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αμετϊκλητη απόφαςη και ςτισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 18.1.5 ςτα τρύα (3) ϋτη από την 
ημερομηνύα του ςχετικού γεγονότοσ. 74 

 
18.1.7 Προςφϋρων που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 18.1.1, 
18.1.2A και 18.1.575 μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει ότι τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκούν 
για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμού. Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν 
επαρκό, ο εν λόγω προςφϋρων δεν αποκλεύεται από τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που 
λαμβϊνονται από τουσ προςφϋροντεσ αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ 
περιςτϊςεισ του ποινικού αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται 
ςτον προςφϋροντα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ. Προςφϋρων που ϋχει αποκλειςτεύ, με τελεςύδικη 
απόφαςη, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν μπορεύ να κϊνει 
χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται ςτην εν λόγω απόφαςη ςτο 
κρϊτοσ - μϋλοσ ςτο οπούο ιςχύει η απόφαςη. 
 
18.1.8 Η απόφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την προηγούμενη 
παρϊγραφο εκδύδεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
 
18.1.9 Προςφϋρων που του ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74 του ν. 4412/2016, 
η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ.  
 
 
 
Ωρθρο 19 .  Κριτόρια επιλογόσ76 
 
19.1. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 
 
Οι προςφϋροντεσ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεύται ςτο 
κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ. Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα απαιτεύται να εύναι 
εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρώα Μελετητών ό Γραφεύων Μελετών (ςπό ηο ππίζμα ηηρ μεηαβαηικήρ πεπιόδος 

εθαπμογήρ ηος νέος μηηπώος ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 39 παπ. 1 ηος Π.Δ. 71/2019) ςτην κατηγορύα/ 
κατηγορύεσ μελετών του ϊρθρου 12.1 τησ παρούςασ77. Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι  ςε λοιπϊ 
κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε αντύςτοιχα Μητρώα του 
Παραρτόματοσ XI του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016. 
 

 
19.2 Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια78 

Κϊθε προςφϋρων πρϋπει να διαθϋτει: 

 
19.3. Σεχνικό  και Επαγγελματικό Ικανότητα79 
 
Κϊθε προςφϋρων πρϋπει να διαθϋτει, επύ ποινό αποκλειςμού, τουσ αναγκαύουσ ανθρώπινουσ και τεχνικούσ 
πόρουσ και την εμπειρύα για να εκτελϋςει τη ςύμβαςη ςε κατϊλληλο επύπεδο ποιότητασ και ςυγκεκριμϋνα:  

Κϊθε προςφϋρων πρϋπει να διαθϋτει το ακόλουθο δυναμικό ανϊ κατηγορύα μελϋτησ του ϊρθρου 2 παρ. 3 περ. 
(15) του Ν.4412/2016 :  

 Ϊνα (1) κατ’ ελϊχιςτον μελετητό που ϋχει ςυμπληρώςει 4-ετύα από τη λόψη διπλώματοσ και ϋχει 
αποδεδειγμϋνη εμπειρύα εκπόνηςησ μελετών ςτην κατηγορύα Μελετών  Σοπογραφύασ (κατηγορύα 16) 

 Ϊνα (1) κατ’ ελϊχιςτον μελετητό που ϋχει ςυμπληρώςει 8-ετύα από τη λόψη διπλώματοσ και ϋχει 
αποδεδειγμϋνη εμπειρύα εκπόνηςησ μελετών ςτην κατηγορύα Μελϋτεσ Τδραυλικών Ϊργων και Ϊρευνεσ 
(κατηγορύα 13) 

 Ϊνα (1) κατ’ ελϊχιςτον μελετητό που ϋχει ςυμπληρώςει 4-ετύα από τη λόψη διπλώματοσ και ϋχει 
αποδεδειγμϋνη εμπειρύα εκπόνηςησ μελετών ςτην κατηγορύα Γεωτεχνικϋσ Μελϋτεσ και Ϊρευνεσ 
(κατηγορύα 21) 
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Ειδικϊ για τουσ προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα, οι απαιτόςεισ τεχνικόσ και 
επαγγελματικόσ ικανότητασ τησ παρ. 19.3.Α τησ παρούςασ καλύπτονται από τη βεβαύωςη εγγραφόσ (πτυχύο) 
ςτο Μητρώο Μελετών / Γραφεύων Μελετών για κϊθε κατηγορύα μελϋτησ τησ προσ ςύναψη ύμβαςησ ωσ εξόσ:  

 Για τη μελϋτη κατηγορύασ 16 Μελϋτεσ Σοπογραφύασ, Πτυχύο Α’ τϊξησ και ϊνω. 

 Για τη μελϋτη κατηγορύασ 13 Μελϋτεσ Τδραυλικών Ϊργων, Πτυχύο B’ τϊξησ και ϊνω. 

 Για τη μελϋτη κατηγορύασ  21 Γεωτεχνικϋσ Μελϋτεσ και Ϊρευνεσ, Πτυχύο Α’ τϊξησ και ϊνω. 

 

19.4 Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ80 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Ωρθρο 20: Περιεχόμενο  φακϋλων προςφορϊσ 
  

20.1 Η προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει τουσ ακόλουθουσ ηλεκτρονικούσ υποφακϋλουσ:  
(α)  υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  
(β) υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ»  
(γ) υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ» , 
ςύμφωνα με τα κατωτϋρω: 

 
 
20.2 Ο ηλεκτρονικόσ υποφϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού, να 
περιϋχει81 τα ακόλουθα: 
 - α) το Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) 
 

-  β) την εγγύηςη ςυμμετοχόσ, του ϊρθρου 15 τησ παρούςασ . 
 
 

20.3 Ο ηλεκτρονικόσ υποφϊκελοσ “Σεχνικό Προςφορϊ” περιλαμβϊνει82 τα τεχνικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ 
του οικονομικού φορϋα, βϊςει των οπούων θα αξιολογηθεύ η τεχνικό προςφορϊ κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 
21.2 τησ παρούςασ: 

α) Σεχνικό Ϊκθεςη για τη ςυγκεκριμϋνη μελϋτη, ςτηριζόμενη ςτα υπϊρχοντα ςτοιχεύα του Υακϋλου Δημόςιασ 
ύμβαςησ, με επιςόμανςη των προβλημϊτων και ειςόγηςη του τρόπου επύλυςόσ τουσ. την Σεχνικό Ϊκθεςη δεν 
πρϋπει να περιλαμβϊνονται προτϊςεισ τεχνικών λύςεων. 
 
β) Πρόταςη Μεθοδολογύασ, που περιλαμβϊνει περιγραφό του γενικού προγρϊμματοσ εκπόνηςησ τησ μελϋτησ, 
δηλαδό τισ απαιτούμενεσ επιμϋρουσ δραςτηριότητεσ, την αλληλουχύα των ςταδύων ό φϊςεων τησ κύριασ και 
των υποςτηρικτικών μελετών (όταν πρόκειται για ςύνθετη μελϋτη) την αλληλοτροφοδότηςη των μελετών με 
δεδομϋνα, τον καθοριςμό ςημεύων ελϋγχου και απαιτούμενων ενεργειών και διαδικαςιών για την παραγωγό τησ 
μελϋτησ.  
Επιςημαύνεται ότι, απαραύτητη προώπόθεςη, ανεξαρτότωσ τησ ϋδρασ του μελετητικού ςχόματοσ, εύναι η 
αυτοπρόςωπη παρουςύα μϋλουσ τησ μελετητικόσ ομϊδασ, ςτο χώρο τησ μελϋτησ.   Για την ϋγκαιρη και 
απρόςκοπτη εκπόνηςη τησ μελϋτησ, κατόπιν ςυνεννοόςεωσ με την Σεχνικό Τπηρεςύα του δόμου θα 
καθορύζονται οι ςυναντόςεισ οι οπούεσ θα εύναι κατ΄ ελϊχιςτον 2 φορϋσ μϋςα ςτον καθαρό χρόνο εκπόνηςησ 
τησ μελϋτησ. Η εν λόγω δϋςμευςη θα ςυνοδεύεται από υπεύθυνη δόλωςη του εκπροςώπου του μελετητικού 
ςχόματοσ. 
 
γ) χρονοδιϊγραμμα, ςτο οπούο περιγρϊφεται η χρονικό αλληλουχύα των δραςτηριοτότων τησ περύπτωςησ β΄, 
λαμβανομϋνου υπόψη του ςυνολικού χρόνου, όπωσ προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 
 
δ) οργανόγραμμα και ϋκθεςη τεκμηρύωςησ καθηκόντων και κατανομόσ εργαςιών του ςυντονιςτό και τησ 
ομϊδασ μελϋτησ, όπου παρουςιϊζεται η κατανομό ευθυνών μεταξύ των μελών τησ και ςτοιχεύα για την 
αποτελεςματικότητα τησ δρϊςησ κϊθε μϋλουσ τησ ομϊδασ μελϋτησ ςε αντύςτοιχεσ ευθύνεσ με αυτϋσ που 
αναλαμβϊνει ςτην ομϊδα μελϋτησ και το βαθμό επιτυχύασ τησ, λαμβανομϋνων υπόψη των διατϊξεων των 
περιπτώςεων β΄ και γ΄,   
 
ε) ςτοιχεύα για τη ςυνοχό τησ ομϊδασ μελϋτησ, από τα οπούα να προκύπτει η δυνατότητα καλόσ ςυνεργαςύασ για 
την απρόςκοπτη και ποιοτικϊ αποδεκτό εκπόνηςη τησ μελϋτησ.  
 
ςτ) .................................................................83 
 
Η Σεχνικό Ϊκθεςη, η Πρόταςη Μεθοδολογύασ (ςυμπεριλαμβανομϋνων τυχόν παραρτημϊτων αυτών), καθώσ και 
τα ςτοιχεύα που τεκμηριώνουν τα ανωτϋρω δ) και ε) ςημεύα (ςυμπεριλαμβανομϋνων τυχόν παραρτημϊτων και 
εξαιρουμϋνων των υπεύθυνων δηλώςεων ςυνεργαςύασ και των τυχόν πιςτοποιητικών με τα οπούα 
αποδεικνύεται προηγούμενη ςυνεργαςύα μεταξύ μελών τησ προτεινόμενησ ομϊδασ μελϋτησ) δεν πρϋπει να 
υπερβαύνουν ϋνα εύλογο μϋγεθοσ τριϊντα ςελύδων84  κειμϋνου μεγϋθουσ Α4 μϋςησ γραμματοςειρϊσ, εκτόσ του 
προαναφερθϋντοσ οργανογρϊμματοσ. 
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Όταν το περιεχόμενο των παραπϊνω εγγρϊφων και ςτοιχεύων υπερβαύνει το εύλογο μϋγεθοσ, κατϊ την κρύςη 
τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού (η οπούα διαμορφώνεται με βϊςη την αρχό του ύςου μϋτρου κρύςησ), το 
υπερβϊλλον υλικό δε θα λαμβϊνεται υπόψη ςτην αξιολόγηςη.  
Για τα αναφερόμενα ςτοιχεύα των μελών τησ ομϊδασ μελϋτησ, η Επιτροπό διατηρεύ το δικαύωμα να ζητόςει 
περαιτϋρω πληροφορύεσ. 
 

20.4 Ο ηλεκτρονικόσ υποφϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» περιϋχει το ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο αρχεύο 
pdf, το οπούο παρϊγεται από το υποςύςτημα, αφού ςυμπληρωθούν καταλλόλωσ οι ςχετικϋσ φόρμεσ, 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 3.5. γ’ και δ’) τησ παρούςασ.   

20.5 τισ παραπϊνω περιπτώςεισ που με την τεχνικό ό οικονομικό 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 ςύμβαςησ ςτο ΚΗΜΔΗ, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 120 παρ. 1 του ν. 
4412/2016)85. 

