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Η ππάξη “wa-mbrella” σπημαηοδοηείηαι από ηο  

INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009  
με ζςγσπημαηοδόηηζη από ηην Εςπωπαϊκή Ένωζη  

και πόποςρ ηων ζςμμεηεσοςζών σωπών. 
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ΚΑΣΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ1  ΣΟΤ Ν. 4412/2016 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
 
2Π.Ε. ΠΕΛΛΑ 
ΔΗΜΟ ΑΛΜΨΠΙΑ 
Αρ.πρωτ.5884 /05-04-2021 

ΜΕΛΕΣΗ: 
 

 

«Μελζτη αντικατάςταςησ δικτφου 
φδρευςησ ςτην Σ.Κ. Ξιφιανήσ» 
 

ΦΡΗΜ/ΣΗΗ3: 

 
INTERREG IPA Cross Border 
Cooperation Programme CCI 2014 TC 
16 I5CB 009 
 
Η προσ δημοπράτηςη μελζτη 
αποτελεί το παραδοτζο 5.3.1 τησ 
πράξησ “wa-mbrella” τησ ΔΕΤΑ 
Αλμωπίασ, η οποία χρηματοδοτείται 
από το INTERREG IPA Cross Border 
Cooperation Programme CCI 2014 TC 
16 I5CB 009 με ςυγχρηματοδότηςη 
από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη και 
πόρουσ των ςυμμετεχουςών χωρών. 
Εγγραφή ςτη ΑΕ 408/6 με ενάριθμο 
ζργου 2018ΕΠ40860004 (ΑΔΑ: 
9ΟΔΓ46ΜΣΛΡ-82Ψ), Κ.Α. 15.02.01.30, 
Και από ιδίουσ πόρουσ τησ ΔΕΤΑΑ. 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΤΤ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΣΣ ΗΗ    ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ  ΙΙ ΑΑ    

ΜΜ ΕΕ  ΨΨ   ΣΣ ΟΟ ΤΤ   ΕΕ ΘΘ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΤΤ    ΤΤ  ΣΣ ΗΗ ΜΜ ΑΑ ΣΣ ΟΟ      

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

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

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

 

4 Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ ςς ςς εε ιι  
 

  ανοικτό διαδικαςύα   
για την επιλογό αναδόχου για την εκπόνηςη τησ μελϋτησ: 

 
«Μελϋτη αντικατϊςταςησ δικτύου ύδρευςησ ςτην Σ.Κ. Ξιφιανόσ» 

 
Εκτιμώμενησ αξύασ  142.080,09 € (πλϋον Υ.Π.Α. 24%) 

 
που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με: 

α) τισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τησ παρούςασ 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
 
Ωρθρο 1: Κύριοσ του Ϊργου – Αναθϋτουςα Αρχό - τοιχεύα επικοινωνύασ  
 
1. 1                  Αναθϋτουςα αρχό         :   Δόμοσ Αλμωπύασ  

Οδόσ                                               : Πλατεύα Αγγελό Γϊτςου 
Σαχ.Κωδ. : 58 400 
Σηλ. : 2384350254 
Telefax : 2384021226 
E-mail            : tech@0598.syzefxis.gov.gr 
Πληροφορύεσ : Μότκα ουλτϊνα  

 
 

1.2 Κύριοσ του Ϊργου :                    Δ.Ε.Τ.Α. Αλμωπύασ 
 

1.3 Εργοδότησ:                                     Δόμοσ Αλμωπύασ 
 

1.4 Προώςτϊμενη Αρχό :                  Οικονομικό Επιτροπό Δόμου Αλμωπύασ 
 

1.5 Διευθύνουςα Τπηρεςύα :          Δ/νςη Σεχνικών Τπηρεςιών, Περιβϊλλοντοσ και Πολεοδομύασ 
 

1.6 Αρμόδιο Σεχνικό υμβούλιο :  Σεχνικό υμβούλιο Δημοςύων Ϊργων Π.Ε. Πϋλλασ  
 
1.7 Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ μεταςτεγαςθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ό εκτϋλεςησ τησ 
μελϋτησ, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα τα νϋα τουσ ςτοιχεύα ςτουσ προςφϋροντεσ ό ςτον ανϊδοχο. 
Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ ό/και τα αποφαινόμενα όργανα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ καταργηθούν, 
ςυγχωνευτούν ό με οποιονδόποτε τρόπο μεταβληθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ό εκτϋλεςησ 
τησ μελϋτησ, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα ςτουσ προςφϋροντεσ ό ςτον ανϊδοχο τα ςτοιχεύα των 
υπηρεςιών ό αποφαινόμενων οργϊνων, τα οπούα κατϊ τον νόμο αποτελούν καθολικό διϊδοχο των εν λόγω 
οργϊνων που υπειςϋρχονται ςτα δικαιώματα και υποχρεώςεισ τουσ. 
 
