 

προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, 

κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).  

Η άσκηση της ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής αποτελεί προϋπόθεση για 

την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν 

χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή 

νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η αναθε τουσα αρχη  μπορει  να καλει  εγγρα φως τους προσφε ροντες να διευκρινι σουν η  να 
συμπληρω σουν τα ε γγραφα η  δικαιολογητικα  που ε χουν υποβα λει, συμπεριλαμβανομε νης και της 
οικονομικη ς τους προσφορα ς, με σα σε ευ λογη προθεσμι α, η οποι α δεν μπορει  να ει ναι μικρο τερη απο  
επτα  (7) ημε ρες απο  την ημερομηνι α κοινοποι ησης σε αυτου ς της σχετικη ς προ σκλησης, συ μφωνα με 
τα ειδικο τερα οριζο μενα στις διατα ξεις των α ρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016 και του α ρθρου 13 
της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 
Οποιαδη ποτε διευκρι νιση η  συμπλη ρωση που υποβα λλεται απο  τους προσφε ροντες η  υποψηφι ους, 
χωρι ς να ε χει ζητηθει  απο  την αναθε τουσα αρχη 22, δεν λαμβα νεται υπο ψη.  

Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης 

8.1 Η απο φαση κατακυ ρωσης δεν παρα γει τα ε ννομα αποτελε σματα  της, εφο σον η αναθε τουσα αρχη  
δεν την κοινοποι ησε σε ο λους τους προσφε ροντες.  
8.2 Η αναθε τουσα αρχη  κοινοποιει  την απο φαση κατακυ ρωσης στον προσωρινο  ανα δοχο. Με την ι δια 
επιστολη  καλει ται ο ανα δοχος να προσε λθει σε ορισμε νο το πο και χρο νο για την υπογραφη  του 
συμφωνητικου , εντο ς ει κοσι (20) ημερω ν απο  την κοινοποι ηση σχετικη ς ε γγραφης ειδικη ς 

                                                           

 
21Πρβλ. άρθρο 127 παρ.2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 33 του ν. 4497/2017. 

22Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
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προ σκλησης, προσκομι ζοντας και την απαιτου μενη εγγυητικη  επιστολη  καλη ς εκτε λεσης. Η εν λο γω 
κοινοποι ηση επιφε ρει τα ε ννομα αποτελε σματα της απο φασης κατακυ ρωσης, συ μφωνα με οριζο μενα 
στην παρ. 3 του α ρθρου 105 του ν. 4412/2016. 
8.3 Η υπογραφη  του συμφωνητικου  ε χει αποδεικτικο  χαρακτη ρα. Εα ν ο ανα δοχος δεν προσε λθει να 
υπογρα ψει το συμφωνητικο , με σα στην προθεσμι α που ορι ζεται στην ειδικη  προ κληση, αποκλει εται, 
και ακολουθει ται η διαδικασι α του α ρθρου 5 της παρου σας για τον προσφε ροντα που υπε βαλε την 
αμε σως επο μενη πλε ον συμφε ρουσα απο  οικονομικη  α ποψη προσφορα  βα σει τιμη ς23. Αν κανε νας απο  
τους προσφε ροντες δεν προσε λθει για την υπογραφη  του συμφωνητικου , η διαδικασι α συ ναψης της 
συ μβασης ματαιω νεται, συ μφωνα με την περι πτωση β' της παραγρα φου 1 του α ρθρου 106 24 του ν. 
4412/2016. 

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

Σχετικα  με την υπογραφη  της συ μβασης, ισχυ ουν τα προβλεπο μενα στην παρ. 5 α ρθρου 105 και 182 
του ν. 4412/2016. 
 
Τα  ε γγραφα της συ μβασης  με βα ση τα οποι α θα εκτελεσθει  η συ μβαση ει ναι τα αναφερο μενα 
παρακα τω. Σε περι πτωση ασυμφωνι ας των περιεχομε νων σε αυτα  ο ρων, η σειρα  ισχυ ος καθορι ζεται  
ως κατωτε ρω: 

1.  Το Συμφωνητικό, 

2.  Η παρούσα Διακήρυξη   

3.  Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 

4.  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 10 : Γλώσσα Διαδικασίας 

10.1 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.  

10.2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα.  

10.3 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 έγγραφο. 25 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.  

                                                           

 
23Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. δ του ν. 4605/19 

24 ή 317 για Βιβλίο ΙΙ 

25Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
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10.4Ενημερωτικά 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. 

10.5Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  

Άρθρο 11 : 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 όλες οι κανονιστικές πράξεις  που έχουν 

εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν 

εκδοθεί για την ερμηνεία του. 

3. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 40 και 42, παρ. 1του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης 

δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)26. 

4. Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 

5. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) 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 διατάκτες27”.  

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) 

                                                           

 
26Επισημαίνεται 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". 

27 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. 
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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»28 

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

ορισμός των μελών τους με κλήρωση29». 

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”. 

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, παραλαβήνκλπ  

Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών     

και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπως 

ισχύει, ως προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση 

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΄32). 

22. 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», 

23. 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», 

24. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που 

αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων». 

25. Η με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 Απόφαση Υπ. 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 

(ΜηΜΕΔ) της παρ. 8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016» 

26. 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). 

27. 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.  

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 

                                                           

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

29 Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
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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 ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης 

12.1 Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 59.638,17€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και  περιλαμβάνει30 τις  

προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:  

1. 22.296,53 € για μελέτη κατηγορίας 10 (ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ) 

2. 6.800,81 € για μελέτη κατηγορίας 13 (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 

3. 6.999,17 € για μελέτη κατηγορίας 20 (ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ) 

4. 6.234,80 € για μελέτη κατηγορίας 21(ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ) 

5. 6.281,80 € για μελέτη κατηγορίας 27 (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ) 

6. 1.010,88 € για εκπόνηση ΣΑΥ – ΦΑΥ  

7. 2.235,29 € για σύνταξη Τευχών δημοπράτησης31 

 

και 7.778,89€ για απρόβλεπτες δαπάνες32. 

Η μελέτη έχει ενταχθεί  στο «Πρόγραμμα ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον Κωδικό 

                                                           

 

30 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). 

31Αν απαιτείται ΣΑΥ – ΦΑΥ και τεύχη δημοπράτησης. Διαφορετικά να διαγραφούν 

32Πρβλ. άρθρο 53 περ. 8α' του ν. 4412/2016. 
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Εναρίθμου στο ΠΔΕ 2021 ΜΠ00310000533 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 4013/201134, 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.   

12.2 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.  