 

 

Ωρθρο 21 : Κριτόριο ανϊθεςησ και κριτόρια αξιολόγηςησ προςφορϊσ 
 
21.1 Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ εύναι η «πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ» βϊςει 
βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ. 
Για να προςδιοριςτεύ η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ 
ποιότητασ – τιμόσ, θα αξιολογηθούν οι Σεχνικϋσ και Οικονομικϋσ προςφορϋσ των προςφερόντων με βϊςη τα 
παρακϊτω κριτόρια και υποκριτόρια, καθώσ και τη ςχετικό ςτϊθμιςό τουσ. 86 87 
 
Κριτόριο 1ο Σεχνικόσ προςφορϊσ 
Αξιολογεύται ο βαθμόσ κατανόηςησ του αντικειμϋνου και των ςτόχων τησ προσ εκπόνηςη μελϋτησ όπωσ 
προκύπτει από την Σεχνικό ϋκθεςη τησ παρ. 20.3 τησ παρούςασ με εντοπιςμό των θεμϊτων ςτα οπούα πρϋπει να 
δοθεύ ιδιαύτερη ςημαςύα κατϊ την εκπόνηςη τησ μελϋτησ.  

Δεν αξιολογούνται προτϊςεισ τεχνικών λύςεων  

Σο κριτόριο 1ο θα βαθμολογηθεύ με βαθμό Κ1 που ςυνύςταται ςε ακϋραιο αριθμό από 1 ϋωσ 100. Προςφορϋσ 
που θα λϊβουν ςτο κριτόριο αυτό βαθμό κϊτω του 40 απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.  

Ο ςυντελεςτόσ βαρύτητασ του κριτηρύου 1 ορύζεται ςε ς1=20%   
 
 
Κριτόριο 2ο Σεχνικόσ προςφορϊσ  

Αξιολογεύται η πληρότητα και αξιοπιςτύα τησ μεθοδολογύασ εκπόνηςησ τησ μελϋτησ όπωσ προκύπτει από την 
Πρόταςη Μεθοδολογύασ και το Φρονοδιϊγραμμα τησ παρ. 20.3 τησ παρούςασ και ςυγκεκριμϋνα : 

• ο βαθμόσ κϊλυψησ των απαιτόςεων τησ προσ εκπόνηςη μελϋτησ από δραςτηριότητεσ που παρουςιϊζει ο 
οικονομικόσ φορϋασ 

• ο βαθμόσ επϊρκειασ των ενεργειών και διαδικαςιών για την παραγωγό τησ μελϋτησ, περιλαμβανομϋνων και 
των ενεργειών του ςυντονιςτό 

• η τεκμηρύωςη τησ δυνατότητασ υλοπούηςησ και η αξιοπιςτύα του προτεινόμενου χρονοδιαγρϊμματοσ ςε 
ςυνδυαςμό με την ςτελϋχωςη τησ ομϊδασ μελϋτησ 

• τα παρεχόμενα ςτοιχεύα από τα οπούα διαςφαλύζεται ότι ο οικονομικόσ φορϋασ διαθϋτει τουσ αναγκαύουσ 
ανθρώπινουσ πόρουσ για να εκτελϋςει την ςύμβαςη ςε κατϊλληλο ποιοτικό επύπεδο. 

 Σο κριτόριο 2 θα βαθμολογηθεύ με βαθμό Κ2, που ςυνύςταται ςε ακϋραιο αριθμό από 1 ϋωσ 100. Προςφορϋσ 
που θα λϊβουν ςτο κριτόριο αυτό βαθμό κϊτω του 40 απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. Ο ςυντελεςτόσ 
βαρύτητασ του κριτηρύου 2 ορύζεται ςε ς2 = 50%. 
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Κριτόριο 3ο Σεχνικόσ προςφορϊσ  

Αξιολογεύται η οργϊνωςη του οικονομικού φορϋα όπωσ προκύπτει από το Οργανόγραμμα, την Ϊκθεςη 
Σεκμηρύωςησ Καθηκόντων και Κατανομόσ Εργαςιών του ςυντονιςτό και τησ ομϊδασ μελϋτησ και τα τοιχεύα για 
τη υνοχό τησ Ομϊδασ Μελϋτησ τησ παρ. 20.3 τησ παρούςασ και ςυγκεκριμϋνα :  

• Η ςαφόνεια ςτον καθοριςμό των καθηκόντων των μελών τησ ομϊδασ μελϋτησ  

• Η επϊρκεια τησ προτεινόμενησ ομϊδασ μελϋτησ για τη κϊλυψη του αντικειμϋνου του ϋργου από πλευρϊσ 
αριθμού επιςτημόνων και ειδικοτότων ςε ςχϋςη με τη δομό του οργανογρϊμματοσ και  

• Ο βαθμόσ ςυνοχόσ τησ προτεινόμενησ ομϊδασ μελϋτησ. 

Σο κριτόριο 3 θα βαθμολογηθεύ με βαθμό Κ3, που ςυνύςταται ςε ακϋραιο αριθμό από 1 ϋωσ 100. Προςφορϋσ που 
θα λϊβουν ςτο κριτόριο αυτό βαθμό κϊτω του 40 απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. Ο ςυντελεςτόσ βαρύτητασ 
του κριτηρύου 3 ορύζεται ςε ς3 = 30%. 

 

21.2 Βαθμολόγηςη Σεχνικόσ Προςφορϊσ  

Σο ϊθροιςμα των ςχετικών ςυντελεςτών βαρύτητασ των κριτηρύων (και υποκριτηρύων) αξιολόγηςησ ανϋρχεται 
ςε κϊθε περύπτωςη ςε 100. Η βαθμολόγηςη και κατϊταξη των προςφορών γύνεται ςύμφωνα με τον τύπο: 

U ΣΠ= ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ς3*Κ3  

Ο προκύπτων βαθμόσ ςτρογγυλοποιεύται ςτο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφύο. 

Όπου «ςν» εύναι ο ςυντελεςτόσ βαρύτητασ του κριτηρύου ανϊθεςησ Κν  

και ιςχύει ς1+ς2+..ςν = 1   

Ο ςυντελεςτόσ βαρύτητασ τησ βαθμολογύασ τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ ορύζεται ςε UTΠ = 80 %. 

Η τεχνικό προςφορϊ που δεν πληρού την ελϊχιςτη επιμϋρουσ βαθμολογύα των κριτηρύων του ϊρθρου 21.1 
απορρύπτεται και ο προςφϋρων αποκλεύεται τησ περαιτϋρω διαδικαςύασ88. 

 

 

21.3. Βαθμολόγηςη Οικονομικόσ Προςφορϊσ 

Oι οικονομικϋσ προςφορϋσ βαθμολογούνται ςε εκατονταβϊθμια κλύμακα και η βαθμολογύα ΒΟΠι τησ κϊθε 
οικονομικόσ προςφορϊσ ΟΠι ιςούται με το προςφερόμενο ποςοςτό ϋκπτωςησ, ωσ εξόσ: 

 

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

Ο προκύπτων βαθμόσ ςτρογγυλοποιεύται ςτο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφύο. 

Ο ςυντελεςτόσ  βαρύτητασ τησ βαθμολογύασ τησ οικονομικόσ προςφορϊσ ορύζεται ςε  UΟΠ= 20 %.  
 

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικϋσ προςφορϋσ των προςφερόντων, των οπούων οι Σεχνικϋσ Προςφορϋσ 
κρύθηκαν  αποδεκτϋσ και βαθμολογόθηκαν, ςύμφωνα με το ϊρθρο 21.2.  

 

21.4 Προςδιοριςμόσ τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ, βϊςει τησ 
βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ - τιμόσ  

H ςυνολικό βαθμολογύα κϊθε προςφορϊσ U προκύπτει από το ϊθροιςμα:  

U =  U ΣΠ * 80% +  U ΟΠ * 20% 

Ο προκύπτων βαθμόσ ςτρογγυλοποιεύται ςτο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφύο. 

Προςωρινόσ ανϊδοχοσ αναδεικνύεται εκεύνοσ του οπούου η προςφορϊ ϋχει ςυγκεντρώςει τον μεγαλύτερο 
αριθμό ςτο U 89. 

 

ε περύπτωςη ιςοδύναμων προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον προςφϋροντα με τη μεγαλύτερη 
βαθμολογύα τεχνικόσ προςφορϊσ. ε περύπτωςη ιςοβαθμύασ και ωσ προσ την τεχνικό προςφορϊ, η αναθϋτουςα 
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αρχό επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ 
ιςοδύναμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και παρουςύα των 
οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςοδύναμεσ προςφορϋσ, ςε ημϋρα και ώρα που θα τουσ γνωςτοποιηθεύ  
μϋςω τησ λειτουργικότητασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ.   

 
 

 
Ωρθρο 22:  Αποδεικτικϊ μϋςα κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ90 

Κατϊ την υποβολό προςφορών οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν το Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ 
Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη υπεύθυνη δόλωςη, 
με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986 (Α΄75), ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ αντικατϊςταςη των 
πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ 
πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 

α) δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ, 
β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 19 τησ παρούςασ.  
 
ε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ από τουσ προςφϋροντεσ 
να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ από τα κατωτϋρω αναφερόμενα, όταν αυτό απαιτεύται για την 
ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 

 
Σο ΣΕΤΔ μπορεύ να υπογρϊφεται  ϋωσ δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των 
προςφορών91.  
 
Κατϊ την υποβολό του ΣΕΤΔ, εύναι δυνατό, με μόνη την υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου του 
οικονομικού φορϋα, η προκαταρκτικό απόδειξη των λόγων αποκλειςμού που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 18.1.1 τησ 
παρούςασ, για το ςύνολο των φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού 
οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτόν92.  
 
Ψσ εκπρόςωποσ του οικονομικού φορϋα, για την εφαρμογό του παρόντοσ, νοεύται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτού, 
όπωσ προκύπτει από το ιςχύον καταςτατικό ό το πρακτικό εκπροςώπηςόσ του κατϊ το χρόνο υποβολόσ τησ 
προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεύ τον οικονομικό φορϋα για 
διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων ό για τη ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ93. 
 
την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το ΣΕΤΔ υποβϊλλεται χωριςτϊ από 
κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ. 
 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ δηλώνει ςτο ΣΕΤΔ την πρόθεςό του για ανϊθεςη 
υπεργολαβύασ, υποβϊλλει μαζύ με το δικό του ΣΕΤΔ και το ΣΕΤΔ του υπεργολϊβου. 

 
Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ όπωσ ορύζονται ςτην παρούςα διακόρυξη, 
κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των δικαιολογητικών του παρόντοσ ϊρθρου, 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 5 (α και β) τησ παρούςασ, καθώσ και κατϊ τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 8.1 τησ παρούςασ.  
 
Οι μεμονωμϋνοι προςφϋροντεσ πρϋπει να ικανοποιούν όλεσ τισ απαιτόςεισ των ϊρθρων 18 και 19 τησ παρούςασ. 
την περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων, η πλόρωςη των απαιτόςεων του ϊρθρου 18 και τησ 
καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ του ϊρθρου 19.1 πρϋπει να 
ικανοποιούνται από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ για την κατηγορύα/ κατηγορύεσ του ϊρθρου 12.1 τησ παρούςασ, 
ςτην/ςτισ οπούα/ οπούεσ κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ ςυμμετϋχει. Η πλόρωςη των απαιτόςεων τησ οικονομικόσ και 
χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τησ τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανότητασ του ϊρθρου 19.2 και 19.3, 
αντύςτοιχα, αρκεύ να ικανοποιεύται αθροιςτικϊ από τα μϋλη τησ ϋνωςησ. 
 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, αν και 
ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατότητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ ό τισ ςυναφεύσ 
πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ - μϋλοσ τησ 
Ϊνωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, όπωσ εθνικό μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικό φϊκελο επιχεύρηςησ, 
ηλεκτρονικό ςύςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςύςτημα προεπιλογόσ. Η δόλωςη για την πρόςβαςη ςε εθνικό 
βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται ςτο ΣΕΤΔ. 
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Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η αναθϋτουςα αρχό που ϋχει 
αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ. 
 