 
Ωρθρο 2: Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ και τεύχη 
 
2.1 Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 4412/2016, για 
τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνιςμό, εύναι τα ακόλουθα:  

α) η παρούςα διακόρυξη και η προκόρυξη ςύμβαςησ5, 
β) το Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ.)6,  
γ) το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ, όπωσ παρϊγεται από την ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του 

υποςυςτόματοσ, 
δ) το Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων του ϋργου με τα τυχόν Παραρτόματϊ του, το πρόγραμμα των 

απαιτούμενων μελετών  και η τεκμηρύωςη τησ ςκοπιμότητασ του ϋργου. 
ε) το τεύχοσ τησ υγγραφόσ Τποχρεώςεων (.Τ.) 7  με τα τυχόν Παραρτόματϊ του, 
ςτ) το τεύχοσ προεκτιμώμενων αμοιβών, 
ζ) το υπόδειγμα ….8 
η) τυχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από την αναθϋτουςα 

αρχό  επύ όλων των ανωτϋρω, 

θ) …9 

 

2.2 Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη10 ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ 

από τισ 06/04/2021 11  ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύλησ 

www.promitheus.gov.gr, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ www.dimosalmopias.gov.gr 12 13  

 
 
2.3 Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ  εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την 13/04/2021 14, η αναθϋτουςα αρχό παρϋχει ςε όλουσ τουσ 

προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosalmopias.gov.gr/
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τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, το αργότερο ϋωσ την 16/04/2021 15.  

 

 
Ωρθρο 3: Ηλεκτρονικό υποβολό φακϋλου προςφορϊσ 
 
Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερομϋνουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 
14 τησ παρούςασ διακόρυξησ, ςε ηλεκτρονικό φϊκελο του υποςυςτόματοσ.  
 
Για τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να διαθϋτουν 
ψηφιακό υπογραφό, χορηγούμενη από πιςτοποιημϋνη αρχό παροχόσ ψηφιακόσ υπογραφόσ και να εγγραφούν 
ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα (ΕΗΔΗ- Διαδικτυακό πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντασ τη διαδικαςύα 
εγγραφόσ του ϊρθρου 5 παρ. 1.2 ϋωσ 1.4 τησ Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ με αρ.  117384/26-10-2017 (3821 
Β') «Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών και 
παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών  με χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων και 
διαδικαςιών  του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 
 
Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υποχρεωτικϊ υπογρϊφεται ψηφιακϊ, 
εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από εκπρόςωπό τουσ, νομύμωσ 
εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ, επύ ποινό απόρριψησ τησ προςφορϊσ,  προςδιορύζεται η ϋκταςη και το 
εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ 
τουσ, καθώσ και ο εκπρόςωποσ/ ςυντονιςτόσ αυτόσ.  
 
3.2 τον ηλεκτρονικό φϊκελο προςφορϊσ περιϋχονται: 
 
 (α) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ». 
 
 (β)  ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ». 
 
(γ) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη  «Οικονομικό Προςφορϊ». 

 

3.3 Από τον προςφϋροντα ςημαύνονται, με χρόςη του ςχετικού πεδύου του υποςυςτόματοσ, κατϊ την ςύνταξη 
τησ προςφορϊσ, τα ςτοιχεύα εκεύνα που ϋχουν εμπιςτευτικό χαρακτόρα, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο   
257του ν. 4412/2016.  
την περύπτωςη αυτό, ο προςφϋρων υποβϊλλει ςτον οικεύο  (υπο)φϊκελο ςχετικό αιτιολόγηςη με τη μορφό 
ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου αρχεύου pdf, αναφϋροντασ ρητϊ όλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νόμου ό διοικητικϋσ 
πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικότητα τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ, ωσ ςυνημμϋνο τησ 
ηλεκτρονικόσ του προςφορϊσ. Δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ τιμϋσ 
μονϊδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότητεσ και την οικονομικό προςφορϊ.   
 
3.4 την περύπτωςη τησ υποβολόσ ςτοιχεύων με χρόςη μορφότυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων ηλεκτρονικών 
αρχεύων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχεύο με μορφό ZIP), εκεύνα τα οπούα επιθυμεύ ο προςφϋρων να χαρακτηρύςει ωσ 
εμπιςτευτικϊ, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω αναφερόμενα, θα πρϋπει να τα υποβϊλλει ωσ χωριςτϊ ηλεκτρονικϊ 
αρχεύα με μορφό Portable Document Format (PDF) ό ωσ χωριςτό ηλεκτρονικό αρχεύο μορφότυπου φακϋλου 
ςυμπιεςμϋνων ηλεκτρονικών αρχεύων που να περιλαμβϊνει αυτϊ. 
 
3.5 Ο χρόςτησ – οικονομικόσ φορϋασ υποβϊλλει τουσ ανωτϋρω (υπο)φακϋλουσ μϋςω του υποςυςτόματοσ, όπωσ 
περιγρϊφεται κατωτϋρω: 
 
α) Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που περιλαμβϊνονται ςτον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ 
υμμετοχόσ»  εύναι τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 20.2, τα δε ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που περιλαμβϊνονται ςτον 
(υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ» εύναι τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 20.3 τησ παρούςασ. 
Σα ςτοιχεύα αμφότερων των (υπο)φακϋλων υποβϊλλονται από τον οικονομικό φορϋα ηλεκτρονικϊ ςε μορφό 
αρχεύου Portable Document Format (PDF) και εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ/παραχθεύ από τον ύδιο, φϋρουν 
εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό  με χρόςη εγκεκριμϋνων 
πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017   Κ.Τ.Α. . 
 
β) Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ςτοιχεύων και δικαιολογητικών του 
(υπο)φακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  προςκομύζεται υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα ςτην 

http://www.promitheus.gov.gr/
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αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, η πρωτότυπη εγγυητικό επιςτολό 
ςυμμετοχόσ.16 
Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω υποχρϋωςη δεν ιςχύει για τισ εγγυόςεισ ηλεκτρονικόσ ϋκδοςησ (π.χ. εγγυόςεισ του 
Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
 
γ) Οι προςφϋροντεσ ςυντϊςςουν την οικονομικό τουσ προςφορϊ ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη ειδικό 
ηλεκτρονικό φόρμα του υποςυςτόματοσ και επιςυνϊπτοντασ, ςτον ηλεκτρονικό χώρο «υνημμϋνα 
Ηλεκτρονικόσ Προςφορϊσ» και ςτον κατϊ περύπτωςη (υπο)φϊκελο, όλα τα ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ τουσ ςε 
μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF). 
 
δ) την οικονομικό προςφορϊ αναγρϊφεται η προςφερόμενη τιμό ανϊ κατηγορύα μελϋτησ και η ςυνολικό τιμό 
για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Η οικονομικό προςφορϊ ςυντύθεται για κϊθε επύ μϋρουσ κατηγορύα μελϋτησ, 
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ περύπτωςησ δ' τησ παρ. 8 του ϊρθρου 53 του ν. 4412/2016. Περιλαμβϊνει, εκτόσ 
από τισ αμοιβϋσ για την εκπόνηςη των μελετών, τισ αμοιβϋσ για τον προγραμματιςμό, την επύβλεψη και την 
αξιολόγηςη των αναγκαύων ερευνητικών εργαςιών πϊςησ φύςεωσ, καθώσ επύςησ και των εργαςιών /μελετών, 
ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτην περύπτωςη δ' τησ παρ. 8 του ϊρθρου 53 του ν. 4412/2016, κατϊ τα 
ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 95 παρ. 3 του νόμου αυτού.  Η ςυνολικό προςφερόμενη τιμό τρϋπεται ςε 
ποςοςτό ϋκπτωςησ επύ τησ προεκτιμώμενησ αμοιβόσ, με ςτρογγυλοπούηςη ςτο δεύτερο δεκαδικό ψηφύο. 
 
ε) τη ςυνϋχεια, οι προςφϋροντεσ παρϊγουν από το υποςύςτημα τα ηλεκτρονικϊ αρχεύα [«εκτυπώςεισ» των 
Δικαιολογητικών υμμετοχόσ, τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ και τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ τουσ ςε μορφό αρχεύου 
Portable Document Format (PDF)]. Σα αρχεύα αυτϊ υπογρϊφονται από τουσ προςφϋροντεσ με εγκεκριμϋνη 
προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων 
πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Τ.Α. και 
επιςυνϊπτονται ςτουσ αντύςτοιχουσ (υπο)φακϋλουσ τησ προςφορϊσ. Κατϊ την ςυςτημικό υποβολό τησ 
προςφορϊσ το υποςύςτημα πραγματοποιεύ αυτοματοποιημϋνουσ ελϋγχουσ επιβεβαύωςησ τησ ηλεκτρονικόσ 
προςφορϊσ ςε ςχϋςη με τα παραχθϋντα ηλεκτρονικϊ αρχεύα (Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ, Σεχνικό Προςφορϊ 
και Οικονομικό Προςφορϊ) και εφόςον οι ϋλεγχοι αυτού  αποβούν επιτυχεύσ η προςφορϊ υποβϊλλεται  ςτο 
υποςύςτημα. Διαφορετικϊ, η προςφορϊ δεν υποβϊλλεται και το υποςύςτημα ενημερώνει τουσ προςφϋροντεσ 
με ςχετικό μόνυμα ςφϊλματοσ ςτη διεπαφό του χρόςτη των προςφερόντων, προκειμϋνου οι τελευταύοι να 
προβούν ςτισ ςχετικϋσ ενϋργειεσ διόρθωςησ. 
 
ςτ) Εφόςον τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ, η τεχνικό προςφορϊ και οι οικονομικού όροι δεν ϋχουν αποτυπωθεύ 
ςτο ςύνολό τουσ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ του υποςυςτόματοσ, οι προςφϋροντεσ επιςυνϊπτουν 
ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ διακόρυξησ. 
 
τισ περιπτώςεισ που με την προςφορϊ υποβϊλλονται ιδιωτικϊ ϋγγραφα, αυτϊ γύνονται αποδεκτϊ εύτε κατϊ τα 
προβλεπόμενα ςτισ διατϊξεισ του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) εύτε και ςε απλό φωτοτυπύα, εφόςον ςυνυποβϊλλεται 
υπεύθυνη δόλωςη, ςτην οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ και η οπούα φϋρει υπογραφό μετϊ την ϋναρξη τησ 
διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ (ότοι μετϊ την ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ προκόρυξησ τησ ςύμβαςησ 
[περύληψησ διακόρυξησ] ςτο ΚΗΜΔΗ) 17. 
 
ζ) Από το υποςύςτημα εκδύδεται ηλεκτρονικό απόδειξη υποβολόσ προςφορϊσ, η οπούα αποςτϋλλεται ςτον 
οικονομικό φορϋα με μόνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου. 
 