Οι  οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να μελετήσουν τα 

τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονομική τους προσφορά περιλαμβάνει τη  συνολική αμοιβή τους 

για το σύνολο του προς μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο  δημόσιας 

σύμβασης.Τεκμαι ρεται σχετικα  ο τι ο ανα δοχος ε λαβε υπο ψη, κατα  τη μελε τη του Φακε λου δημο σιας 

συ μβασης, την πιθανο τητα να μην αντιστοιχου ν οι ποσο τητες μονα δων φυσικου  αντικειμε νου, που 

αναφε ρονται στο τευ χος της προεκτιμω μενης αμοιβη ς, στις τελικε ς ποσο τητες που θα απαιτηθου ν για 

την εκπο νηση της μελε της και διαμο ρφωσε ανα λογα την οικονομικη  του προσφορα . Εφο σον 

προκυ ψουν διαφορε ς, εφαρμο ζεται το α ρθρο 186 του ν. 4412/2016. 

12.3 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου  

ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες από την 

υπογραφή του συμφωνητικού.  

Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως:35 

1Ο Παραδοτέο «Συγκοινωνιακή μελέτη» 4,5 μήνες (καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης 4,5 μήνες) 

2Ο Παραδοτέο «Υδραυλική μελέτη» 4,5 μήνες (καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης 3,5 μήνες) 

3Ο Παραδοτέο «Γεωλογική μελέτη» 3 μήνες (καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης 2 μήνες) 

4Ο Παραδοτέο «Γεωτεχνική μελέτη» 4,5 μήνες (καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης 3 μήνες) 

5ο Παραδοτέο «Περιβαλλοντική αδειοδότηση» 1,5 μήνες (καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης 6 

μήνες) 

Ο χρόνος εκπόνησης της περιβαλλοντικής μελέτης αφορά την υποβολή των δικαιολογητικών 

για την έκδοση των Π.Π.Δ. Ο χρόνος απόκρισης των υπηρεσιών για την συλλογή των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα προθεσμία.  

 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του  συμφωνητικού, 

μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.  

                                                           

 
33Εφόσον 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). 

34Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. 

35Κατά 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 διακήρυξηςδιαγράφεται. 

Επίσης, μπορεί να γίνεται παραπομπή στο σχετικό χρονοδιάγραμμα που (τυχόν) περιλαμβάνεται στο τεύχος τεχνικών 

δεδομένων. 
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12.4 Στον ανάδοχο χορηγείται προκαταβολή κατά τους όρους  των άρθρων 72 και 187 παρ. 2 περ. α) 

του ν. 4412/201636. 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 . 

13.2 Eναλλακτικές προσφορές  δεν γίνονται δεκτές  

13.3 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά37. 

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

13.5 Οι προσφορές ισχύουν για 6 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών 

του επομένου άρθρου. Η αναθε τουσα αρχη  μπορει , πριν τη λη ξη του χρο νου ισχυ ος της προσφορα ς, να 

ζητα  απο  τους προσφε ροντες να παρατει νουν τη δια ρκεια ισχυ ος της προσφορα ς τους και της 

εγγυ ησης συμμετοχη ς. 

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

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή 

ορίζεται η  2/9/2021  και ώρα 11.00 38.  

Προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσμα  απορρίπτονται ως  μη κανονικές, κατά το άρθρο 3.5 

του παρόντος. 

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις 

15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού  χιλίων εκατόν 

ενενήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (1.192,90 €)  

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 

ένωση. 

 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 12 του ν. 4412/2016:  

  α) την ημερομηνία έκδοσης,  

  β) τον εκδότη,  

  γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου),  

  δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

  ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.  

  στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 

                                                           

 
36Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή επιλέξει τη μη χορήγηση προκαταβολής, το σχετικό εδάφιο διαγράφεται. 

37Πρβ. 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 .  

38  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. 
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κάθε μέλος της ένωσης),  

  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. (Η υποπερ. αα΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)  

  η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών,  

  θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

  ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται.  

 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 3/10/2021, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: 

 αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  
 παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 19 

της παρούσας,  
 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας δικαιολογητικά  
 στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για 

υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα άρθρο 5δ) της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ. είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως 
και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 
ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

 δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού  
 υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 ν. 

4412/2016  
 δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της προθεσμίας του 

άρθρου 21.3 της παρούσας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής 
προσφοράς.1 

 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής  επιστρέφονται ως εξής : 

α) στον ανάδοχο, με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,  

β) στους λοιπούς προσφέροντες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

 

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης39 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής  εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της 

                                                           

 
39Δεν 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). 
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εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ή του τμήματος της σύμβασης, σε περίπτωση υποδιαίρεσης σε 

τμήματα), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα  προαίρεσης (χωρίς Φ.Π.Α.) και 

κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού2. 

Σε περι πτωση τροποποι ησης της συ μβασης κατα  το α ρθρο 132 του ν. 4412/2016, η οποι α 
συνεπα γεται αυ ξηση της συμβατικη ς αξι ας, ο ανα δοχος ει ναι υποχρεωμε νος να καταθε σει  με χρι 
και την υπογραφη  της τροποποιημε νης συ μβασης, συμπληρωματικη  εγγυ ηση, το υ ψος της οποι ας 
ανε ρχεται σε ποσοστο  5% επι  του ποσου  της αυ ξησης της αξι ας της συ μβασης χωρι ς ΦΠΑ.  
Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης της συ μβασης καλυ πτει συνολικα  και χωρι ς διακρι σεις την εφαρμογη  
ο λων των ο ρων της συ μβασης και κα θε απαι τηση της αναθε τουσας αρχη ς η  του κυρι ου του ε ργου 
ε ναντι του αναδο χου και περιλαμβα νει κατ’ ελα χιστον τα αναφερο μενα στην παρα γραφο 15.1 της 
παρου σας, πλην της περι πτωσης (η) και επιπρο σθετα, τον αριθμο  (αν ει ναι γνωστο ς) και τον τι τλο 
της σχετικη ς συ μβασης. 
Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης καταπι πτει υπε ρ της αναθε τουσας αρχη  στην περι πτωση παραβι ασης 
απο  τον ανα δοχο  των ο ρων της συ μβασης, ο πως αυτη  ειδικο τερα ορι ζει. Ειδικα  μετα  την 
οριστικοποι ηση της ε κπτωσης του αναδο χου κατα  τα οριζο μενα στην παρ. 8 του α ρθρου 191 του 
ν. 4412/2016, η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης καταπι πτει υπε ρ του εργοδο τη . 
 

15.2     Εγγύηση προκαταβολής40 

 ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ 

15.3  Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

 

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πλη ρες κει μενο της παρου σας διακη ρυξης δημοσιευ ονται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 

δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει του άρθρου 18 και πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 

19. 