Όλα τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα του ϊρθρου 22.1 ωσ 22.3 τησ παρούςασ υποβϊλλονται, ςύμφωνα με τισ 
διατϊξεισ του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικϊ τα αποδεικτικϊ, τα οπούα αποτελούν ιδιωτικϊ ϋγγραφα, 
μπορεύ να γύνονται αποδεκτϊ και ςε απλό φωτοτυπύα, εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη 
ςτην οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ94. 
 
 
Αποδεκτϋσ γύνονται: 

 οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφϋρονται ςτην παρούςα Διακόρυξη, εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ 
ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό τουσ,  

 οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ, εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ για 
την υποβολό των δικαιολογητικών95. ημειώνεται ότι δεν απαιτεύται θεώρηςη του γνηςύου 
τησ υπογραφόσ τουσ. 

 
 
Ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ, κατόπιν ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ πρόςκληςησ από την αναθϋτουςα αρχό, υποβϊλλει, 
κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 5 τησ παρούςασ, τα δικαιολογητικϊ που αναφϋρονται κατωτϋρω96: 
 
 
 
22.1 Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 18: 

22.1.1  Για τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 18.1.1 του παρόντοσ, απόςπαςμα ποινικού μητρώου, ό, ελλεύψει αυτού, 
ιςοδυνϊμου εγγρϊφου που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ μϋλουσ  ό τησ 
χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο προςφϋρων, από το οπούο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτϋσ οι απαιτόςεισ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό του97. Η 
υποχρϋωςη προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και ςτα πρόςωπα που ορύζονται ςτα τϋςςερα 
τελευταύα εδϊφια του ϊρθρου 18.1.1  του παρόντοσ. 

  

22.1.2 Για τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 18.1.2 του παρόντοσ: 

β1) Αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ από τουσ αρμόδιουσ αςφαλιςτικούσ φορεύσ του οικεύου 
κρϊτουσ μϋλουσ ό χώρασ98, το οπούο πρϋπει να εύναι εν ιςχύ κατϊ τον χρόνο υποβολόσ του, ϊλλωσ, ςτην 
περύπτωςη που δεν αναφϋρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχύοσ, πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την 
υποβολό του99. 

Οι Ϊλληνεσ μελετητϋσ - φυςικϊ πρόςωπα υποβϊλλουν βεβαύωςη του ΕΣΑΑ/ΣΜΕΔΕ ό ϊλλου τυχόν 
αςφαλιςτικού οργανιςμού όπου εύναι αςφαλιςμϋνοι για την κϊλυψη κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςόσ τουσ.  

Οι εγκατεςτημϋνεσ ςτην Ελλϊδα εταιρεύεσ / Γραφεύα Μελετών  υποβϊλλουν αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ 
ενημερότητασ (κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ) για το προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ 
(ΣΜΕΔΕ για τουσ αςφαλιςμϋνουσ – μϋλη του ΣΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προςωπικό). Δεν αποτελούν απόδειξη 
ενημερότητασ τησ προςφϋρουςασ εταιρύασ, αποδεικτικϊ αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ  των φυςικών 
προςώπων- μελετητών που ςτελεχώνουν το πτυχύο τησ εταιρύασ ωσ εταύροι. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ 
(φυςικϊ και νομικϊ πρόςωπα), που δεν υποβϊλουν τα ϊνω αποδεικτικϊ, υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ 
του ότι δεν απαςχολούν προςωπικό, για το οπούο υπϊρχει υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςε ημεδαπούσ αςφαλιςτικούσ 
οργανιςμούσ. Αν απαςχολούν τϋτοιο προςωπικό, πρϋπει να υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ 
ενημερότητασ. 

β2) Αποδεικτικό φορολογικόσ ενημερότητασ  από την αρμόδια αρχό του οικεύου κρϊτουσ μϋλουσ ό 
χώρασ100, το οπούο πρϋπει να εύναι εν ιςχύ κατϊ τον χρόνο υποβολόσ του, ϊλλωσ, ςτην περύπτωςη που δεν 
αναφϋρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχύοσ, πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό του101.  

Οι Ϊλληνεσ μελετητϋσ και Εταιρεύεσ / Γραφεύα Μελετών υποβϊλλουν αποδεικτικό τησ αρμόδιασ Δ.Ο.Τ.  
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Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν ϋχουν υποχρϋωςη 
καταβολόσ φόρων ςτην Ελλϊδα. ε περύπτωςη που ϋχουν τϋτοια υποχρϋωςη,  υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό 
τησ οικεύασ Δ.Ο.Τ. 

β3) υπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ ότι δεν ϋχει εκδοθεύ δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με 
τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ για την αθϋτηςη των υποχρεώςεών του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό 
ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

 

 

22.1.2Α Για τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 18.1.2Α τησ παρούςασ, πιςτοποιητικό από τη Διεύθυνςη 
Προγραμματιςμού και υντονιςμού τησ Επιθεώρηςησ Εργαςιακών χϋςεων, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) 
μόνεσ πριν από την υποβολό του102, από το οπούο να προκύπτουν οι πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου που ϋχουν 
εκδοθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ 
προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ.   

Μϋχρι να καταςτεύ εφικτό η ϋκδοςη του ανωτϋρω πιςτοποιητικού, αυτό αντικαθύςταται από υπεύθυνη δόλωςη 
του οικονομικού φορϋα, χωρύσ να απαιτεύται επύςημη δόλωςη του ΕΠΕ ςχετικϊ με την ϋκδοςη του 
πιςτοποιητικού103. 

 
22.1.3 Για τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 18.1.5 του παρόντοσ: 
 

Για την περύπτωςη β’104, πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό 
του οικεύου κρϊτουσ μϋλουσ ό χώρασ, το οπούο να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό του105. 
Ειδικότερα για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα, τα πιςτοποιητικϊ ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευςη, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ό υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη ό ότι δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε 
διαδικαςύα εξυγύανςησ, εκδύδονται από το αρμόδιο πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα. Σο 
πιςτοποιητικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη με δικαςτικό απόφαςη εκδύδεται από το 
οικεύο Πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα, το δε πιςτοποιητικό ότι δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη με 
απόφαςη των εταύρων εκδύδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, ωσ κϊθε φορϊ ιςχύουν. Οι 
μελετητϋσ - φυςικϊ πρόςωπα δεν προςκομύζουν πιςτοποιητικό περύ μη θϋςεωσ ςε εκκαθϊριςη. Ειδικϊ η μη 
αναςτολό των επιχειρηματικών δραςτηριοτότων του οικονομικού φορϋα, για τουσ εγκατεςτημϋνουσ ςτην 
Ελλϊδα οικονομικούσ φορεύσ, αποδεικνύεται μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ τησ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ 
Δημοςύων Εςόδων106.  

 
Για τισ περιπτώςεισ α’, γ’, δ’, ε’, ςτ’, ζ’ και η’107, υπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ,108  ότι δεν 

ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλειςμού109.  
 
Για την περύπτωςη θ’110, πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ. Για τουσ εγκατεςτημϋνουσ ςτην Ελλϊδα 

μελετητϋσ - φυςικϊ πρόςωπα, προςκομύζεται πιςτοποιητικό του Σ.Ε.Ε., ό του αντύςτοιχου επιμελητηρύου (όταν 
αυτό ϋχει πειθαρχικϋσ εξουςύεσ επύ των μελών του) περύ μη διϊπραξησ παραπτώματοσ, για το οπούο επιβλόθηκε 
πειθαρχικό ποινό. Σα Γραφεύα / Εταιρεύεσ Μελετών, καθώσ και τα φυςικϊ πρόςωπα-μελετητϋσ, ανεξϊρτητα από 
την χώρα εγκατϊςταςησ (Ελλϊδα ό αλλοδαπό), τα οπούα δεν υπόκεινται ςτουσ ϊνω πειθαρχικούσ φορεύσ, 
υποβϊλουν πιςτοποιητικό του φορϋα ςτον οπούο υπόκεινται, εφόςον αυτόσ ϋχει πειθαρχικϋσ εξουςύεσ ςτα μϋλη 
του, διαφορετικϊ υποβϊλουν υπεύθυνη δόλωςη ότι: α) δεν υπϊρχει πειθαρχικόσ φορϋασ και β) δεν ϋχουν 
διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα.  
 

22.1.4 Αν το κρϊτοσ μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει ϋγγραφα ό πιςτοποιητικϊ που να καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ 
που αναφϋρονται ωσ ϊνω, υπό 22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 περ. β', το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να 
αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, 
από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, 
ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ 
καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ. 

Οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν, όπου κρύνεται αναγκαύο, επύςημη δόλωςη ςτην οπούα 
αναφϋρεται ότι δεν εκδύδονται τα εν λόγω ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ ό ότι τα ϋγγραφα αυτϊ δεν καλύπτουν 
όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ανωτϋρω.  

 Οι επύςημεσ δηλώςεισ καθύςτανται διαθϋςιμεσ μϋςω του επιγραμμικού αποθετηρύου πιςτοποιητικών 
(e-Certis)111 του ϊρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
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Αν διαπιςτωθεύ με οποιονδόποτε τρόπο ότι, ςτην εν λόγω χώρα εκδύδονται τα υπόψη πιςτοποιητικϊ, η 
προςφορϊ του διαγωνιζόμενου απορρύπτεται. 

 

22.1.5 Για την περύπτωςη του ϊρθρου 18.1.10 τησ παρούςασ, υπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ ότι δεν ϋχει 
εκδοθεύ ςε βϊροσ του απόφαςη αποκλειςμού ςύμφωνα με το ϊρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
 
22.2. Δικαιολογητικϊ πλόρωςησ κριτηρύων επιλογόσ: 

22.2.1 Προσ απόδειξη τησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ δραςτηριότητϊσ τουσ : 

(α) οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα προςκομύζουν Πτυχύο Μελετητό ό 
Γραφεύων Μελετών112    για τισ αντύςτοιχεσ κατηγορύεσ μελετών, ωσ εξόσ:  

1 Για Μελϋτεσ Σοπογραφύασ (κατηγορύα 16) 

2 Για Μελϋτεσ Τδραυλικών Ϊργων (κατηγορύα 13) 

3 Για Γεωτεχνικϋσ Μελϋτεσ και Ϊρευνεσ (κατηγορύα 21) 
 (β) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι  ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ 

προςκομύζουν τισ δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα XI του Προςαρτόματοσ Α΄ 
του ν. 4412/2016.  

 
(γ) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου 

(Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια 
ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ϊνωςη 
Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην προηγούμενη  περύπτωςη 
και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων,  προςκομύζουν πιςτοποιητικό αντύςτοιχου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου. την περύπτωςη 
που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη 
βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του 
ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου 
επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο 
οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη δραςτηριότητα του ϊρθρου 17.1 τησ 
παρούςασ. 
 

Σα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ υπό α), β) και γ) γύνονται αποδεκτϊ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) 
εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την υποβολό τουσ, εκτόσ αν ςύμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατϊξεισ αυτών φϋρουν 
ςυγκεκριμϋνο χρόνο ιςχύοσ113. 