3.6  Απόςυρςη προςφορϊσ 
Οι προςφϋροντεσ δύνανται να ζητόςουν την απόςυρςη υποβληθεύςασ προςφορϊσ, πριν την καταληκτικό 
ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, με ϋγγραφο αύτημα τουσ προσ την αναθϋτουςα αρχό, ςε μορφό 
ηλεκτρονικού αρχεύου Portable Document Format (PDF) που φϋρει εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό 
υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό  με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 
3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Τ.Α., μϋςω τησ λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» του 
υποςυςτόματοσ. Πιςτοποιημϋνοσ χρόςτησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μετϊ από ςχετικό απόφαςη τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποδϋχεται το ςχετικό αύτημα του προςφϋροντα, προβαύνει ςτην απόρριψη τησ 
ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςτο υποςύςτημα πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ τησ 
προςφορϊσ. Κατόπιν, ο οικονομικόσ φορϋασ δύναται να υποβϊλει εκ νϋου προςφορϊ μϋςω του υποςυςτόματοσ 
ϋωσ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ  των προςφορών. 

 
3.7  Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ δεν ϋχουν την υποχρϋωςη να υπογρϊφουν τα δικαιολογητικϊ τησ 
προςφορϊσ τουσ με χρόςη προηγμϋνησ ηλεκτρονικόσ υπογραφόσ, αλλϊ μπορεύ να τα αυθεντικοποιούν με 
οποιονδόποτε ϊλλον πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτη χώρα προϋλευςόσ τουσ δεν εύναι υποχρεωτικό η χρόςη 
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προηγμϋνησ ψηφιακόσ υπογραφόσ ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ η 
προςφορϊ ςυνοδεύεται με υπεύθυνη δόλωςη ςτην οπούα δηλώνεται ότι ςτην χώρα προϋλευςησ δεν 
προβλϋπεται η χρόςη προηγμϋνησ ψηφιακόσ υπογραφόσ ό ότι ςτην χώρα προϋλευςησ δεν εύναι υποχρεωτικό η 
χρόςη προηγμϋνησ ψηφιακόσ υπογραφόσ για την ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων. Η 
υπεύθυνη δόλωςη του προηγούμενου εδαφύου φϋρει υπογραφό ϋωσ και δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την καταληκτικό 
ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών18.  

 
Ωρθρο 4 : Διαδικαςύα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ και αξιολόγηςησ των προςφορών/ ϋγκριςη 
πρακτικού  

 
α) Μετϊ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 14 τησ παρούςασ, και 
πριν την ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη, η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ ςτουσ προςφϋροντεσ τον ςχετικό κατϊλογο 
ςυμμετεχόντων, όπωσ αυτόσ παρϊγεται από το υποςύςτημα.  
 
β) τη ςυνϋχεια,  η  Επιτροπό Διαγωνιςμού19, κατϊ την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 14 τησ 

παρούςασ, προβαύνει ςε ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη του (υπο)φακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» και του 

(υπο)φακϋλου “Σεχνικό Προςφορϊ”,  χωρύσ να παρϋχει ςτουσ προςφϋροντεσ πρόςβαςη ςτα υποβληθϋντα 

ςτοιχεύα των λοιπών οικονομικών φορϋων. 

 

γ)  Μετϊ την ωσ ϊνω αποςφρϊγιςη, η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςτον ϋλεγχο των υποβληθϋντων 

δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, καθώσ και ςτην αξιολόγηςη και βαθμολόγηςη των τεχνικών προςφορών, 

ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21.1 και 21.2. Ακολούθωσ,  η Επιτροπό Διαγωνιςμού ςυντϊςςει πρακτικό, 

ςτο οπούο περιλαμβϊνονται τα αποτελϋςματα του ανωτϋρω ελϋγχου και αξιολόγηςησ, και υποβϊλλει ςτην 

αναθϋτουςα αρχό το ςχετικό ηλεκτρονικό αρχεύο, ωσ “εςωτερικό”, μϋςω τησ λειτουργύασ “επικοινωνύα” του 

υποςυςτόματοσ, προσ ϋγκριςη.   

Η Επιτροπό Διαγωνιςμού, πριν την ολοκλόρωςη τησ ςύνταξησ  του ωσ ϊνω πρακτικού, επικοινωνεύ με τουσ 

εκδότεσ που αναγρϊφονται ςτισ υποβληθεύςεσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, προκειμϋνου να διαπιςτώςει την 

εγκυρότητϊ τουσ. Αν διαπιςτωθεύ πλαςτότητα εγγυητικόσ επιςτολόσ, ο υποψόφιοσ αποκλεύεται από τον 

διαγωνιςμό και υποβϊλλεται μηνυτόρια αναφορϊ ςτον αρμόδιο ειςαγγελϋα. 

 

δ) Μετϊ την ϋκδοςη τησ απόφαςησ ϋγκριςησ του ανωτϋρω πρακτικού, η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την 

απόφαςη ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ και παρϋχει πρόςβαςη ςε αυτούσ ςτα υποβληθϋντα δικαιολογητικϊ 

ςυμμετοχόσ και ςτισ υποβληθεύςεσ τεχνικϋσ προςφορϋσ των λοιπών προςφερόντων. 