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

17.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.141 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 παρούσας παραγράφου και έχουν 

                                                           

 
40 Όπου απαιτείται, οπότε συμπληρώνεται : Δύναται να χορηγηθεί στον ανάδοχο έντοκη προκαταβολή σύμφωνα με 

τα άρθρα 72 και 187 του ν. 4412/2017 ύψους έως 15 % της αξίας της σύμβασης 

41 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες 

τάξεις/ πτυχία του Μητρώου Μελετητών/ Γραφείων Μελετών.  
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συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.  

17.2     Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης42. 

17.3   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και 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 προσφοράς. Η ένωση των 

φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.  

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 

18.1 Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, 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: 

18.1.1Υπα ρχει εις βα ρος του προσφε ροντος αμετα κλητη43 καταδικαστικη  απο φαση για ε ναν απο  τους 

ακο λουθους λο γους : 

α) συμμετοχη  σε εγκληματικη  οργα νωση, ο πως αυτη  ορι ζεται στο α ρθρο 2 της απο φασης-

πλαι σιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλι ου της 24ης Οκτωβρι ου 2008, για την καταπολε μηση του 

οργανωμε νου εγκλη ματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκι α, ο πως ορι ζεται στο α ρθρο 3 της συ μβασης περι  της καταπολε μησης της 

διαφθορα ς στην οποι α ενε χονται υπα λληλοι των Ευρωπαι κω ν Κοινοτη των η  των κρατω ν μελω ν της 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του α ρθρου 2 της απο φασης-πλαι σιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλι ου της 22ας Ιουλι ου 2003, για την καταπολε μηση της δωροδοκι ας στον 

ιδιωτικο  τομε α (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθω ς και ο πως ορι ζεται στην κει μενη νομοθεσι α η  στο 

εθνικο  δι καιο του οικονομικου  φορε α, 

γ) απα τη, κατα  την ε ννοια του α ρθρου 1 της συ μβασης σχετικα  με την προστασι α των 

οικονομικω ν συμφερο ντων των Ευρωπαι κω ν Κοινοτη των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποι α 

κυρω θηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικα  εγκλη ματα η  εγκλη ματα συνδεο μενα με τρομοκρατικε ς δραστηριο τητες, 

ο πως ορι ζονται, αντιστοι χως, στα α ρθρα 1 και 3 της απο φασης-πλαι σιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλι ου της 13ης Ιουνι ου 2002, για την καταπολε μηση της τρομοκρατι ας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, 

σ. 3) η  ηθικη  αυτουργι α η  συνε ργεια η  απο πειρα δια πραξης εγκλη ματος, ο πως ορι ζονται στο α ρθρο 4 

αυτη ς, 

ε) νομιμοποι ηση εσο δων απο  παρα νομες δραστηριο τητες η  χρηματοδο τηση της τρομοκρατι ας, 

ο πως αυτε ς ορι ζονται στο α ρθρο 1 της Οδηγι ας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαι κου  Κοινοβουλι ου και του 

Συμβουλι ου της 26ης Οκτωβρι ου 2005, σχετικα  με την προ ληψη της χρησιμοποι ησης του 

χρηματοπιστωτικου  συστη ματος για τη νομιμοποι ηση εσο δων απο  παρα νομες δραστηριο τητες και τη 

χρηματοδο τηση της τρομοκρατι ας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποι α ενσωματω θηκε στην 

εθνικη  νομοθεσι α με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδικη  εργασι α και α λλες μορφε ς εμπορι ας ανθρω πων, ο πως ορι ζονται στο α ρθρο 2 της 

Οδηγι ας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαι κου  Κοινοβουλι ου και του Συμβουλι ου της 5ης Απριλι ου 2011, για 

την προ ληψη και την καταπολε μηση της εμπορι ας ανθρω πων και για την προστασι α των θυμα των της, 

καθω ς και για την αντικατα σταση της απο φασης-πλαι σιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλι ου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποι α ενσωματω θηκε στην εθνικη  νομοθεσι α με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ). 

Η υποχρε ωση αποκλεισμου  προσφε ροντος εφαρμο ζεται επι σης ο ταν το προ σωπο εις βα ρος του οποι ου 

                                                           

 
42Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4412/2016. 

43Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 
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εκδο θηκε αμετα κλητη καταδικαστικη  απο φαση ει ναι με λος του διοικητικου , διευθυντικου  η  εποπτικου  

οργα νου του εν λο γω προσφε ροντος η  ε χει εξουσι α εκπροσω πησης, λη ψης αποφα σεων η  ελε γχου σε 

αυτο .  

Στις περιπτω σεις εταιρειω ν περιορισμε νης ευθυ νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικω ν εταιρειω ν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και 

ιδιωτικω ν κεφαλαιουχικω ν εταιρειω ν (Ι.Κ.Ε.), η υποχρε ωση του προηγου μενου εδαφι ου αφορα  τους 

διαχειριστε ς. Στις περιπτω σεις ανωνυ μων εταιρειω ν (Α.Ε.), η εν λο γω υποχρε ωση αφορα  τον 

Διευθυ νοντα Συ μβουλο, καθω ς και ο λα τα με λη του Διοικητικου  Συμβουλι ου. Στις περιπτω σεις των 

συνεταιρισμω ν, η εν λο γω υποχρε ωση αφορα  τα με λη του Διοικητικου  Συμβουλι ου.44 

18.1.2 

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. 

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.  

18.1.2Α45 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 χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 

την υπουργική απόφαση 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 υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ46.  

 

18.1.3  Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 

                                                           

 
44Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του 

ν. 4497/2017. 

45Δεν εφαρμόζεται ο συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή 

κατώτερη από το ποσό των 20.000€.  

46  Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ' του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.  
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ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της της περ. β' παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 14 της παρούσας, 
δεν εφαρμόζεται47 η παράγραφος 18.1.2.  

 

 18.1.4 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις48:  

(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) 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, 

(ε) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

18.1.5Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

                                                           

 
47Ομοίως με την προηγούμενη σημείωση.  

48Οι λόγοι της παραγράφου 18.1.4 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. 18.1.4, 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. 18.1.4 και 

πρόβλεψης του στην παρούσα διακήρυξη, η αναθέτουσα αρχή αποκλείει υποχρεωτικά 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 

18.1.4 διαμορφώνει αντιστοίχως το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΣ και τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 

22 του παρόντος. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή δεν επιλέξει κάποιον από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 

18.1.4, διαγράφεται το περιεχόμενο των σχετικών λόγων αποκλεισμού της παραγράφου και δεν συμπληρώνεται 

αντίστοιχα το  ΕΕΕΣ και τα αποδεικτικά μέσα. 
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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 18.1.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 18.1.4 στα τρία (3) 

έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.49 

18.1.6 Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

18.1.1, 18.1.2A και 18.1.450 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. 