 

 

22.2.2  Η Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια αποδεικνύεται ωσ ακολούθωσ 114:  

 

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

 

Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν πιςτοποιητικό από 
οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια 
του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ 
αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον 
αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο  22.2.5 
του παρόντοσ ϊρθρου. 
 

Εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ, για βϊςιμο λόγο, δεν εύναι ςε θϋςη να υποβϊλλει τα δικαιολογητικϊ που ζητεύ η 

αναθϋτουςα αρχό, μπορεύ να αποδεικνύει την οικονομικό και χρηματοοικονομικό του επϊρκεια με οποιοδόποτε 

ϊλλο ϋγγραφο, το οπούο η αναθϋτουςα αρχό κρύνει κατϊλληλο.  

 
 
22.2.3 Η τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα αποδεικνύεται ωσ ακολούθωσ  115: 
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Κϊθε προςφϋρων πρϋπει να διαθϋτει το ακόλουθο δυναμικό ανϊ κατηγορύα μελϋτησ του ϊρθρου 2 παρ. 3 περ. 
(15) του Ν.4412/2016 :  

 Ϊνα (1) κατ’ ελϊχιςτον μελετητό που ϋχει ςυμπληρώςει 4-ετύα από τη λόψη διπλώματοσ και ϋχει 
αποδεδειγμϋνη εμπειρύα εκπόνηςησ μελετών ςτην κατηγορύα Μελετών  Σοπογραφύασ (κατηγορύα 16) 

 Ϊνα (1) κατ’ ελϊχιςτον μελετητό που ϋχει ςυμπληρώςει 8-ετύα από τη λόψη διπλώματοσ και ϋχει 
αποδεδειγμϋνη εμπειρύα εκπόνηςησ μελετών ςτην κατηγορύα Μελϋτεσ Τδραυλικών Ϊργων και Ϊρευνεσ 
(κατηγορύα 13) 

 Ϊνα (1) κατ’ ελϊχιςτον μελετητό που ϋχει ςυμπληρώςει 4-ετύα από τη λόψη διπλώματοσ και ϋχει 
αποδεδειγμϋνη εμπειρύα εκπόνηςησ μελετών ςτην κατηγορύα Γεωτεχνικϋσ Μελϋτεσ και Ϊρευνεσ 
(κατηγορύα 21). 

 

Διευκρινύζεται ότι μελετητόσ που ϋχει ςυμπληρώςει 4-ετύα από τη λόψη διπλώματοσ αντιςτοιχεύ ςε δυναμικό 
μιασ μονϊδασ, μελετητόσ που ϋχει ςυμπληρώςει 8-ετύα από τη λόψη διπλώματοσ αντιςτοιχεύ ςε δυναμικό δύο 
μονϊδων.  

Ειδικϊ για τουσ προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα, οι απαιτόςεισ τεχνικόσ και 
επαγγελματικόσ ικανότητασ τησ παρ. 19.3.Α τησ παρούςασ καλύπτονται από τη βεβαύωςη εγγραφόσ (πτυχύο) 
ςτο Μητρώο Μελετών / Γραφεύων Μελετών για κϊθε κατηγορύα μελϋτησ τησ προσ ςύναψη ύμβαςησ ωσ εξόσ:  

1. Για τη μελϋτη κατηγορύασ 16 Μελϋτεσ Σοπογραφύασ, Πτυχύο Α’ τϊξησ και ϊνω. 

2. Για τη μελϋτη κατηγορύασ 13 Μελϋτεσ Τδραυλικών Ϊργων, Πτυχύο Β’ τϊξησ και ϊνω. 

3. Για τη μελϋτη κατηγορύασ  21 Γεωτεχνικϋσ Μελϋτεσ και Ϊρευνεσ, Πτυχύο Α’ τϊξησ και ϊνω. 
 
Οι  οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν πιςτοποιητικό από 
οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια 
του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ 
αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον 
αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 22.2.5 
του παρόντοσ ϊρθρου. 
 

Για την τεκμηρύωςη τησ τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανότητασ, υποβϊλλονται τα ακόλουθα: 

(α) οι μελετητϋσ και γραφεύα μελετητών που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα ελληνικϊ Μητρώα μελετητών ό γραφεύων 

μελετών ό ςε μητρώα χωρών που διαθϋτουν τϋτοια υποβϊλλουν αντύγραφα των μελετητικών τουσ πτυχύων  

(β) οι αλλοδαπού μελετητϋσ και τα αλλοδαπϊ γραφεύα μελετών που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ 

καταλόγουσ υποβϊλλουν τα ακόλουθα: 

• κατϊλογο των μελετών που εκτελϋςθηκαν κατϊ την προηγούμενη πενταετύα, ςυνοδευόμενο από 

πιςτοποιητικϊ ορθόσ εκτϋλεςησ και ολοκλόρωςησ των ςημαντικότερων εργαςιών. Σα πιςτοποιητικϊ αυτϊ 

αναφϋρουν το ποςό, το χρόνο και τον τόπο εκτϋλεςησ των εργαςιών και προςδιορύζουν εϊν 

πραγματοποιόθηκαν ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ τησ τϋχνησ και εϊν περατώθηκαν κανονικϊ. Η αρμόδια Αρχό 

μπορεύ να διαβιβϊζει τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ απευθεύασ ςτον αναθϋτοντα φορϋα. 

• αναφορϊ τύτλων ςπουδών και επαγγελματικών προςόντων του μελετητό ό και των διευθυντικών ςτελεχών 

του γραφεύου μελετών, ιδύωσ δε του ό των υπευθύνων για την εκπόνηςη τησ μελϋτησ. 

 

 

22.2.4 Δικαιολογητικϊ για πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ 

διαχεύριςησ116 

................................................................................................................................................ 
 
 
22.2.5 Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν πιςτοποιητικό από 
οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια 
του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α' του ν. 4412/2016, μπορούν, για την εκϊςτοτε ςύμβαςη, να 
υποβϊλλουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό το 
πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ. 
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τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των εν λόγω 
οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν λόγω κατϊλογο.  
Η πιςτοποιούμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμούσ ό το 
πιςτοποιητικό, που εκδύδεται από τον οργανιςμό πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο καταλληλότητασ όςον 
αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλύπτει ο επύςημοσ κατϊλογοσ ό το πιςτοποιητικό.  
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ απαλλϊςςονται από την 
υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικό εγγραφόσ τουσ.  
 
 
 
22.3 Δικαιολογητικϊ νομιμοπούηςησ προςωρινού αναδόχου: 

ε περύπτωςη νομικού προςώπου, υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ, ςτον φϊκελο “Δικαιολογητικϊ Προςωρινού 
Αναδόχου”, τα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα από τα οπούα προκύπτει η εξουςύα υπογραφόσ του νομύμου 
εκπροςώπου και τα οπούα πρϋπει να ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την υποβολό 
τουσ117, εκτόσ αν ςύμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατϊξεισ αυτών φϋρουν ςυγκεκριμϋνο χρόνο ιςχύοσ. 
 
 
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΥΕΚ ςύςταςησ, 
2. Αντύγραφο του ιςχύοντοσ καταςτατικού με το ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχουν δημοςιευτεύ όλεσ οι μϋχρι ςόμερα 
τροποποιόςεισ αυτού ό επικυρωμϋνο αντύγραφο κωδικοποιημϋνου καταςτατικού (εφόςον υπϊρχει) 
3. ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχει δημοςιευτεύ το πρακτικό Δ εκπροςώπηςησ του νομικού προςώπου, 
4. Πρακτικό Δ. περύ ϋγκριςησ ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οπούο μπορεύ να περιϋχεται και εξουςιοδότηςη 
(εφόςον αυτό προβλϋπεται από το καταςτατικό του υποψηφύου αναδόχου) για υπογραφό και υποβολό 
προςφορϊσ ςε περύπτωςη που δεν υπογρϊφει ο ύδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορϋα την προςφορϊ και τα 
λοιπϊ απαιτούμενα ϋγγραφα του διαγωνιςμού και ορύζεται ςυγκεκριμϋνο ϊτομο, 
5. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ τροποποιόςεων του καταςτατικού / μη λύςησ 
τησ εταιρεύασ.  
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντύγραφο του καταςτατικού με όλα τα μϋχρι ςόμερα τροποποιητικϊ, ό φωτοαντύγραφο επικυρωμϋνου, από 
δικηγόρο, κωδικοποιημϋνου καταςτατικού, εφόςον υπϊρχει 
2. Πιςτοποιητικϊ αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ των τροποποιόςεων του καταςτατικού 
ε περύπτωςη εγκατϊςταςησ τουσ ςτην αλλοδαπό, τα δικαιολογητικϊ ςύςταςόσ τουσ εκδύδονται με βϊςη την 
ιςχύουςα νομοθεςύα τησ χώρασ που εύναι εγκατεςτημϋνα, από την οπούα και εκδύδεται το ςχετικό 
πιςτοποιητικό. 

Ωρθρο 23: Τπεργολαβύα 

23.1  Ο προςφϋρων αναφϋρει ςτην προςφορϊ του το τμόμα τησ ςύμβαςησ που προτύθεται να αναθϋςει υπό 
μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που προτεύνει.  

23.2   Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 253 του ν. 4412/2016 από υπεργολϊβουσ δεν αύρει 
την ευθύνη του κυρύου αναδόχου. 

23.3  .................................................................... 118 

23.4     Αν το(α) τμόμα(τα) τησ ςύμβαςησ, το(α) οπούο(α) ο προςφϋρων προτύθεται να αναθϋςει υπό μορφό 
υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, υπερβαύνει το ποςοςτό του τριϊντα τοισ εκατό (30%)119  τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ 
ςύμβαςησ, η αναθϋτουςα αρχό: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικϊ τη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ για τουσ 
υπεργολϊβουσ με το Σ.Ε.Τ.Δ.,  

β) απαιτεύ υποχρεωτικϊ από τον προςφϋροντα να αντικαταςτόςει ϋναν υπεργολϊβο, όταν από την ωσ 
ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού του. 
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Ωρθρο 24 - Διϊφορα: 

Για τη διεξαγωγό του διαγωνιςμού ϋχουν εκδοθεύ οι πιο κϊτω γνωμοδοτόςεισ  και αποφϊςεισ120: 

1. Η 29/2020 Απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου τησ ΔΕΤΑ Αλμωπύασ με θϋμα «Ακύρωςη τησ 49/2019 
απόφαςησ του Δ και λόψη απόφαςησ εκ νϋου για ςύναψη προγραμματικόσ ςύμβαςησ μεταξύ τησ 
Δ.Ε.Τ.Α Αλμωπύασ και του Δόμου Αλμωπύασ με αντικεύμενο τη «ΜΕΛΕΣΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΚΣΤΟΤ 
ΤΔΡΕΤΗ ΣΗΝ Σ.Κ. ΞΙΥΙΑΝΗ» που χρηματοδοτεύται από το INTERREG IPA Cross Border Cooperation 
Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009» και καθοριςμόσ του τρόπου διαγωνιςμού» (ΑΔΑ: 6ΛΔΣΟΚΨΚ-
62).  

2. Η 104/2020 Απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου με θϋμα « Ακύρωςη τησ με αρ. 150/2019 απόφαςησ 
Δ περύ Ϊγκριςησ Προγραμματικόσ ύμβαςησ μεταξύ του Δόμου Αλμωπύασ και τησ Δ.Ε.Τ.Α Αλμωπύασ με 
αντικεύμενο τη «ΜΕΛΕΣΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΗΝ Σ.Κ. ΞΙΥΙΑΝΗ» που 
χρηματοδοτεύται από το INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 
και λόψη απόφαςησ εκ νϋου λόγω του αρ. πρωτ. 1129/18.06.2020 νϋου αιτόματοσ τησ Δ.Ε.Τ.Α 
Αλμωπύασ (ΑΔΑ: 6ΞΗΞΨΧΨ-ΨΜ4). 