 

ε) Μετϋπειτα, ςε διακριτό ςτϊδιο, η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςτην αποςφρϊγιςη των οικονομικών 

προςφορών, χωρύσ να παρϋχει ςτουσ προςφϋροντεσ πρόςβαςη ςτα υποβληθϋντα ςτοιχεύα των λοιπών 

οικονομικών φορϋων. Εν ςυνεχεύα η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςτην αξιολόγηςη και βαθμολόγηςη των 

οικονομικών προςφορών, ςύμφωνα με οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21.3 και ςυντϊςςει πρακτικό, με το οπούο 

ειςηγεύται την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την πλϋον ςυμφϋρουςα προςφορϊ (ό τη 

ματαύωςη τησ διαδικαςύασ). Σο εν λόγω πρακτικό υποβϊλλεται, ωσ “εςωτερικό”, μϋςω τησ λειτουργύασ 

“επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ, ςτην αναθϋτουςα αρχό, προσ ϋγκριςη. 

Η υποβληθεύςα οικονομικό προςφορϊ, κατϊ κατηγορύα μελϋτησ, απορρύπτεται, εφόςον οι ποςότητεσ του 

φυςικού αντικειμϋνου τησ προςφορϊσ δεν αντιςτοιχούν ςτο αντικεύμενο τησ μελϋτησ, όπωσ προκύπτει από τα 

ςτοιχεύα τησ περύπτωςησ κε' τησ παρ. 2 του ϊρθρου 53 του ν. 4412/2016. 

 

ςτ) Μετϊ την ϋκδοςη τησ απόφαςησ ϋγκριςησ του πρακτικού τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, η αναθϋτουςα αρχό 
κοινοποιεύ την ωσ ϊνω απόφαςη ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ που υπϋβαλαν αποδεκτό προςφορϊ και παρϋχει 
πρόςβαςη ςε αυτούσ ςτισ υποβληθεύςεσ οικονομικϋσ προςφορϋσ των λοιπών προςφερόντων.  

 
ζ) Επιςημαύνεται ότι, ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ςυνολικό τελικό βαθμολογύα  
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(ιςοδύναμεσ), η αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο 
ϊρθρο 21.4 τησ παρούςασ.  
 
η) Κατϊ των αποφϊςεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ του παρόντοσ ϊρθρου χωρεύ προδικαςτικό προςφυγό, κατϊ 
τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 6. 
 
 

Ωρθρο 5:  Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου/  Κατακύρωςη/  Πρόςκληςη 
για υπογραφό ςύμβαςησ 

 
α) Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ, ςτο πλαύςιο τησ ςχετικόσ 
ηλεκτρονικόσ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, και μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ», τον 
προςωρινό ανϊδοχο να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ 10 ημερών20  από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ 
ειδοπούηςησ ςε αυτόν, τα προβλεπόμενα ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ δικαιολογητικϊ προςωρινού αναδόχου και τα 
αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ.21 
 
β) Σα δικαιολογητικϊ του προςωρινού αναδόχου υποβϊλλονται από τον οικονομικό φορϋα ηλεκτρονικϊ, μϋςω 
τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ», ςτην αναθϋτουςα αρχό. 
 
γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υπoβλόθηκαν και ο 
προςωρινόσ ανϊδοχοσ υποβϊλλει εντόσ τησ προθεςμύασ τησ παραγρϊφου α’ του παρόντοσ ϊρθρου, αύτημα προσ 
την Επιτροπό Διαγωνιςμού για την παρϊταςη τησ προθεςμύασ υποβολόσ, το οπούο ςυνοδεύεται με αποδεικτικϊ 
ϋγγραφα, από τα οπούα να αποδεικνύεται ότι ϋχει αιτηθεύ τη χορόγηςη των δικαιολογητικών, η αναθϋτουςα 
αρχό παρατεύνει την προθεςμύα υποβολόσ των δικαιολογητικών για όςο χρόνο απαιτηθεύ για τη χορόγηςη των 
δικαιολογητικών από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ.  
 
Σο παρόν εφαρμόζεται και ςτισ περιπτώςεισ που η αναθϋτουςα αρχό ζητόςει την προςκόμιςη των 
δικαιολογητικών κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των προςφορών και πριν το ςτϊδιο κατακύρωςησ, κατ΄ 
εφαρμογό τησ διϊταξησ του ϊρθρου 79 παρϊγραφοσ 5 εδϊφιο α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμϋνων των αρχών τησ 
ύςησ μεταχεύριςησ και τησ διαφϊνειασ22. 
 
Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων και δικαιολογητικών, 
ςύμφωνα με τα ανωτϋρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προςκομύζονται υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα 
ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο,  τα ϋγγραφα που απαιτεύται να 
προςκομιςθούν ςε πρωτότυπη μορφό, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 
''Κώδικασ Διοικητικόσ Διαδικαςύασ'', όπωσ τροποποιόθηκε με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 
4250/2014. 
 
δ) Αν, κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών, διαπιςτωθεύ ότι: 
i) τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με το Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) εύναι ψευδό ό ανακριβό 
ό 
ii) αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό αντύγραφα, των 
παραπϊνω δικαιολογητικών, ό 
iii) αν από τα δικαιολογητικϊ που υποβλόθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 17, 18, 19 και 22 τησ παρούςασ23, 
 
απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινού αναδόχου, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη 
ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον 
ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ - τιμόσ, τηρουμϋνησ τησ 
ανωτϋρω διαδικαςύασ. 
 
ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ 
προώποθϋςεισ τισ οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ 
Δόλωςησ (ΣΕΤΔ)  ότι πληρού και οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ μετϊ 
την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ ειδοπούηςησ/πρόςκληςησ για την προςκόμιςη των δικαιολογητικών 
κατακύρωςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του, 
που εύχε προςκομιςθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 15.1 τησ παρούςασ. 
 
Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ από τουσ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_5
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προςφϋροντεσ δεν υποβϊλλει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ από τουσ 
προςφϋροντεσ δεν αποδεύξει ότι ςτο πρόςωπό του δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του ϊρθρου 18 και ότι 
πληρού τα κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 19, η διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ ματαιώνεται. 
 
Η διαδικαςύα ελϋγχου των ωσ ϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από την Επιτροπό 
Διαγωνιςμού, ςτο οπούο αναγρϊφεται η τυχόν ςυμπλόρωςη δικαιολογητικών κατϊ τα οριζόμενα υπό γ)  
ανωτϋρω24. Η Επιτροπό, ςτη ςυνϋχεια, το κοινοποιεύ, μϋςω τησ «λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ», ςτην 
αναθϋτουςα αρχό, για τη λόψη απόφαςησ. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό προβαύνει, μετϊ την ϋγκριςη του ανωτϋρω πρακτικού, ςτην κοινοπούηςη τησ απόφαςησ 
κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών, ςε κϊθε προςφϋροντα που δεν ϋχει αποκλειςτεύ 
οριςτικϊ25, εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ 
τησ «Επικοινωνύασ», και επιπλϋον αναρτϊ τα δικαιολογητικϊ του προςωρινού αναδόχου ςτον χώρο «υνημμϋνα 
Ηλεκτρονικού Διαγωνιςμού». 
 
 
 
Ωρθρο 6: Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ/ Προςωρινό δικαςτικό προςταςύα 

Κϊθε ενδιαφερόμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη ςύμβαςη και ϋχει ό εύχε 
υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα από εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ 
παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ό τησ εςωτερικόσ νομοθεςύασ, δικαιούται να αςκόςει 
προδικαςτικό προςφυγό ενώπιον τησ ΑΕΠΠ κατϊ τησ ςχετικόσ πρϊξησ ό παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, 
προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ που δικαιολογούν το αύτημϊ του26.  

ε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ 
προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι: 

 (α) δϋκα (10) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα 
αν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό τηλεομοιοτυπύα ό  

(β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςε αυτόν αν χρηςιμοποιόθηκαν 
ϊλλα μϋςα επικοινωνύασ, ϊλλωσ   

γ) δϋκα (10) ημϋρεσ από την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρόμενη, γνώςη τησ πρϊξησ που βλϊπτει τα 
ςυμφϋροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορϋα.  

ε περύπτωςη παρϊλειψησ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι δεκαπϋντε (15) 
ημϋρεσ από την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ προςβαλλόμενησ παρϊλειψησ27. 

Η προδικαςτικό προςφυγό, με βϊςη και τα όςα προβλϋπονται ςτο π.δ. 39/2017, κατατύθεται ηλεκτρονικϊ 
βϊςει του τυποποιημϋνου εντύπου και μϋςω τησ λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσ 
προσ την Αναθϋτουςα Αρχό, επιλϋγοντασ κατϊ περύπτωςη την ϋνδειξη «Προδικαςτικό Προςφυγό» και 
επιςυνϊπτοντασ το ςχετικό ϋγγραφο ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ  υπ' αρ.  117384/26-10-
2017 Κ.Τ.Α.  
 

Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατατύθεται παρϊβολο από τον προςφεύγοντα 
υπϋρ του Δημοςύου, κατϊ τα ειδικϊ οριζόμενα ςτο ϊρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οπούο επιςτρϋφεται ςτον 
προςφεύγοντα ςε περύπτωςη ολικόσ ό μερικόσ αποδοχόσ τησ προςφυγόσ του ό ςε περύπτωςη που πριν την 
ϋκδοςη τησ απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ επύ τησ προςφυγόσ, η αναθϋτουςα αρχό ανακαλεύ την προςβαλλόμενη πρϊξη ό 
προβαύνει ςτην οφειλόμενη ενϋργεια.  

Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και η ϊςκηςό τησ κωλύουν τη ςύναψη τησ 
ςύμβαςησ επύ ποινό ακυρότητασ, η οπούα διαπιςτώνεται με απόφαςη τησ ΑΕΠΠ μετϊ  από ϊςκηςη 
προςφυγόσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ 
προςφυγόσ δεν κωλύει την πρόοδο τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ, εκτόσ αν ζητηθούν προςωρινϊ μϋτρα 
προςταςύασ κατϊ το ϊρθρο 366 του ν.4412/2016. 
 
Η προηγούμενη παρϊγραφοσ δεν εφαρμόζεται ςτην περύπτωςη που, κατϊ τη διαδικαςύα ςύναψησ τησ 
παρούςασ ςύμβαςησ, υποβληθεύ μόνο μύα (1) προςφορϊ28. 
 