18.1.7Η 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. 

18.1.8 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 19 .  Κριτήρια επιλογής51 

19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

                                                           

 
49Πρβλ. 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. 

 

50Η αναφορά στην παρ. 18.1.5 τίθεται εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει κάποιον από τους λόγους αποκλεισμού της 

παραγράφου αυτής. 

51Επισημαίνεται 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”).  
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Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται 

στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία/ κατηγορίες 

μελετών του άρθρου 12.1 της παρούσας52. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του 

Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

 

19. 253 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια54 

Για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να λάβουν 

μέρος στο διαγωνισμό απαιτείται να διαθέτουν μέσο κύκλο εργασιών για το φορολογικό έτος 2019 

τουλάχιστον 100% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η 

απαίτηση ισχύει αθροιστικά. 

 

19.3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα55 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες 

μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05 (που διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 377 του 

ν.4412/2016), ως εξής:  

Για την κατηγορία μελέτης 10 «Συγκοινωνιακές μελέτες»., ένα στέλεχος. τουλάχιστον 

τετραετούς εμπειρίας 

Για την κατηγορία μελέτης 13 «Υδραυλικές μελέτες»., ένα στέλεχος τουλάχιστον τετραετούς 

εμπειρίας 

Για την κατηγορία μελέτης 20 «Γεωλογικές μελέτες»., ένα στέλεχος τουλάχιστον τετραετούς  

εμπειρίας 

Για την κατηγορία μελέτης 21 «Γεωτεχνικές μελέτες»., ένα στέλεχος τουλάχιστον τετραετούς  

εμπειρίας 

Για την κατηγορία μελέτης 27 «Περιβαλλοντικές μελέτες», ένα στέλεχος τουλάχιστον 

τετραετούς  εμπειρίας 

 

 

                                                           

 

52 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.  α' & ε', αντίστοιχα, του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016. 

53 Μπορεί να προστεθεί πρόσθετη απαίτηση για χρηματοοικονομική ικανότητα του προσφέροντα 

54 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. 

55Οι 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 του ν. 

4412/2016 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. 
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Επιπλέον : 

 

Α) Για την κατηγορία μελέτης 10, οι προσφέροντες εκτός του μελετητικού πτυχίου, θα 
πρέπει να διαθέτουν ειδική τεχνική εμπειρία επί των ζητούμενων δια της παρούσης 
μελετητικών υπηρεσιών. Οι προσφέροντες φορείς θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς (ο 
ίδιος υποψήφιος οικονομικός φορέας ή στελέχη του που συμμετέχουν στο μελετητικό 
πτυχίο του οικονομικού φορέα στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε αντίστοιχες ομάδες 
μελέτης) παρόμοιες μελέτες αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου με τις μελετητικές απαιτήσεις 
της παρούσας τουλάχιστον ίσης με 22.296,53 €. Ειδικότερα, οι μελέτες αυτές θα πρέπει να 
αφορούν στην εκπόνηση μελέτης υπεραστικών οδών. Η ανωτέρω περιγραφόμενη εμπειρία 
του προσφέροντα θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των αντίστοιχων εγγράφων, π.χ. 
διαθέσιμων συμφωνητικών, σχετικών Τ.Π.Υ με τα αντίστοιχα συμφωνητικά ή πιστοποίηση 
εμπειρίας, εντός των οποίων θα αναφέρεται ή/και συμπεριλαμβάνεται ρητώς η ανωτέρω 
περιγραφόμενη ειδική τεχνική εμπειρία. 
Β) Για την κατηγορία μελέτης 13, οι προσφέροντες εκτός του μελετητικού πτυχίου, θα 
πρέπει να διαθέτουν ειδική τεχνική εμπειρία επί των ζητούμενων δια της παρούσης 
μελετητικών υπηρεσιών. Οι προσφέροντες φορείς θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς (ο 
ίδιος υποψήφιος οικονομικός φορέας ή στελέχη του που συμμετέχουν στο μελετητικό 
πτυχίο του οικονομικού φορέα στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε αντίστοιχες ομάδες 
μελέτης) παρόμοιες μελέτες αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου με τις μελετητικές απαιτήσεις 
της παρούσας τουλάχιστον ίσης με 2038,25 €. Ειδικότερα, οι μελέτες αυτές θα πρέπει να 
αφορούν στην εκπόνηση υδραυλική μελέτη τεχνικού έργου οδοποιίας. Η ανωτέρω 
περιγραφόμενη εμπειρία του προσφέροντα θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των 
αντίστοιχων εγγράφων, σχετικών Τ.Π.Υ με τα αντίστοιχα συμφωνητικά ή πιστοποίηση 
εμπειρίας από φορέα του Δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, εντός των οποίων 
θα αναφέρεται ή/και συμπεριλαμβάνεται ρητώς η ανωτέρω περιγραφόμενη ειδική τεχνική 
εμπειρία.  

 

Γ) Για την κατηγορία μελέτης 20, οι προσφέροντες εκτός του μελετητικού πτυχίου, θα 
πρέπει να διαθέτουν ειδική τεχνική εμπειρία επί των ζητούμενων δια της παρούσης 
μελετητικών υπηρεσιών. Οι προσφέροντες φορείς θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς (ο 
ίδιος υποψήφιος οικονομικός φορέας ή στελέχη του που συμμετέχουν στο μελετητικό 
πτυχίο του οικονομικού φορέα στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε αντίστοιχες ομάδες 
μελέτης) παρόμοιες μελέτες αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου με τις μελετητικές απαιτήσεις 
της παρούσας. Ειδικότερα, οι μελέτες αυτές θα πρέπει να αφορούν στην εκπόνηση γεωλογικών 
μελετών στο πλαίσιο κατασκευής μόνιμων ορυγμάτων, τοίχων αντιστήριξής και τοίχων 
οπλισμένης γης συνολικής αξίας μελετητικών υπηρεσιών τουλάχιστον ίσης με 6.999,17€. Η 
ανωτέρω περιγραφόμενη εμπειρία του προσφέροντα θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση 
των αντίστοιχων εγγράφων, σχετικών Τ.Π.Υ με τα αντίστοιχα συμφωνητικά, ή πιστοποίηση 
εμπειρίας από φορέα του Δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, εντός των οποίων 
θα αναφέρεται ή/και συμπεριλαμβάνεται ρητώς η ανωτέρω περιγραφόμενη ειδική τεχνική 
εμπειρία.  
  