3. Η 122/2021 Απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ του Δόμου Αλμωπύασ.  

Για την παρούςα διαδικαςύα ϋχει εκδοθεύ η απόφαςη με αρ.πρωτ.  1829/17-08-2021 (ΑΔΑ:9ΓΣΜΟΚΨΚ-ΤΨΘ) 
για την ανϊληψη υποχρϋωςησ/ϋγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ για το οικονομικό ϋτοσ 2020 και με αρ.  ......... 
καταχώρηςη ςτο βιβλύο εγκρύςεων και εντολών πληρωμόσ τησ Δ.Ο.Τ. (ςυμπληρώνεται και ο αριθμόσ τησ 
απόφαςησ ϋγκριςησ τησ πολυετούσ ανϊληψησ ςε περύπτωςη που η δαπϊνη εκτεύνεται ςε περιςςότερα του ενόσ 
οικονομικϊ ϋτη, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016)121. 

               Αριδαύα, 05/04/2021 

  
ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ 

Μότκα ουλτϊνα 
 

ΠΕ Πολιτικόσ Μηχανικόσ 
 

 

ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ & ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ  
Ο Προώςτϊμενοσ Σμόματοσ  

 
                           Φριςτοπούλου Μαρύα 
                     ΠΕ Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθ. 122/30-03-2021 απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ.   

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ   

ΜΠΑΣΗ ΦΡΗΣΟ 

      ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ 

 
                                                 
1  Κατϊ την ϋννοια τησ περ. 29 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 4412/2016. 
2 υμπληρώνονται τα ςτοιχεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτοντεσ φορεύσ δύνανται να 

χρηςιμοποιούν το παρόν τεύχοσ διακόρυξησ για τισ ςυμβϊςεισ που αναθϋτουν ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Βιβλύου ΙΙ 
του ν. 4412/2016. 

3  Αναγρϊφεται ο κωδικόσ ταυτοπούηςησ τησ διατιθϋμενησ πύςτωςησ (π.χ. κωδικόσ ενϊριθμου ϋργου ςτο ΠΔΕ ό κωδικόσ 
πύςτωςησ του τακτικού προώπολογιςμού του φορϋα υλοπούηςησ). ε περύπτωςη ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων από 
πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, αναγρϊφεται και ο τύτλοσ του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ του ΕΠΑ ό ϊλλου 
ςυγχρηματοδοτούμενου από πόρουσ ΕΕ προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνη η υπό ανϊθεςη μελϋτη. 

4     υμπληρώνεται η επωνυμύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 
5  Πρβ. ϊρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκόρυξη ςύμβαςησ περιλαμβϊνει κατ' ελϊχιςτον τισ πληροφορύεσ που 

προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Γ΄ του Παραρτόματοσ V του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι, μϋχρι την 
ϋκδοςη τυποποιημϋνου εντύπου προκόρυξησ ςύμβαςησ για ςυμβϊςεισ κϊτω των ορύων, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ, μπορούν 
να χρηςιμοποιούν το αντύςτοιχο τυποποιημϋνο ϋντυπο “Προκόρυξη ύμβαςησ”, αντλώντασ το από τη διαδρομό  
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώνοντϊσ το αναλόγωσ. 

6  Σο ΣΕΤΔ εγκρύθηκε με την υπ' αριθμ. 158/2016 Απόφαςη τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων με θϋμα 
«Ϊγκριςη του "Συποποιημϋνου Εντύπου Τπεύθυνησ Δόλωςησ" (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), 
για διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ κϊτω των ορύων των οδηγιών (Β' 3698/2016). Aπό τισ 2-5-2019, 
παρϋχεται η νϋα ηλεκτρονικό υπηρεςύα Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφϋρει τη 
δυνατότητα ηλεκτρονικόσ ςύνταξησ και διαχεύριςησ του Συποποιημϋνου Εντύπου Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ). 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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Μπορεύτε να δεύτε τη ςχετικό ανακούνωςη ςτη Διαδικτυακό Πύλη του ΕΗΔΗ www.promitheus.gov.gr. Επιςημαύνεται 
ότι η χρόςη τησ ωσ ϊνω υπηρεςύασ για τη ςύνταξη του ΣΕΤΔ εύναι προαιρετικό για τισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ και τουσ 
οικονομικούσ φορεύσ, καθώσ εξακολουθούν να ϋχουν τη δυνατότητα να διαμορφώςουν το .doc αρχεύο που εύναι 
διαθϋςιμο ςτην ιςτοςελύδα τησ Αρχόσ ςτη διαδρομό http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-
foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-
symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn  

7 Πρβλ και ϊρθρο 4 1.τησ με αριθ. ΔΝβ/92783π.ε./ΥΝ 466/10-09-2018 Απόφαςησ του Τπουργού Τποδομών και 
Μεταφορών «Καθοριςμόσ καθηκόντων και αρμοδιοτότων των βαςικών μελετητών ωσ Σεχνικών υμβούλων - Μελετητών 
κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου, το περιεχόμενο τησ ςύμβαςησ που υπογρϊφεται με την Προώςταμϋνη Αρχό του ϋργου, τον 
τρόπο πληρωμόσ των υπηρεςιών και κϊθε ϊλλο ςυναφϋσ με τα ανωτϋρω θϋμα» (Β’ 4203). 

8  Η περιπτ. (ζ) ςυμπληρώνεται και περιλαμβϊνεται ςτη διακόρυξη εφόςον η αναθϋτουςα αρχό περιλϊβει υποδεύγματα 
εγγρϊφων προσ υποβολό από τουσ οικονομικούσ φορεύσ π.χ. εγγυητικών επιςτολών. 

9  υμπληρώνονται τυχόν ϊλλα ϋγγραφα ςύμβαςησ ό τεύχη που η αναθϋτουςα αρχό κρύνει αναγκαύα με ςκοπό να 
περιγρϊψει ό να προςδιορύςει ςτοιχεύα τησ ςύμβαςησ ό τησ διαδικαςύασ ςύναψησ. 

10  Πρβλ. ϊρθρο 67 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 3 του ν. 4497/2017 (Α 171)   
11  υμπληρώνεται η ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ διακόρυξησ ςτην ιςτοςελύδα, η οπούα πρϋπει να ταυτύζεται με τη 

δημοςύευςη αυτόσ ςτο ΚΗΜΔΗ (ϊρθρο 120 ν. 4412/2016). την περύπτωςη αυτό, δεν υπϊρχει πρόβλεψη για δαπϊνη 
αναπαραγωγόσ των τευχών του διαγωνιςμού και διαγρϊφονται τα λοιπϊ εδϊφια (πλην του πρώτου εδαφύου) τησ παρ. 
2.2 τησ διακόρυξησ. 

12  Όταν εύναι αδύνατο να παραςχεθεύ ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςε οριςμϋνα 
ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, μπορεύ να περιληφθεύ, ςτο παρόν ϊρθρο τησ διακόρυξησ, πρόβλεψη ότι τα ςχετικϊ 
ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ θα διατεθούν με μϋςα ϊλλα πλην των ηλεκτρονικών, όπωσ το ταχυδρομεύο ό ϊλλο 
κατϊλληλο μϋςο ό ςυνδυαςμόσ ταχυδρομικών ό ϊλλων καταλλόλων μϋςων και ηλεκτρονικών μϋςων (τρύτο 
εδϊφιο παρ. 1 του ϊρθρου 67 του ν. 4412/2016). την περύπτωςη αυτό  προτεύνεται η ακόλουθη διατύπωςη:  «Σα 
ακόλουθα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ........................... διατύθενται από …………………………., οδόσ …………………, πληροφορύεσ 
…………………. τηλ.:……………... Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λϊβουν γνώςη των παρακϊτω εγγρϊφων τησ 
ςύμβαςησ ……………, ςτα γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ». 

13  Όταν δεν μπορεύ να προςφερθεύ ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςε οριςμϋνα ϋγγραφα τησ 
ςύμβαςησ, διότι η αναθϋτουςα αρχό προτύθεται να εφαρμόςει την παρ. 2 του ϊρθρου 21 του ν. 4412/2016, 
αναφϋρονται, ςτο παρόν ϊρθρο τησ διακόρυξησ, τα μϋτρα προςταςύασ του εμπιςτευτικού χαρακτόρα των πληροφοριών, 
τα οπούα απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οπούο εύναι δυνατό η πρόςβαςη ςτα ςχετικϊ ϋγγραφα. Ενδεικτικϊ, λ.χ., η 
αναθϋτουςα αρχό θα μπορούςε να αναφϋρει ότι: “Ο οικονομικόσ φορϋασ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να τηρόςει 
εμπιςτευτικϊ και να μη γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του ελληνικού και διεθνούσ 
Σύπου), χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, τα ανωτϋρω ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που 
προκύπτουν από αυτϊ. Οι οικονομικού φορεύσ διαςφαλύζουν την τόρηςη των απαιτόςεων αυτών από το προςωπικό τουσ, 
τουσ υπεργολϊβουσ τουσ και κϊθε ϊλλο τρύτο πρόςωπο που χρηςιμοποιούν κατϊ την ςύναψη ό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Για 
τον ςκοπό αυτό, κατϊ την παραλαβό των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ, υποβϊλλει υπεύθυνη δόλωςη του ν. 1599/1986 με την 
οπούα δηλώνει τα ανωτϋρω”. 

14  υμπληρώνεται  από την αναθϋτουςα αρχό με  ςαφόνεια ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα, προσ αποφυγό οιαςδόποτε 
ςύγχυςησ και αμφιβολύασ.  

15 υμπληρώνεται η τϋταρτη ημϋρα πριν από τη λόξη τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ. ε περύπτωςη που η 
ημϋρα αυτό εύναι αργύα, τύθεται η προηγούμενη αυτόσ εργϊςιμη ημϋρα. Πρβλ και ϊρθρο 11 τησ υπ' αριθμ. 117384/26-10-
2017  Κ.Τ.Α. (3821 Β'). 

16   Πρβλ. ϊρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τησ υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α.  
17

 Πρβ. ϊρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 4605/2019 και 
τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 

18  Ωρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και το ϊρθρο 56 
παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). ημειώνεται ότι η προθεςμύα των 10 ημερών που αναγρϊφεται ςτο παρόν ςημεύο 
αφορϊ μόνο τον χρόνο υπογραφόσ τησ ΤΔ και ςε καμύα περύπτωςη δεν ςυνδϋεται με τη ςυνολικό προθεςμύα υποβολόσ 
των προςφορών με την ϋννοια ότι οι οικονομικού φορεύσ ϋχουν τη δυνατότητα να υποβϊλλουν την προςφορϊ τουσ 
οποτεδόποτε κατϊ την ωσ ϊνω προθεςμύα. 

19 Επιςημαύνεται ότι, ωσ προσ τισ προθεςμύεσ  για την ολοκλόρωςη των ενεργειών τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ Διαγωνιςμού 
ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οπούο προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/2019 
και τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 56 παρ. 7 ν. 4609/2019 (Α 67).  

20 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 12 περ. α του ν. 4605/2019. 
21  Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 1 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
22 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 12 περ. β του ν. 4605/19. 
23  Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του ϊρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λόψη επανορθωτικών μϋςων). 
24 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του ν. 4605/19. 
25 Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 13 περ. β του ν. 4605/19. 
26  Πρβλ. παρ. 7 του ϊρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116).  