 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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Η αναθϋτουςα αρχό, μϋςω τησ λειτουργύασ τησ «Επικοινωνύασ»:  
α. Κοινοποιεύ την προδικαςτικό προςφυγό ςε κϊθε ενδιαφερόμενο τρύτο ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτην περ. α τησ παρ. 1 του ϊρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 9 του π.δ. 
39/2017.  
β. Ειδοποιεύ, παρϋχει πρόςβαςη ςτο ςύνολο των ςτοιχεύων του διαγωνιςμού και διαβιβϊζει ςτην Αρχό 
Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα ςτην περ. β’ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 365 
του ν. 4412/2016, ςύμφωνα και με την παρ. 1 του ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017   
 
Η ΑΕΠΠ αποφαύνεται αιτιολογημϋνα επύ τησ βαςιμότητασ των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ιςχυριςμών τησ προςφυγόσ και των ιςχυριςμών τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και, ςε περύπτωςη παρϋμβαςησ, των 
ιςχυριςμών του παρεμβαύνοντοσ και δϋχεται (εν όλω ό εν μϋρει) ό απορρύπτει την προςφυγό με απόφαςό τησ, η 
οπούα εκδύδεται μϋςα ςε αποκλειςτικό προθεςμύα εύκοςι (20) ημερών από την ημϋρα εξϋταςησ τησ 
προςφυγόσ29. 

ε περύπτωςη ςυμπληρωματικόσ αιτιολογύασ επύ τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ, αυτό υποβϊλλεται ϋωσ και δϋκα 
(10) ημϋρεσ πριν την ςυζότηςη τησ προςφυγόσ και κοινοποιεύται αυθημερόν ςτον προςφεύγοντα μϋςω τησ 
πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ ό αν αυτό δεν εύναι εφικτό με οποιοδόποτε πρόςφορο μϋςο. Τπομνόματα επύ των 
απόψεων και τησ ςυμπληρωματικόσ αιτιολογύασ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ κατατύθενται μϋςω τησ πλατφόρμασ 
του ΕΗΔΗ ϋωσ πϋντε (5) ημϋρεσ πριν από τη ςυζότηςη τησ προςφυγόσ30. 
 

Η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ αποτελεύ προώπόθεςη για την ϊςκηςη των ϋνδικων βοηθημϊτων  τησ 
αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ του ϊρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατϊ των εκτελεςτών 
πρϊξεων ό παραλεύψεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 

Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον μπορεύ να ζητόςει την αναςτολό τησ εκτϋλεςησ τησ απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ και 
την ακύρωςό τησ ενώπιον του αρμοδύου δικαςτηρύου 31. Δικαύωμα ϊςκηςησ των ύδιων ενδύκων 
βοηθημϊτων ϋχει και η αναθϋτουςα αρχό, αν η ΑΕΠΠ κϊνει δεκτό την προδικαςτικό προςφυγό. Με τα 
ϋνδικα βοηθόματα τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ λογύζονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ 
με την απόφαςη τησ ΑΕΠΠ και όλεσ οι ςυναφεύσ προσ την ανωτϋρω απόφαςη πρϊξεισ ό παραλεύψεισ τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ό ςυντελεςτεύ αντιςτούχωσ ϋωσ τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ 
αναςτολόσ ό την πρώτη ςυζότηςη τησ αύτηςησ ακύρωςησ.  
 
Η ϊςκηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ δεν εξαρτϊται από την προηγούμενη ϊςκηςη τησ αύτηςησ ακύρωςησ. 
 
Η αύτηςη αναςτολόσ κατατύθεται ςτο αρμόδιο δικαςτόριο μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10) ημερών από την 
κοινοπούηςη ό την πλόρη γνώςη32 τησ απόφαςησ επύ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και ςυζητεύται το αργότερο 
εντόσ τριϊντα (30) ημερών από την κατϊθεςό τησ. Για την ϊςκηςη τησ αιτόςεωσ αναςτολόσ κατατύθεται το 
προβλεπόμενο παρϊβολο, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
 
Η ϊςκηςη αύτηςησ αναςτολόσ κωλύει τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, εκτόσ εϊν με την προςωρινό διαταγό ο 
αρμόδιοσ δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊ. 
 
 
 
Ωρθρο 7: υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών  

 
Η αναθϋτουςα αρχό33 μπορεύ, κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των προςφορών ό 
αιτόςεων ςυμμετοχόσ, τηρώντασ τισ αρχϋσ τησ ύςησ μεταχεύριςησ και τησ διαφϊνειασ, ζητϊει από τουσ 
προςφϋροντεσ ό υποψόφιουσ οικονομικούσ φορεύσ, όταν οι πληροφορύεσ ό η τεκμηρύωςη που πρϋπει να 
υποβϊλλονται εύναι ό εμφανύζονται ελλιπεύσ ό λανθαςμϋνεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων εκεύνων ςτο ΕΕΕ, ό όταν 
λεύπουν ςυγκεκριμϋνα ϋγγραφα, να υποβϊλλουν, να ςυμπληρώνουν, να αποςαφηνύζουν ό να ολοκληρώνουν τισ 
ςχετικϋσ πληροφορύεσ ό τεκμηρύωςη, εντόσ προθεςμύασ όχι μικρότερησ των δϋκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερησ των εύκοςι (20) ημερών από την ημερομηνύα κοινοπούηςησ ςε αυτούσ τησ ςχετικόσ 
πρόςκληςησ, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων  310 όπωσ 
αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο  121 του ν.4782/2021 και 103  του ν. 4412/2016 και του ϊρθρου 13 τησ υπ' 
αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Τ.Α. 
Οποιαδόποτε διευκρύνιςη ό ςυμπλόρωςη που υποβϊλλεται από τουσ προςφϋροντεσ ό υποψηφύουσ, χωρύσ να 
ϋχει ζητηθεύ από την αναθϋτουςα αρχό34, δεν λαμβϊνεται υπόψη.  
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Ωρθρο 8: ύναψη ςύμβαςησ 