Δ) Για την κατηγορία μελέτης 21, οι προσφέροντες εκτός του μελετητικού πτυχίου, θα 
πρέπει να διαθέτουν ειδική τεχνική εμπειρία επί των ζητούμενων δια της παρούσης 
μελετητικών υπηρεσιών. Οι προσφέροντες φορείς θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς (ο 
ίδιος υποψήφιος οικονομικός φορέας ή στελέχη του που συμμετέχουν στο μελετητικό 
πτυχίο του οικονομικού φορέα στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε αντίστοιχες ομάδες 
μελέτης) παρόμοιες μελέτες αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου με τις μελετητικές απαιτήσεις 
της παρούσας. Ειδικότερα, οι μελέτες αυτές θα πρέπει να αφορούν σε υπηρεσίες γεωτεχνικής 
αξιολόγησης, εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών χωματουργικών έργων (ορυγμάτων, τοίχων 
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οπλισμένης γης, οπλισμένων και άοπλων επιχωμάτων), αναλύσεις ευστάθειας πρανών 
ορυγμάτων, καθορισμό απαιτούμενων μέτρων προστασίας και αντιστήριξης μόνιμων 
ορυγμάτων, συνολικής αξίας μελετητικών υπηρεσιών τουλάχιστον ίσης με 6.234,80 €. Η 
ανωτέρω περιγραφόμενη εμπειρία του προσφέροντα θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση 
των αντίστοιχων εγγράφων, σχετικών Τ.Π.Υ με τα αντίστοιχα συμφωνητικά ή πιστοποίηση 
εμπειρίας από φορέα του Δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, εντός των οποίων 
θα αναφέρεται ή/και συμπεριλαμβάνεται ρητώς η ανωτέρω περιγραφόμενη ειδική τεχνική 
εμπειρία. 
 

Ε) Ο συντονιστής της ομάδας μελέτης θα πρέπει να επισκεφθεί την οδό στην οποία 
αφορά η μελέτη ώστε να λάβει γνώση των επι τόπου ειδικών συνθηκών. Η επίσκεψη 
θα τεκμηριώνεται με βεβαίωση αυτοψίας που θα εκδίδεται από την τεχνική υπηρεσία 
του Δήμου Σαμοθράκης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς 

20.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους υποφακέλους:  

(α)  υποφα κελο με την ε νδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
(β)  υποφα κελο με την ε νδειξη «Τεχνική Προσφορά» 
(γ)  υποφα κελο με την ε νδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
 
συ μφωνα με τα κατωτε ρω: 
 
20.2 Ο υποφα κελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρε πει, επι  ποινη  αποκλεισμου , να περιε χει 
τα ακο λουθα: 

α) το Ευρωπαι κο  Ενιαι ο Έγγραφο Συ μβασης (ΕΕΕΣ) 

β) Την βεβαίωση αυτοψίας του συντονιστή της ομάδας μελέτης του υποψήφιου οικονομικού φορέα 

που χορηγείται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σαμοθράκης. 

20.3 Ο υποφάκελος “Τεχνική Προσφορά” πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα: 

α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του Φακέλου 

Δημόσιας Σύμβασης, με επισήμανση των προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους. Στην 

Τεχνική Έκθεση δεν πρέπει να περιλαμβάνονται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 

β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος εκπόνησης της 

μελέτης, δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των σταδίων ή φάσεων 

της κύριας και των υποστηρικτικών μελετών (όταν πρόκειται για σύνθετη μελέτη) την 

αλληλοτροφοδότηση των μελετών με δεδομένα, τον καθορισμό σημείων ελέγχου και απαιτούμενων 

ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης.  

γ) χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της 

περίπτωσης   β΄, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

δ) οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του συντονιστή και 

της ομάδας μελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της και στοιχεία για 

την αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας μελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες με αυτές 

που αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το βαθμό επιτυχίας της, λαμβανομένων υπόψη των 

διατάξεων των περιπτώσεων β΄ και γ΄,   

ε) στοιχεία για τη συγκρότηση της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα ομαλής 

συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης.  

Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων αυτών), 

καθώς και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τα ανωτέρω δ) και ε) σημεία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 

παραρτημάτων και εξαιρουμένων των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν 

πιστοποιητικών με τα οποία αποδεικνύεται προηγούμενη συνεργασία μεταξύ μελών της 

προτεινόμενης ομάδας μελέτης) δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο μέγεθος 35 σελίδων  κειμένου 

μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς, εκτός του προαναφερθέντος οργανογράμματος. 

Όταν το περιεχόμενο των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων υπερβαίνει το εύλογο μέγεθος, κατά την 

κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού (η οποία διαμορφώνεται με βάση την αρχή του ίσου μέτρου κρίσης), 

το υπερβάλλον υλικό δε θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.  

Για τα αναφερόμενα στοιχεία των μελών της ομάδας μελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες. 
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20.4 Ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο 

αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος, την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και την 

συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επιμέρους κατηγορία μελέτης. Οι συμμετέχοντες 

υποβάλλουν έντυπο οικονομικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή ανά 

κατηγορία μελέτης και τη συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Η οικονομική προσφορά 

συντίθεται για κάθε επί μέρους κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της 

παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. Περιλαμβάνει, εκτός από τις αμοιβές για την 

εκπόνηση των μελετών, τις αμοιβές για τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των 

αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών /μελετών, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. 

Η συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό) επί της 

προεκτιμώμενης αμοιβής, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες για διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις κατά τους 

όρους του  άρθρου 7 του παρόντος.  

20.5 Στις παραπάνω περιπτώσεις που με την τεχνική ή οικονομική προσφορά 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). 

 

Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης 

21.1 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με 

βάση τα παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.  

 

Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς 

Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης όπως 

προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση της παρ. 20.3 με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση της μελέτης. 

Συγκεκριμένα βαθμολογούνται : 

 η πληρότητα της εκτίμησης των αντικειμένων της μελέτης 

 η πληρότητα και ορθότητα του σχολιασμού τους και ιδιαίτερα της επισήμανσης τυχόν 

προβλημάτων 

 η αποτελεσματικότητα των προτάσεων που υποβάλλονται, ιδιαίτερα δε για την αντιμετώπιση 

των τυχόν προβλημάτων 

Δεν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 

Το κριτήριο 1 θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. 

Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 30 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 1 ορίζεται σε σ1= 60%.  

 

Κριτήριο 2ο Τεχνικής προσφοράς 

Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης όπως προκύπτει 

από την Πρόταση Μεθοδολογίας και το Χρονοδιάγραμμα της παρ. 20.3 και συγκεκριμένα : 
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 Ο βαθμός κάλυψης των τεχνικών απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης από δραστηριότητες 

που παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας. 

 Ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και των εσωτερικών διαδικασιών για την έντεχνη εκπόνηση 

της μελέτης. 

 Η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου 

χρονοδιαγράμματος σε συνδυασμό με την στελέχωση της ομάδας μελέτης. 

 Τα παρεχόμενα στοιχεία από τα οποία διασφαλίζεται ότι ο οικονομικός φορέας διαθέτει τους 

αναγκαίους ανθρώπινους πόρους για να εκτελέσει την σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό 

επίπεδο. 

Το κριτήριο 2 θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ2, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. 

Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 30 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 2 ορίζεται σε σ2 = 30%.  

 

Κριτήριο 3ο Τεχνικής προσφοράς 

Αξιολογείται και αποτελεσματικότητα του οικονομικού φορέα όπως προκύπτει από το Οργανόγραμμα, 

την Έκθεση Τεκμηρίωσης Καθηκόντων και Κατανομής Εργασιών του συντονιστή και της ομάδας 

μελέτης της παρ. 20.3 και συγκεκριμένα: 

 

 Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης δομής του οργανογράμματος, για την 

εκπόνηση της μελέτης. 

 Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης ομάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή, σε 

σχέση με τα προβλεπόμενα γι αυτούς καθήκοντα. 

 

Το κριτήριο 3 θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ3, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. 

Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 30  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 3 ορίζεται σε σ3 = 10%. 

 

 

21.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς. 

Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων (και υποκριτηρίων) αξιολόγησης 

ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα 

με τον τύπο: 

 

Β ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3 

 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν  

και ισχύει σ1+σ2+σ3+..σν = 1   

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε UTΠ = 90%. 

Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων του άρθρου 

21.1 απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 
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21.3. Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς. 

Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία ΒΟΠι της 

κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠι ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, ως εξής: 

ΒΟΠι = 100 x  (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή. 

 

ΒΟΠι = 100 x  (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή. 

 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Ο συντελεστής  βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε  UΟΠ=10%  

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων οι Τεχνικές 

Προσφορές κρίθηκαν  αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 21.2 της παρούσας. 

Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς 

φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. 

Αν οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της 

άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Αν οι εξηγήσεις δεν γίνουν 

αποδεκτές, η προσφορά απορρίπτεται, ωστόσο δεν καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

Ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται προσφορές που υποβάλλονται σε διαγωνισμό και 

εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου 

των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και προσφορές με μικρότερη ή καθόλου 

απόκλιση από το ως άνω όριο. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών που φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές εφαρμόζονται τα άρθρα 88 

και 89 ν. 4412/2016.  

Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών 

μεγεθών, με τις οποίες ο προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν δεσμευτικές 

συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Η αποδοχη  η  απο ρριψη των εξηγη σεων των οικονομικω ν φορε ων, κατο πιν γνω μης της Επιτροπη ς 

Διαγωνισμου , η οποι α περιλαμβα νεται στο ως α νω πρακτικο , ενσωματω νεται στην απο φαση της 

αναθε τουσας αρχη ς3. Για την εξε ταση των εξηγη σεων δυ ναται να συγκροτου νται και ε κτακτες 

επιτροπε ς η  ομα δες εργασι ας κατα  τα οριζο μενα στην παρ. 3 του α ρθρου 221 ν. 4412/2016.  

 

 

21.4 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής  

H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:  

U =  Β ΤΠ * 90% +  Β ΟΠ * 10% 

 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον 

μεγαλύτερο αριθμό στο U. 
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Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με τη 

μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική 

προσφορά, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 

προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί εγγράφως )56. 

 

Άρθρο 22:  Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 

με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), 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 βρι σκεται σε μι α απο  τις καταστα σεις του α ρθρου 18 της παρου σας, 
β) πληροι  τα σχετικα  κριτη ρια επιλογη ς τα οποι α ε χουν καθοριστει , συ μφωνα με το α ρθρο 19 της 
παρου σας. 
Σε οποιοδη ποτε χρονικο  σημει ο κατα  τη δια ρκεια της διαδικασι ας, μπορει  να ζητηθει  απο  τους 
προσφε ροντες να υποβα λλουν ο λα η  ορισμε να δικαιολογητικα  απο  τα κατωτε ρω αναφερο μενα, ο ταν 
αυτο  απαιτει ται για την ορθη  διεξαγωγη  της διαδικασι ας. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται  έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών57 . 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 

άρθρο 18.1.1 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 

σε αυτόν58.  

                                                           

 
56Εφιστάται 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. 

57Πρβ. 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. 

58 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί 

να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα 
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης59. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται 

χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα 

διακήρυξη, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του 

παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 5 (α και β) της παρούσας, καθώς και κατά τη σύναψη της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8.1 της παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή 

τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν 

ημερομηνία έκδοσης τριών μηνών 60 πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών της 

σχετικής πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση 

δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία τριών μηνών πριν από την ημερομηνία 

υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης61. 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 18 και 19 της 

παρούσας. Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 

18 και της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 19.1 

πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης για την κατηγορία/ κατηγορίες του άρθρου 12.1 

της παρούσας, στην/στις οποία/ οποίες κάθε μέλος της ένωσης συμμετέχει. Η πλήρωση των 

απαιτήσεων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και της τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας του άρθρου 19.2 και 19.3, αντίστοιχα, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της 

ένωσης. 

Οι οικονομικοι  φορει ς δεν υποχρεου νται να υποβα λλουν δικαιολογητικα  η  α λλα αποδεικτικα  στοιχει α, 
αν και στο με τρο που η αναθε τουσα αρχη  ε χει τη δυνατο τητα να λαμβα νει τα πιστοποιητικα  η  τις 
συναφει ς πληροφορι ες απευθει ας με σω προ σβασης σε εθνικη  βα ση δεδομε νων σε οποιοδη ποτε κρα τος 
- με λος της Ένωσης, η οποι α διατι θεται δωρεα ν, ο πως εθνικο  μητρω ο συμβα σεων, εικονικο  φα κελο 
επιχει ρησης, ηλεκτρονικο  συ στημα αποθη κευσης εγγρα φων η  συ στημα προεπιλογη ς. Η δη λωση για την 

προ σβαση σε εθνικη  βα ση δεδομε νων εμπεριε χεται στο Ευρωπαι κο  Ενιαι ο Έγγραφο Συ μβασης 
(ΕΕΕΣ). Οι οικονομικοι  φορει ς δεν υποχρεου νται να υποβα λουν δικαιολογητικα , ο ταν η αναθε τουσα 
αρχη  που ε χει αναθε σει τη συ μβαση διαθε τει η δη τα δικαιολογητικα  αυτα . 
Όλα τα αποδεικτικα  ε γγραφα του α ρθρου 22.1 ως 22.3 της παρου σας υποβα λλονται, συ μφωνα με τις 
διατα ξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικα  τα αποδεικτικα , τα οποι α αποτελου ν ιδιωτικα  ε γγραφα, 
μπορει  να γι νονται αποδεκτα  και σε απλη  φωτοτυπι α, εφο σον συνυποβα λλεται υπευ θυνη δη λωση 

                                                           

 

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

4497/2017. 

59Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 

60  Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή επίκαιρων αποδεικτικών μέσων. Η αναθέτουσα αρχή δύναται, εάν 

στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με τη διακήρυξη 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε σχέση με την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εντός του οποίου πρέπει 

να εκδίδονται (πχ. εντός ενός μηνός). 

61 Ομοίως με την προηγούμενη υποσημείωση. 
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στην οποι α βεβαιω νεται η ακρι βεια  τους62 . 
 
Αποδεκτε ς γι νονται: 

• οι ε νορκες βεβαιω σεις που αναφε ρονται στην παρου σα Διακη ρυξη, εφο σον ε χουν 
συνταχθει  ε ως τρεις (3) μη νες πριν απο  την υποβολη  τους,  

• οι υπευ θυνες δηλω σεις, εφο σον ε χουν συνταχθει  μετα  την κοινοποι ηση της προ σκλησης για 
την υποβολη  των δικαιολογητικω ν63 . Σημειω νεται ο τι δεν απαιτει ται θεω ρηση του 
γνησι ου της υπογραφη ς τους. 

Ο προσωρινο ς ανα δοχος, κατο πιν σχετικη ς ε γγραφης κατα  τα ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 5.1 
ειδοποι ησης  απο  την αναθε τουσα αρχη , υποβα λλει, κατα  τα ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 5 της 
παρου σας 64: 

22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18: 

22.1.1 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 του παρόντος, απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους μέλους  ή της χώρας όπου 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 του.65 Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα 
πρόσωπα που ορίζονται στα τέσσερα τελευταία εδάφια του άρθρου 18.1.1  του παρόντος. 

22.1.2 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2 του παρόντος: 

β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου 
κράτους μέλους ή χώρας, 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 του.66 

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 

                                                           

 

62Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αε του 

ν. 4605/2019.. 

63 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. 

64Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών προς 

απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. 

Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από 

προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

65 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. 

66 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. 
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υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 
προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

β2) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή 
χώρας67, 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 του.68 

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. 

β3) 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. 

22.1.2Α Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2Α 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 του69, 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 πιστοποιητικού70. 

22.1.3Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.4 του παρόντος: 

Για την περίπτωση β’71, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

οικείου κράτους μέλους ή χώρας.  Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι 

στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 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 

                                                           

 

67 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. 

68 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 

69Πρβλ. 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 

70Πρβλ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46, περ. α’ του ν. 4605/2019. 

71Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
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στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων72.  

Για τις περιπτω σεις α’, γ’ και δ’73,υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό 

του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού74.  

Για την περίπτωση ε’75, 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.  

22.1.4 Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 περ. β', το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 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 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 επι σημες δηλω σεις καθι στανται διαθε σιμες με σω του επι γραμμικου  αποθετηρι ου πιστοποιητικω ν 
(e-Certis)  του α ρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Αν διαπιστωθει  με οποιονδη ποτε τρο πο ο τι, στην εν λο γω χω ρα εκδι δονται τα υπο ψη πιστοποιητικα , η 
προσφορα  του διαγωνιζο μενου απορρι πτεται. 

22.1.5 Για την περίπτωση του άρθρου 18.1.9 της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του 

ν. 4412/2016. 

22.2. Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής: 

22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους : 

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή 
Γραφείων Μελετών76 για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  

1 στην κατηγορία μελέτης 10 Συγκοινωνιακές Μελέτες, πτυχίο τάξης Α ή ανώτερου ή 

ποσού τουλάχιστον 47.960,00 € 

                                                           

 
72 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 

73Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 

74Επισημαίνεται 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.  

75Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 

76τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του ν. 3316/2005 και του π.δ. 138/2009 
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2 στην κατηγορία μελέτης 13 Υδραυλικές Μελέτες , πτυχίο τάξης Α ή ανώτερου Α ή ποσού 

τουλάχιστον 47.960,00 € 

3 στην κατηγορία μελέτης 20 Γεωλογικές Μελέτες , πτυχίο τάξης Α ή ανώτερου ή ποσού 

τουλάχιστον 29.975,00 € 

4 στην κατηγορία μελέτης 21 Γεωτεχνικές Μελέτες , πτυχίο τάξης Α ή ανώτερου ή ποσού 

τουλάχιστον 47.960,00 € 

5 στην κατηγορία μελέτης 27 Περιβαλλοντικές Μελέτες , πτυχίο τάξης Α ή ανώτερου ή 

ποσού τουλάχιστον 47.960,00 € 

 

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

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος 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. 

 

22.2.2 Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται από τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών για το οικονομικό έτος 2019 

και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο 

της σύμβασης (τεχνικές μελέτες), για την τελευταία οικονομική χρήση κατ' ανώτατο όριο, 

συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, 

εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. Εάν ο οικονομικός φορέας, 

για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, 

μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 

έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο 

 

22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνυ εται ως ακολου θως  77: 

Εκ των οικονομικών φορέων, οι μεν προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

αποδεικνύουν την Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα με το Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων 

Μελετών. 