Πρβ. και ϊρθρο 15 παρ. 1 τησ ΚΤΑ 117384/26-10-2017.  
27    Πρβλ. ϊρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
28 Πρβ. ϊρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 41 του ν. 4605/2019. 
29  Πρβλ. ϊρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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30 Πρβ. ϊρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
31  Πρβλ. ϊρθρο 372 παρ. 1 ϋωσ 3 του ν. 4412/2016. 
32 Πρβ. ϊρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
33   Ϋ/και η Επιτροπό Διαγωνιςμού, κατϊ περύπτωςη (πρβλ. ϊρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τησ με. αρ.  117384/26-10-2017   

Κ.Τ.Α.). 
34  Πρβλ. ομούωσ προηγούμενη υποςημεύωςη 
35  Η φρϊςη  “μετϊ την ολοκλόρωςη του προςυμβατικού ελϋγχου από το Ελεγκτικό υνϋδριο, εφόςον απαιτεύται, ςύμφωνα με 

τα ϊρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013” προςτύθεται ςτη διακόρυξη μόνο ςτισ περιπτώςεισ εκεύνεσ, ςτισ οπούεσ 
προβλϋπεται υποχρϋωςη προςυμβατικού ελϋγχου, ςύμφωνα με τα ϊρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ϊλλωσ 
διαγρϊφεται. 

36  Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω υπεύθυνη δόλωςη υποβϊλλεται από τον προςωρινό ανϊδοχο, ϋπειτα από ςχετικό 
πρόςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μόνο ςτην περύπτωςη του προςυμβατικού ελϋγχου ό τησ ϊςκηςησ προδικαςτικόσ 
προςφυγόσ κατϊ τησ απόφαςησ κατακύρωςησ (πρβ. ϊρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε 
από την περ. 26 του ϊρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) και το ϊρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019.  

37 Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 13 περ. γ του ν. 4605/19. 
 38  Η απόφαςη κατακύρωςησ κοινοποιεύται ςτον προςωρινό ανϊδοχο: α) ςτην περύπτωςη που απαιτεύται υποβολό 

υπεύθυνησ δόλωςησ του ϊρθρου 8.1, μετϊ τον ϋλεγχο αυτόσ και τη διαπύςτωςη τησ ορθότητϊσ τησ από την Επιτροπό 
διαγωνιςμού, και β) ςτην περύπτωςη που δεν απαιτεύται η υποβολό τησ ανωτϋρω υπεύθυνησ δόλωςησ (πρβλ. 
προηγούμενη υποςημεύωςη), μετϊ την ολοκλόρωςη του ελϋγχου των δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου κατϊ 
το ϊρθρο 5 τησ παρούςασ και την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ. 

39 Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 13 περ. δ του ν. 4605/19. 
40  Πρβλ. ϊρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171) και το 

ϊρθρο 43 παρ. 7 περ. α’ υποπερ. αβ’ του ν. 4605/2019.  
41  Επιςημαύνεται ότι με το  ϊρθρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλϋπεται ότι: "25. Mε την ϋκδοςη του 

προεδρικού διατϊγματοσ τησ παραγρϊφου 20 καταργούνται [...] και τα ϊρθρα 39 και 40 του ν. 3316/2005, που 
διατηρόθηκαν ςε ιςχύ με την περύπτωςη 40 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 377 του ν. 4412/2016". 

42  Από 1-1-2017 τϋθηκε ςε ιςχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), με το ϊρθρο 13 του οπούου καταργόθηκε το π.δ 113/2010. 
43  Σύθεται μόνο εφόςον πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο ϋργο από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. 
44  Σύθεται μόνο εφόςον επιλεγεύ η διενϋργεια κλόρωςησ για τη ςυγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων. 
45  ε περύπτωςη που περιλαμβϊνονται τυχόν δικαιώματα προαύρεςησ, διαμορφώνεται αναλόγωσ η εκτιμώμενη αξύα τησ 

ςύμβαςησ και το παρόν ϊρθρο (πρβ. ϊρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 
46  Πρβλ. ϊρθρο 53 περ. 8α' του ν. 4412/2016. 
47  Εφόςον πρόκειται για ςύμβαςη ςυγχρηματοδοτούμενη (από  κονδύλια τησ Ε.Ε.) πρϋπει να αναφϋρεται και το Μϋτρο 

από το οπούο χρηματοδοτεύται. Πρϋπει να αναφϋρεται η εξαςφϊλιςη χρηματοδότηςησ τησ ςύμβαςησ (αρ 45 παρ 8 ςημεύο 
Α5 του ν. 4412/2016). 

48   Πρβλ. ϊρθρο 4 παρ. 3 ϋβδομο εδϊφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτϊθηκε από το ϊρθρο 44 του ν. 4605/2019. 

49  Κατϊ το ϊρθρο 184 του ν. 4412/2016, τμηματικϋσ προθεςμύεσ μπορούν να τεθούν  ςτο ςυμφωνητικό κατϊ την κρύςη τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ. Αν δεν τεθούν τμηματικϋσ προθεςμύεσ, η ςχετικό αναφορϊ τησ προκόρυξησ διαγρϊφεται. Επύςησ, 
μπορεύ να γύνεται παραπομπό ςτο ςχετικό χρονοδιϊγραμμα που (τυχόν) περιλαμβϊνεται ςτο τεύχοσ τεχνικών 
δεδομϋνων. 

50  την περύπτωςη που η αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει τη μη χορόγηςη προκαταβολόσ, το ςχετικό εδϊφιο διαγρϊφεται. 
51  Να αναφερθεύ εϊν γύνονται δεκτϋσ εναλλακτικϋσ προςφορϋσ και να ςυμπληρωθούν τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 57 παρ 2 

του ν. 4412/2016. Ωλλωσ, να ςυμπληρωθεύ  «δεν γύνονται δεκτϋσ». 
52  Πρβ. ϊρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Αν, ωςτόςο, ςτην παρϊγραφο 13.3 τησ παρούςασ η αναθϋτουςα αρχό 

ϋχει ςυμπληρώςει ότι γύνονται δεκτϋσ εναλλακτικϋσ προςφορϋσ, η παρϊγραφοσ 13.4 διαγρϊφεται .  
53  Ορύζεται ο χρόνοσ από την αναθϋτουςα αρχό, κατ΄εκτύμηςη των ιδιαιτεροτότων τησ διαδικαςύασ. Για τον καθοριςμό του 

χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, πρβ. ϊρθρο 97 παρ 3 του ν. 4412/2016.    
54  Η ελϊχιςτη προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών καθορύζεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 121 του ν. 4412/2016, όπωσ  

αυτό τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 19 του ν. 4605/2019. 
55   Προτεύνεται οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ να ορύζουν την ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των προςφορών μετϊ την 

παρϋλευςη τριών εργαςύμων ημερών από την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, προκειμϋνου να ϋχει 
προςκομιςτεύ από τουσ ςυμμετϋχοντεσ και η πρωτότυπη εγγύηςη ςυμμετοχόσ, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 
3.5. περ. β τησ παρούςασ. 

56  Σο ποςοςτό τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ το 
Υ.Π.Α., με ανϊλογη ςτρογγυλοπούηςη, μη ςυνυπολογιζόμενων των δικαιωμϊτων προαύρεςησ και παρϊταςησ τησ 
ςύμβαςησ, (ϊρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδϊφιο πρώτο του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιόθηκε με την παρ. 5α του ϊρθρου 43 
ν. 4605/2019 (Α’ 52).).  

57  Πρβ. ϊρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε  με την περ. 4 του ϊρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) 
και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του ϊρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52).  

58  Δεν απαιτεύται εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ για ςυμβϊςεισ αξύασ ύςησ ό κατώτερησ από το ποςό των 20.000 ευρώ, εκτόσ αν 
ϊλλωσ ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ (αρθ.72 παρ. 1 περ. β) εδ. τρύτο του ν. 4412/2016). 

59   Πρβ. ϊρθρο 198 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 22 του ν. 4491/2017 (Α 152). 
60  Ωρθρο 72 παρ. 1 περ. δ’ του ν. 4412/2016. Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καλύπτει και την παροχό ιςόποςησ 

προκαταβολόσ προσ τον ανϊδοχο, χωρύσ να απαιτεύται η κατϊθεςη εγγύηςησ προκαταβολόσ. τισ περιπτώςεισ που από 
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την προκόρυξη προβλϋπεται μεγαλύτερο ύψοσ προκαταβολόσ, αυτό λαμβϊνεται με την κατϊθεςη από τον ανϊδοχο 
εγγύηςησ προκαταβολόσ που θα καλύπτει τη διαφορϊ μεταξύ του ποςού τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και του ποςού 
τησ καταβαλλόμενησ προκαταβολόσ. 

61  Σα γραμμϊτια ςύςταςησ χρηματικόσ παρακαταθόκησ του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων, για την παροχό 
εγγυόςεων ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ (εγγυοδοτικό παρακαταθόκη) ςυςτόνονται ςύμφωνα με την ειδικό 
νομοθεςύα που  διϋπει αυτό και ειδικότερα βϊςει του ϊρθρου 4 του π.δ τησ 30 Δεκεμβρύου 1926/3 Ιανουαρύου 1927 
(“Περύ ςυςτϊςεωσ και αποδόςεωσ παρακαταθηκών και καταθϋςεων παρϊ τω Σαμεύω Παρακαταθηκών και Δανεύων”). 
Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ϋγγραφο τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. (ΑΔΑ: 7ΝΡΟΞΣΒ-975). 

62  Πρβλ. υποςημεύωςη για προκόρυξη ςύμβαςησ ςτο ϊρθρο 2.1 τησ παρούςασ. 
63   ύμφωνα με τα ϊρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τη με αριθμ. 117384/26-10-2017 ΚΤΑ, όπωσ ιςχύουν. 
64 ύμφωνα με την περ. 40 τησ παρ. 1 και την παρ. 3 του ϊρθρου 377 του ν. 4412/2016, εξακολουθεύ η υποχρϋωςη 

δημοςύευςησ τησ περύληψησ τησ προκόρυξησ ςε μύα ημερόςια εφημερύδα τησ πρωτεύουςασ με πανελλόνια κυκλοφορύα, 
που προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3316/2005 μϋχρι και την 31η Δεκεμβρύου 2017 (πρβ. παρ. 10  του ϊρθρου 
379 του ν. 4412/2016), καθώσ και ςε μύα ημερόςια εφημερύδα τησ πρωτεύουςασ του νομού, ςτον οπούο πρόκειται να 
καταςκευαςτεύ το ϋργο,το οπούο αφορϊ η μελϋτη ό η υπηρεςύα, ό τησ ϋδρασ τησ Περιφϋρειασ, αν ςτην ϋδρα του νόμου δεν 
εκδύδεται ημερόςια εφημερύδα ό αν το ϋργο θα εκτελεςτεύ ςε περιςςότερουσ νομούσ, που προβλϋπεται ςτο ύδιο ϊρθρο 12 
του ν. 3316/2005 μϋχρι την 31η Δεκεμβρύου 2020 (πρβ. παρ. 12 του ϊρθρου 379 του ν. 4412/2016).  

65  ύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 4 του ν. 3548/2007, που εξακολουθεύ να ιςχύει ϋωσ την 1.1.2021 (πρβ. ϊρθρο 379 
παρ. 12 του ν. 4412/2016). 

66  Πρβ. Ωρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν ςυγκεκριμϋνεσ 
τϊξεισ/ πτυχύα του Μητρώου Μελετητών/ Γραφεύων Μελετών.  

67  Πρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του ϊρθρου 91 του ν. 4412/2016. 
68   Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 

Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ πρϋπει να προςαρμόζουν το ςχετικό πεδύο του Μϋρουσ ΙΙΙ.Α του ΣΕΤΔ και 
ειδικότερα, αντύ τησ αναφορϊσ ςε “τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη”, δεδομϋνησ τησ ωσ ϊνω νομοθετικόσ μεταβολόσ, 
να θϋτουν τη φρϊςη “αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη”, η δε ςχετικό δόλωςη του οικονομικού φορϋα ςτο ΣΕΤΔ 
αφορϊ μόνο ςε αμετϊκλητεσ καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ. 