8.1 Μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ ό, ςε περύπτωςη ϊςκηςόσ 

τησ, όταν  παρϋλθει ϊπρακτη η προθεςμύα ϊςκηςησ αύτηςησ αναςτολόσ κατϊ τησ απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ και, ςε 

περύπτωςη ϊςκηςησ αύτηςησ αναςτολόσ κατϊ τησ απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ,  όταν  εκδοθεύ απόφαςη επύ τησ 

αύτηςησ, με την επιφύλαξη τησ χορόγηςησ προςωρινόσ διαταγόσ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο τελευταύο 

εδϊφιο τησ παρ. 4 του ϊρθρου 372 ν. 4412/2016 και, μετϊ την ολοκλόρωςη του προςυμβατικού ελϋγχου από το 

Ελεγκτικό υνϋδριο, εφόςον απαιτεύται, ςύμφωνα με τα ϊρθρα 35 και 36  του ν. 4129/201335, ο προςωρινόσ 

ανϊδοχοσ υποβϊλλει, εφόςον απαιτεύται36, υπεύθυνη δόλωςη, μετϊ από ςχετικό πρόςκληςη τησ αναθϋτουςασ 

αρχόσ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ. την υπεύθυνη δόλωςη, η οπούα 

υπογρϊφεται κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 22 τησ παρούςασ, δηλώνεται ότι δεν ϋχουν επϋλθει ςτο πρόςωπό 

του οψιγενεύσ μεταβολϋσ κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμϋνου να διαπιςτωθεύ ότι 

δεν ϋχουν εκλεύψει οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 17, ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του 

ϊρθρου 18 και ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 19. Η υπεύθυνη δόλωςη 

ελϋγχεται από  την Επιτροπό Διαγωνιςμού, η οπούα  ςυντϊςςει πρακτικό που ςυνοδεύει τη ςύμβαςη37. 

Μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ, κοινοποιεύται η απόφαςη κατακύρωςησ 
ςτον προςωρινό ανϊδοχο38.   Με την ύδια απόφαςη καλεύται ο ανϊδοχοσ να  προςϋλθει ςε οριςμϋνο τόπο και 
χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, θϋτοντϊσ του η αναθϋτουςα αρχό προθεςμύα που δεν μπορεύ να 
υπερβαύνει τισ εύκοςι (20) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη ειδικόσ ηλεκτρονικόσ πρόςκληςησ, μϋςω τησ 
λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ, προςκομύζοντασ και την απαιτούμενη εγγυητικό 
επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ. Η εν λόγω κοινοπούηςη επιφϋρει τα ϋννομα αποτελϋςματα τησ απόφαςησ 
κατακύρωςησ, ςύμφωνα με οριζόμενα ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 316 του ν. 4412/2016.      

8.2 Η υπογραφό του ςυμφωνητικού ϋχει αποδεικτικό χαρακτόρα. Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει 

το ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται ςτην ειδικό πρόςκληςη,  κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, 

καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον 

ακολουθεύται η διαδικαςύα του ϊρθρου 5 τησ παρούςασ για τον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη 

πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ - τιμόσ39. Αν κανϋνασ 

από τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, η διαδικαςύα ςύναψησ τησ 

ςύμβαςησ ματαιώνεται, ςύμφωνα με την περύπτωςη β' τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 317 του ν. 4412/2016. 

Ωρθρο 9:  Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ/ ειρϊ ιςχύοσ 

χετικϊ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 5 ϊρθρου 316 και 182 του ν. 
4412/2016. 
Σα  ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ  με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ η ςύμβαςη εύναι τα αναφερόμενα παρακϊτω. 
ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ καθορύζεται  ωσ κατωτϋρω:  

1. Σο υμφωνητικό. 

2. Η παρούςα Διακόρυξη.   

3. Η Οικονομικό Προςφορϊ του Αναδόχου. 

4. Η Σεχνικό Προςφορϊ του Αναδόχου. 

5. Σο τεύχοσ τησ υγγραφόσ Τποχρεώςεων (.Τ.) με τα τυχόν Παραρτόματϊ του. 

6. Σο Σεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων του ϋργου με τα τυχόν Παραρτόματϊ του, το πρόγραμμα των 
απαιτούμενων μελετών  και η τεκμηρύωςη τησ ςκοπιμότητασ του ϋργου.  

7. Σο τεύχοσ προεκτιμώμενων αμοιβών 

 
 