Οι αλλοδαποί αποδεικνύουν την Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα με αποδεδειγμένη εγγραφή σε 

Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, 

                                                           

 
77Για 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 επιχειρήσεων αποδεικνύεται με την προσκόμιση της βεβαίωσης εγγραφής 

(πτυχίο) στο Μητρώο Μελετητών/ Γραφείων Μελετών. 
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και με την γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών 

– Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες 

μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05 (που διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 377 του 

ν.4412/2016), ως εξής: 

Για την κατηγορία μελέτης 10 Συγκοινωνιακά έργα, βιογραφικά σημειώματα με τα οποία 

αποδεικνύονται τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 19.3  

Για την κατηγορία μελέτης 13 Υδραυλικά έργα, βιογραφικά σημειώματα με τα οποία αποδεικνύονται 

τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 19.3  

Για την κατηγορία μελέτης 20 Γεωλογικές Μελέτες, βιογραφικά σημειώματα με τα οποία 

αποδεικνύονται τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 19.3  

Για την κατηγορία μελέτης 21 Γεωτεχνικές Μελέτες, βιογραφικά σημειώματα με τα οποία 

αποδεικνύονται τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 19.3  

Για την κατηγορία μελέτης 27 Περιβαλλοντικές Μελέτες, βιογραφικά σημειώματα με τα οποία 

αποδεικνύονται τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 19.3  

 

Επιπροσθέτως, οι οικονομικοί φορείς προς απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

προσκομίζουν τα κάτωθι δικαιολογητικά έγγραφα:  

 

Α) Κατάλογο των μελετών για την απόδειξη της ελάχιστης ζητούμενης επαγγελματικής εμπειρίας του 
άρθρου 19.3 στην κατηγορία 10 με το αντίστοιχο πιστοποιητικό εμπειρίας φορέα που εμπίπτει στο 
Δημόσιο Τομέα ή ευρύτερο Δημόσιο (Ο.Τ.Α.) ή Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με το αντίστοιχο 
συμφωνητικό που αποδεικνύει την ζητούμενη εμπειρία.  
 
Β) Κατάλογο των μελετών για την απόδειξη της ελάχιστης ζητούμενης επαγγελματικής εμπειρίας του 
άρθρου 19.3 στην κατηγορία 13 με το αντίστοιχο πιστοποιητικό εμπειρίας φορέα που εμπίπτει στο 
Δημόσιο Τομέα ή ευρύτερο Δημόσιο (Ο.Τ.Α.) ή Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με το αντίστοιχο 
συμφωνητικό που αποδεικνύει την ζητούμενη εμπειρία.  

Γ) Κατάλογο των μελετών για την απόδειξη της ελάχιστης ζητούμενης επαγγελματικής εμπειρίας του 

άρθρου 19.3 στην κατηγορία 20 με το αντίστοιχο πιστοποιητικό εμπειρίας φορέα που εμπίπτει στο 

Δημόσιο Τομέα ή ευρύτερο Δημόσιο (Ο.Τ.Α.) ή Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με το αντίστοιχο 

συμφωνητικό που αποδεικνύει την ζητούμενη εμπειρία.  

Δ) Κατάλογο των μελετών για την απόδειξη της ελάχιστης ζητούμενης επαγγελματικής εμπειρίας του 

άρθρου 19.3 στην κατηγορία 21 με το αντίστοιχο πιστοποιητικό εμπειρίας φορέα που εμπίπτει στο 

Δημόσιο Τομέα ή ευρύτερο Δημόσιο (Ο.Τ.Α.) ή Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με το αντίστοιχο 

συμφωνητικό που αποδεικνύει την ζητούμενη εμπειρία. 

Ε) Την βεβαίωση αυτοψίας του συντονιστή της ομάδας μελέτης που χορηγείται από την τεχνική 

υπηρεσία του Δήμου Σαμοθράκης. 

 

 

22.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου: 

Σε περι πτωση νομικου  προσω που, υποβα λλονται τα νομιμοποιητικα  ε γγραφα απο  τα οποι α προκυ πτει 
η εξουσι α υπογραφη ς του νομι μου εκπροσω που. 
Εα ν ο προσφε ρων ει ναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ συ στασης, 
2. Αντι γραφο του ισχυ οντος καταστατικου  με το ΦΕΚ στο οποι ο ε χουν δημοσιευτει  ο λες οι με χρι 
ση μερα τροποποιη σεις αυτου  η  επικυρωμε νο αντι γραφο κωδικοποιημε νου καταστατικου  (εφο σον 
υπα ρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποι ο ε χει δημοσιευτει  το πρακτικο  ΔΣ εκπροσω πησης του νομικου  προσω που, 
4. Πρακτικο  Δ.Σ περι  ε γκρισης συμμετοχη ς στο διαγωνισμο , στο οποι ο μπορει  να περιε χεται και 
εξουσιοδο τηση (εφο σον αυτο  προβλε πεται απο  το καταστατικο  του υποψηφι ου αναδο χου) για 
υπογραφη  και υποβολη  προσφορα ς σε περι πτωση που δεν υπογρα φει ο ι διος ο νο μιμος εκπρο σωπος 
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του φορε α την προσφορα  και τα λοιπα  απαιτου μενα ε γγραφα του διαγωνισμου  και ορι ζεται 
συγκεκριμε νο α τομο, 
5. Πιστοποιητικο  αρμο διας δικαστικη ς η  διοικητικη ς αρχη ς περι  τροποποιη σεων του καταστατικου  / 
μη λυ σης της εταιρει ας. 
Εα ν ο προσφε ρων ει ναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντι γραφο του καταστατικου  με ο λα τα με χρι ση μερα τροποποιητικα , η  φωτοαντι γραφο 
επικυρωμε νου, απο  δικηγο ρο, κωδικοποιημε νου καταστατικου , εφο σον υπα ρχει 
2. Πιστοποιητικα  αρμο διας δικαστικη ς η  διοικητικη ς αρχη ς περι  των τροποποιη σεων του 
καταστατικου  
Σε περι πτωση εγκατα στασης τους στην αλλοδαπη , τα δικαιολογητικα  συ σταση ς τους εκδι δονται με 
βα ση την ισχυ ουσα νομοθεσι α της χω ρας που ει ναι εγκατεστημε να, απο  την οποι α και εκδι δεται το 
σχετικο  πιστοποιητικο . 

Άρθρο 23 - Διάφορα: 

Για την παρου σα διαδικασι α ε χει εκδοθει  η απο φαση με αρ.πρωτ. 3755/28-07-2021 για την ανα ληψη 
υποχρε ωσης/ε γκριση δε σμευσης πι στωσης για το οικονομικο  ε τος 202 και με αρ. 287 καταχω ρηση στο 

βιβλι ο εγκρι σεων και εντολω ν πληρωμη ς της78(συμπληρω νεται και ο αριθμο ς της απο φασης ε γκρισης 
της πολυετου ς ανα ληψης σε περι πτωση που η δαπα νη εκτει νεται σε περισσο τερα του ενο ς οικονομικα  
ε τη, συ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016)79. 

 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, 19/08/2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 144/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

 

  

                                                           

 
78 Ή αντίστοιχη εγγραφή για φορείς που δεν ελέγχονται από τις ΥΔΕ 

79 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”. 
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1  Πρβλ. άρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016. 

2  Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να καθορίζεται όριο ποσοστού έκπτωσης, 

πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει, επιπλέον της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

πρόσθετη εγγύηση, κλιμακωτά αυξανόμενη βάσει του ποσοστού έκπτωσης (άρθρο 72 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο ν. 

4412/2016) 

3  Πρβλ και απόφαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020 

                                                           

 