69  Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 τελευταύα δύο εδϊφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν με το ϊρθρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017. 

70   Πρβ. ϊρθρο 73 παρ. 2 περύπτωςη γ' του ν. 4412/2016 , η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 39 του ν. 4488/2017.  
71   Επιςημαύνεται ότι η πρόβλεψη για παρϋκκλιςη από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό αποτελεύ δυνατότητα τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  
72  Ομούωσ με την προηγούμενη ςημεύωςη.  
73  Οι λόγοι τησ παραγρϊφου 18.1.5 αποτελούν δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού ςύμφωνα με το ϊρθρο 73 παρ. 4 ν. 

4412/2016. Κατϊ ςυνϋπεια, η αναθϋτουςα αρχό δύναται να επιλϋξει ϋναν, περιςςότερουσ, όλουσ ό ενδεχομϋνωσ και 
κανϋναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμού τησ παρ. 18.1.5, ςυνεκτιμώντασ τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ υπό ανϊθεςη 
ςύμβαςησ (εκτιμώμενη αξύα αυτόσ, ειδικϋσ περιςτϊςεισ κλπ), με ςχετικό πρόβλεψη ςτο παρόν ςημεύο τησ διακόρυξησ. 
Επιςημαύνεται ότι, ςε περύπτωςη επιλογόσ οποιουδόποτε δυνητικού λόγου αποκλειςμού τησ παρ. 18.1.5 και πρόβλεψησ 
του ςτην παρούςα διακόρυξη, η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει τον οικονομικό φορϋα (με την επιφύλαξη των παρ. 7 ϋωσ 9 
του αρ. 73 του ν. 4412/2016), ςτο πρόςωπο του οπούου ςυντρϋχει ο ςυγκεκριμϋνοσ λόγοσ αποκλειςμού. Επιςημαύνεται 
ότι η επιλογό τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για τουσ λόγουσ αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 18.1.5 διαμορφώνει αντιςτούχωσ 
το Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ.) και τα αποδεικτικϊ μϋςα του ϊρθρου 22 του παρόντοσ. ε 
περύπτωςη που η αναθϋτουςα αρχό δεν επιλϋξει κϊποιον από τουσ λόγουσ αποκλειςμού τησ παρ. 18.1.5, διαγρϊφεται το 
περιεχόμενο των ςχετικών λόγων αποκλειςμού τησ παραγρϊφου και δεν ςυμπληρώνεται αντύςτοιχα το  ΣΕΤΔ και τα 
αποδεικτικϊ μϋςα. 

74  Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επύςησ, βλ. υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ϋγγραφο τησ Αρχόσ (ΑΔΑ Χ3Κ8ΟΞΣΒ-09Β) ςχετικϊ με την απόφαςη ΔΕΕ τησ 24 
Οκτωβρύου 2018 ςτην υπόθεςη C-124/2017 Vossloh, ιδύωσ ςκϋψεισ 38-41,  τΕ ΕΑ 40/2019. 

75  Η αναφορϊ ςτην παρ. 18.1.5 τύθεται εφόςον η αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει κϊποιον από τουσ λόγουσ αποκλειςμού τησ 
παραγρϊφου αυτόσ. 

76  Επιςημαύνεται ότι όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ, πλην τησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη επαγγελματικόσ 
δραςτηριότητασ (αρ. 75 παρ. 2 ςε ςυνδυαςμό με το αρ. 77 του ν. 4412/2016), εύναι προαιρετικϊ για την αναθϋτουςα 
αρχό και πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογα με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 του ν. 
4412/2016). ε κϊθε περύπτωςη, πρϋπει να διαμορφώνονται κατϊ τρόπο, ώςτε να μην περιορύζεται δυςανϊλογα η 
ςυμμετοχό των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορϋων ςτουσ διαγωνιςμούσ. Κατϊ το ςτϊδιο του προςδιοριςμού των 
κριτηρύων καταλληλότητασ των υποψηφύων, εύναι αναγκαύο να τηρούνται από τισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ, οι θεμελιώδεισ 
ενωςιακϋσ αρχϋσ, ιδύωσ η αρχό τησ ύςησ μεταχεύριςησ των ςυμμετεχόντων, τησ αποφυγόσ των διακρύςεων, τησ 
διαφϊνειασ και τησ ανϊπτυξησ του ελεύθερου ανταγωνιςμού. Σα κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 19.1 ϋωσ 19.4  
εξετϊζονται κατϊ τη διαδικαςύα ελϋγχου τησ καταλληλότητασ του προςφϋροντοσ να εκτελϋςει τη ςύμβαςη (κριτόρια 
“on/off”) και δεν μπορούν να τύθενται ωσ κριτόρια αξιολόγηςησ τησ προςφορϊσ ςτο ϊρθρο 21. 1 τησ παρούςασ 
και να βαθμολογούνται, πλην των τύτλων ςπουδών και επαγγελματικών προςόντων, υπό την προώπόθεςη ότι δεν 
τύθενται ωσ κριτόριο επιλογόσ και ειδικότερα τεχνικόσ ικανότητασ (Πρβλ. και υποςημεύωςη 68 κατωτϋρω). 

77  Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα του Μητρώου 
Μελετητών/ Γραφεύων Μελετών. Πρβλ. Ωρθρα 76 παρ 4 & 77 παρ. 4 του ν. 4412/2016, οι οπούεσ προςτϋθηκαν με το 
ϊρθρο 119 παρ. 5 περ.  α' & ε', αντύςτοιχα, του ν. 4472/2017, ςε ςυνδυαςμό με το ϊρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016. 
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78  Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ότι οι οικονομικού φορεύσ διαθϋτουν την 

αναγκαύα οικονομικό και χρηματοδοτικό ικανότητα για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να 
ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 1 τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 
παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτόςεισ καθορύζονται περιγραφικϊ ςτο παρόν ςημεύο. 

79  Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ότι οι οικονομικού φορεύσ διαθϋτουν την 
αναγκαύα τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να 
ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 1 τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 
παρ. 4 του ν. 4412/2016). Πιο ςυγκεκριμϋνα, η αναθϋτουςα αρχό περιγρϊφει, ςτο παρόν ςημεύο, τισ απαιτόςεισ τεχνικόσ 
και επαγγελματικόσ ικανότητασ, ανϊλογα με την υπό ανϊθεςη μελϋτη. Ειδικϊ ωσ προσ την απαύτηςη ςτελϋχωςησ τησ 
επιχεύρηςησ, η αναθϋτουςα αρχό αναφϋρει περιγραφικϊ τα επαγγελματικϊ προςόντα (εμπειρύα, πτυχύα, κλπ) των 
απαιτούμενων για τη ςυγκεκριμϋνη ςύμβαςη μελετητών. Για τον τρόπο απόδειξησ τησ ςτελϋχωςησ, πρβλ. ϊρθρο 22.2.3 
τησ παρούςασ. 

80  Προαιρετικό επιλογό. Η παρ. 19.4 τύθεται κατϊ διακριτικό ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και ςυμπληρώνεται εφόςον 

προβλϋπεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επαναλαμβϊνεται ότι όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να 

ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
81  Επιςημαύνεται ότι ο οικονομικόσ φορϋασ παρϊγει από το υποςύςτημα το ηλεκτρονικό αρχεύο «εκτυπώςεισ» των 

Δικαιολογητικών υμμετοχόσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF), το οπούο υπογρϊφεται με 
εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων 
πιςτοποιητικών και επιςυνϊπτεται ςτον (υπο)φακϋλο τησ προςφορϊσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» (Πρβλ ϊρθρο 12 
παρ. 1.2.4 τησ με. αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Τ.Α.). 

82  Επιςημαύνεται ότι ο οικονομικόσ φορϋασ παρϊγει από το υποςύςτημα το ηλεκτρονικό αρχεύο «εκτυπώςεισ» τησ 
Σεχνικόσ  ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF), το οπούο υπογρϊφεται με εγκεκριμϋνη προηγμϋνη 
ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών και επιςυνϊπτεται 
ςτον (υπο)φακϋλο τησ προςφορϊσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» (Πρβλ ϊρθρο 12 παρ. 1.2.4 τησ με. αρ.  117384/26-
10-2017   Κ.Τ.Α.). 

83  Οποιοδόποτε ϊλλο ϋγγραφο απαιτεύται κατϊ τουσ όρουσ του ϊρθρου 21.2 τησ παρούςασ. τισ διαδικαςύεσ ςύναψησ 
δημόςιασ ςύμβαςησ μελετών, και εφόςον τυγχϊνει εφαρμογόσ το ϊρθρο 51, ο φϊκελοσ «Σεχνικό Προςφορϊ» 
περιλαμβϊνει ιδύωσ, επιπλϋον των ωσ ϊνω αναφερομϋνων, και τεχνικό ϋκθεςη με τεχνικό πρόταςη - λύςη, που 
περιλαμβϊνει την εκτύμηςη του γενικού και ειδικού αντικειμϋνου τησ μελϋτησ, με ανϊλυςη των επιμϋρουσ ζητημϊτων, 
διερεύνηςη εναλλακτικών λύςεων, τεκμηρύωςη των αντιςτούχων προτϊςεων, καθώσ και το κόςτοσ υλοπούηςησ και 
λειτουργύασ.  

84  Σο όριο των ςελύδων καθορύζεται κατϊ την εκτύμηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αναλόγωσ των απαιτόςεων τησ μελϋτησ 
που πρόκειται να εκπονηθεύ. 

85
  Πρβ. ϊρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 4605/2019 και 

τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 
86  Η αναθϋτουςα αρχό ϋχει διακριτικό ευχϋρεια να επιλϋξει ϋνα ό περιςςότερα εκ των αναφερομϋνων κριτηρύων ςτισ 

παραγρϊφουσ 2 ϋωσ 4 του ϊρθρου 86 του ν. 4412/2016 ανϊλογα με το ςυγκεκριμϋνο αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ και να 
καθορύςει τη βαρύτητα αυτών. Επιςημαύνεται ότι τα κριτόρια ανϊθεςησ πρϋπει να ςυνδϋονται με το αντικεύμενο τησ 
ςύμβαςησ και να μην ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα την παροχό απεριόριςτησ ελευθερύασ επιλογόσ ςτην αναθϋτουςα αρχό (πρβ. 
παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 86 του ν. 4412/2016). Επιςημαύνεται, τϋλοσ, ότι τα κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 19.1 ϋωσ 
19.4 δεν μπορούν να τύθενται ωσ κριτόρια αξιολόγηςησ τησ προςφορϊσ, πλην των τύτλων ςπουδών και 
επαγγελματικών προςόντων, υπό την προώπόθεςη ότι δεν τύθενται ωσ κριτόριο επιλογόσ και ειδικότερα τεχνικόσ 
ικανότητασ ςτο ϊρθρο 19.3 τησ παρούςασ (Πρβλ. Παρϊρτημα ΦΙΙ/ Μϋροσ II/ περ. ςτ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 
4412/2016). 

87  Σύθενται ελϊχιςτα όρια για τισ επιμϋρουσ βαθμολογύεσ των κριτηρύων/υποκριτηρύων ανϊθεςησ. Πρϋπει, πϊντωσ, να 
λϊβουν υπ’ όψη οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ ότι η θϋςπιςη ορύων μπορεύ να εύναι πολύ αυςτηρό ϋωσ απαγορευτικό για την 
ελεύθερη ςυμμετοχό των υποψηφύων ςε κϊποιεσ περιπτώςεισ. Μπορεύ λοιπόν, κατϊ την εκτύμηςη τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ, εύτε να μην προβλϋπεται η χρόςη κατωτϋρων ορύων ανϊ κριτόριο ό το όριο αυτό να τύθεται πολύ χαμηλϊ (π.χ. 30 
μονϊδεσ ςτην εκατονταβϊθμια κλύμακα βαθμολόγηςησ του κριτηρύου). 

88  Αναφϋρεται μόνο αν ϋχει τεθεύ ελϊχιςτα αποδεκτό επιμϋρουσ βαθμολογύα ςε κϊθε κριτόριο.  
89  ε περύπτωςη αςυνόθιςτα χαμηλών προςφορών, εφαρμόζονται τα ϊρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 
90  Ψσ προσ τον τρόπο υποβολόσ των αποδεικτικών μϋςων του παρόντοσ ϊρθρου, τα οπούα ϋχουν ςυνταχθεύ/ παραχθεύ από 

τουσ ύδιουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ πρβλ. ϊρθρο 8 παρ. 3 τησ με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Τ.Α. 
91  Πρβ. ϊρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019. ημειώνεται ότι η 

προθεςμύα των 10 ημερών που αναγρϊφεται ςτο παρόν ςημεύο αφορϊ μόνο τον χρόνο υπογραφόσ του ΣΕΤΔ και ςε 
καμύα περύπτωςη δεν ςυνδϋεται με τη ςυνολικό προθεςμύα υποβολόσ των προςφορών, με την ϋννοια ότι οι οικονομικού 
φορεύσ ϋχουν τη δυνατότητα να υποβϊλλουν την προςφορϊ τουσ οποτεδόποτε κατϊ την ωσ ϊνω προθεςμύα. 

92  Επιςημαύνεται ότι η ανωτϋρω δυνατότητα εναπόκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια του οικονομικού φορϋα. Εξακολουθεύ να 
υφύςταται η δυνατότητα να υπογρϊφεται το ΣΕΤΔ από το ςύνολο των φυςικών προςώπων που αναφϋρονται ςτα 
τελευταύα δύο εδϊφια του ϊρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν με το ϊρθρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017. 

93  Πρβλ. ϊρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οπούο προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
94 Πρβλ. ϊρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερύπτωςη αε του ν. 

4605/2019..   

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art51
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95  Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερύπτωςη 

αδ’ του ν. 4605/2019. 
96  Εφιςτϊται η προςοχό των αναθετουςών αρχών ςτο ότι πρϋπει να ζητεύται η προςκόμιςη δικαιολογητικών προσ 

απόδειξη μόνο των λόγων αποκλειςμού και των κριτηρύων επιλογόσ που ϋχουν τεθεύ ςτην παρούςα διακόρυξη. 
Επιςημαύνεται, περαιτϋρω, ότι, η αναθϋτουςα αρχό δύναται, κατϊ το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεύ από 
προςφϋροντεσ, ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα 
δικαιολογητικϊ, όταν αυτό απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 

97  Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερύπτωςη 
αδ’ του ν. 4605/2019. 

98  Λαμβανομϋνου υπόψη του ςύντομου, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, χρόνου ιςχύοσ των πιςτοποιητικών αςφαλιςτικόσ 
ενημερότητασ που εκδύδονται από τουσ ημεδαπούσ αςφαλιςτικούσ φορεύσ, οι οικονομικού φορεύσ μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαύρωσ πιςτοποιητικϊ τα οπούα να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ, ςύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμϋνου να τα υποβϊλλουν, εφόςον αναδειχθούν προςωρινού ανϊδοχοι. 
Σα εν λόγω πιςτοποιητικϊ υποβϊλλονται μαζύ με τα υπόλοιπα αποδεικτικϊ μϋςα του ϊρθρου 22 από τον προςωρινό 
ανϊδοχο, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ» του υποςυςτόματοσ. 

99
 Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερύπτωςη 

αδ’ του ν. 4605/2019. 
100 Λαμβανομϋνου υπόψη του ςύντομου, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, χρόνου ιςχύοσ των πιςτοποιητικών φορολογικόσ 

ενημερότητασ που εκδύδονται από τουσ ημεδαπούσ αςφαλιςτικούσ φορεύσ, οι οικονομικού φορεύσ μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαύρωσ πιςτοποιητικϊ τα οπούα να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ, ςύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμϋνου να τα υποβϊλλουν, εφόςον αναδειχθούν προςωρινού ανϊδοχοι. 
Σα εν λόγω πιςτοποιητικϊ υποβϊλλονται μαζύ με τα υπόλοιπα αποδεικτικϊ μϋςα του ϊρθρου 22 από τον προςωρινό 
ανϊδοχο, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ» του υποςυςτόματοσ. 

101
 Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερύπτωςη 

αδ’ του ν. 4605/2019. 
102  Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερύπτωςη 

αδ’ του ν. 4605/2019.  
103  Πρβλ. ϊρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 46, περ. α’ του ν. 4605/2019.  
104  Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού. 
105

  Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερύπτωςη 
αδ’ του ν. 4605/2019. 

106  Με εκτύπωςη τησ καρτϋλασ “τοιχεύα Μητρώου/ Επιχεύρηςησ”, όπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο taxisnet. 
107  Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό τισ επιλϋξει, όλεσ ό κϊποια/εσ εξ αυτών, ωσ λόγουσ αποκλειςμού. 
108   Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ του παρόντοσ τεύχουσ φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη 

ηλεκτρονικό υπογραφό που υποςτηρύζεται από εγκεκριμϋνο πιςτοποιητικό (Πρβλ. ϊρθρο 9 παρ. 3 τησ με αρ.  
117384/26-10-2017   Κ.Τ.Α.) 

109 Επιςημαύνεται ότι η αναθϋτουςα αρχό, εφόςον μπορϋςει να αποδεύξει, με κατϊλληλα μϋςα, ότι ςυντρϋχει κϊποια από τισ 

περιπτώςεισ αυτϋσ, αποκλεύει οποιονδόποτε οικονομικό φορϋα από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ δημόςιασ 

ςύμβαςησ.  

110  Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού. 
111  Η πλατφόρμα τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ eCertis για την αναζότηςη ιςοδύναμων πιςτοποιητικών ϊλλων κρατών-μελών 

τησ Ε.Ε εύναι διαθϋςιμη, χωρύσ κόςτοσ, ςτη διαδρομό. https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επιςημαύνεται ότι η 
ΕΑΑΔΗΤ εύναι ο αρμόδιοσ εθνικόσ φορϋασ για την καταχώρηςη και τόρηςη των ςτοιχεύων του eCertis για την Ελλϊδα. 
Πρβλ. το με αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 ςχετικό ϋγγραφο τησ Αρχόσ ςτον ακόλουθο ςύνδεςμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-apo8ethrio-
pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn  

112 τα οπούα εκδύδονται ςύμφωνα με τισ ειδικϋσ διατϊξεισ του ν. 3316/2005 και του π.δ. 138/2009  
113  Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερύπτωςη 

αδ’ του ν. 4605/2019.  
114  υμπληρώνονται  τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ (αποδεικτικϊ μϋςα), κατϊ περύπτωςη, με βϊςη το Μϋροσ Ι του 

Παραρτόματοσ ΦΙΙ  του Προςαρτόματοσ Α’ του ν. 4412/2016. 
115   Για την απόδειξη τησ  τεχνικόσ ικανότητασ του προςφϋροντοσ, όπωσ αυτό προςδιορύζεται ςτο ϊρθρο 19.3, η 

αναθϋτουςα αρχό αναγρϊφει όςα εκ των αποδεικτικών μϋςων που αναφϋρονται ςτα ςτοιχεύα αιι,  β, γ, ε, ςτ και η του 
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α’ του ν. 4412/2016 απαιτούνται (ϊρθρο 80 παρ. 5 του ωσ ϊνω νόμου). Ειδικϊ η 
ςτελϋχωςη των ημεδαπών μελετητικών επιχειρόςεων αποδεικνύεται με την προςκόμιςη τησ βεβαύωςησ εγγραφόσ 
(πτυχύο) ςτο Μητρώο Μελετητών/ Γραφεύων Μελετών. 

116  Εφόςον ϋχει αναφερθεύ ςχετικό απαύτηςη ςτο ϊρθρο 19.4, ςυμπληρώνεται αναλόγωσ ςύμφωνα με το ϊρθρο 82 του ν. 

4412/2016. 
117  Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερύπτωςη 

αδ’ του ν. 4605/2019.  
118   Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να προβλϋπουν ότι, κατόπιν αιτόματοσ του υπεργολϊβου και εφόςον η φύςη τησ 

ςύμβαςησ το επιτρϋπει, η αναθϋτουςα αρχό καταβϊλλει απευθεύασ ςτον υπεργολϊβο την αμοιβό του δυνϊμει ςύμβαςησ 
υπεργολαβύασ με τον ανϊδοχο. την περύπτωςη αυτό, καθορύζονται τα ειδικότερα μϋτρα ό οι μηχανιςμού που επιτρϋπουν 
ςτον κύριο ανϊδοχο να εγεύρει αντιρρόςεισ ωσ προσ αδικαιολόγητεσ πληρωμϋσ, καθώσ και οι ρυθμύςεισ που αφορούν 

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
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αυτόν τον τρόπο πληρωμόσ. την περύπτωςη αυτό δεν αύρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. υμπληρώνεται 
αναλόγωσ. 

119  Ο όροσ αυτόσ μπορεύ να τεθεύ, κατϊ την κρύςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, και ςτην περύπτωςη ποςοςτού μικρότερου του 
30% τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ (πρβλ. παρ. 5 ϊρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

120 Σύθενται οι τυχόν ληφθεύςεσ γνωμοδοτόςεισ και αποφϊςεισ, π.χ. αποφϊςεισ ανϊληψησ υποχρϋωςησ, δϋςμευςησ 
πύςτωςησ, η προηγούμενη ςύμφωνη γνώμη τησ αρμόδιασ διαχειριςτικόσ αρχόσ ςε περύπτωςη ςυγχρηματοδοτούμενησ 
ςύμβαςησ, τυχόν ϊλλεσ εγκρύςεισ, ειδικού όροι, κλπ. 

121  Από 01.01.2017 ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ”, το ϊρθρο 13 του 
οπούου καταργεύ το π.δ 113/2010.  ύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016: “Οι διακηρύξεισ, οι αποφϊςεισ 
ανϊθεςησ και οι ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται για λογαριαςμό των φορϋων Γενικόσ Κυβϋρνηςησ αναφϋρουν απαραύτητα τον 
αριθμό και τη χρονολογύα τησ απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ, τον αριθμό καταχώριςόσ τησ ςτα λογιςτικϊ βιβλύα του 
οικεύου φορϋα, καθώσ και τον αριθμό τησ απόφαςησ ϋγκριςησ τησ πολυετούσ ανϊληψησ ςε περύπτωςη που η δαπϊνη 
εκτεύνεται ςε περιςςότερα του ενόσ οικονομικϊ ϋτη.".Επύςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 12 παρ. 2 γ) του ύδιου π.δ : 
“Διακηρύξεισ, όπου απαιτεύται, και αποφϊςεισ ανϊθεςησ που εκδύδονται και ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται από φορεύσ τησ 
Γενικόσ Κυβϋρνηςησ εύναι ϊκυρεσ, εφόςον δεν ϋχει προηγηθεύ αυτών η ϋκδοςη τησ απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ του 
ϊρθρου 2, παρ. 2 του παρόντοσ". Πρβ. και ϊρθρο 5 του ωσ ϊνω διατϊγματοσ “Ανϊληψη δαπανών δημοςύων επενδύςεων”. 


