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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ.9/26-6-2020    Πρακτικό Συνεδρίασης 

Του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019 και 01/09/2019  πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του  
άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α, όπως ισχύουν και της Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ.Α), συνήλθε σε κατεπείγουσα –
μέσω τηλεδιάσκεψης- συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις είκοσι έξι (26) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 12.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.77571/1399/22-6-2020, Πρόσκλησης του Προέδρου του, στην οποία 
αναφέρεται και ο λόγος του κατεπείγοντος χαρακτήρα της συνεδρίασης 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ. 
      2. Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ 
      3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ. 
 Γ.  1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας 
     2. Πιτούλης Θωμάς,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεπρωτίας 
     3. Σιαράβας Κωνσταντίνος,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
     4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος),  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
 Δ.  1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      4. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      5. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
1.Κατέρης Ιωάννης  2.Σίμου –Τάσιου Αναστασία3. Βαρέλης Δημήτριος 4.Φώτης Φώτιος 5.Λάμπρου Αλκιβιάδης 6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
7.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 8.Τσιάρα Σταυρούλα 9.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 10.Γκαρτζονίκας Ηλίας 11.Γαϊτανίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) 12.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 13.Παπαχρήστου Βασίλειος 14.Λαζάνης  Χαρίλαος (Χάρης) 15.Καλούδης 
Βασίλειος 16.Σπυρέλης Μιχαήλ  17.Ματσίρας Χρήστος 18.Γκούμας Αχιλλέας 19.Τρομπούκης Δημήτριος 20.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 
21.Ζάψας Γεώργιος 22.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης ) 23.Λέκκα Χριστίνα 24.Κορωναίος Θεόδωρος 25.Ριζόπουλος Σπυρίδων 
26.Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 27.Δημητρίου Δημήτριος 28.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29.Φραγκούλης Παύλος 30.Πρέντζας Γεώργιος 
31.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 32.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 33.Ζήκος Νικόλαος 34.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 35.Αναγνώστου 
Κωνσταντίνος 36.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)  
Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν  οι  κ.κ.: 1. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 2.Νάνος Ευστάθιος  και 
3.Κιτσανού Μαργαρίτα (δικαιολογημένα), τακτικά μέλη του Π.Σ., τακτικά μέλη του Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκαν                                         
Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου, Αργυρώ 
Παππά και Ανθούλα Κατηρτζίδη 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, 
θέμα: 

  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
   Θέμα 1ο  

                 ========= 

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την υλοποίηση του έργου 
«Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης» συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου της διακήρυξης για την επιλογή του αναδόχου 
εκπόνησης της μελέτης, ανά Περιφερειακή Ενότητα ( Παράρτημα ΙΙΙ της Π.Σ). 
 

Το Περιφερειακό  Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 100 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις του  

Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

3. Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 

661/20-4-2011 – τ. Β΄)  

4. Την  υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 79410/556/24-6-2020 (Ο.Ε.), επί του θέματος εισήγηση του κου Περιφερειάρχη, όπως κατατέθηκε 

στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.:80355/1437/25-6-2020 )(συνημμένα με α/α: 41 στο φάκελο 1/2020 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. 

στα θέματα του Π.Σ.), με συνημμένο το τελικό  ΣΧΕΔΙΟ της Προγραμματικής Σύμβασης, που αποστάλθηκε από το Υπουργείο 
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μαζί με το Σχέδιο της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ) για την επιλογή του αναδόχου εκπόνησης της μελέτης ανά Περιφερειακή 

Ενότητα. 

Τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω εισήγηση του κου Περιφερειάρχη, παρατίθενται αυτούσια ως κάτωθι: 

« ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την υλοποίηση του έργου 

«Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης» συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου της διακήρυξης για την επιλογή του αναδόχου 

εκπόνησης της μελέτης, ανά Περιφερειακή Ενότητα ( Παράρτημα ΙΙΙ της Π.Σ). 

 

Α.  Σύμφωνα με το προς έγκριση σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης: 

I. O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτει την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στις Περιφέρειες της 

χώρας με προγραμματική σύμβαση, η οποία συνάπτεται με την οικεία Περιφέρεια. Τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης (Δ.Σ.Β.) 

συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4351/2015.  Στην σύνταξη των Δ.Σ.Β., για λόγους ενιαίας διαχείρισης περιλαμβάνονται 

όλες οι εκτάσεις που μπορούν να διατεθούν για χρήση τη βόσκηση, υπό τις προϋποθέσεις του ν.4351/2015. 

ΙΙ. Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων  στην περιοχή 

ευθύνης της κάθε Περιφέρειας» (εφεξής «το Έργο»). Το Έργο  αφορά σε εκπόνηση Διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για κάθε ΠΕ  της  

Περιφέρειας. 

Ειδικότερα, το Έργο αφορά στη σύνταξη μελετών διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες θα έχουν ως επιδίωξη την αειφορική 

αξιοποίηση τους, προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.  

ΙΙΙ. Δεδομένου ότι: 

 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4351/2015 ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτει την 

εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στις Περιφέρειες της Χώρας με προγραμματική σύμβαση η οποία συνάπτεται με 

την οικεία Περιφέρεια.   

 Το Έργο αφορά  μεταξύ άλλων την επιτόπου οριοθέτηση των εκτάσεων που έχουν ως κύρια χρήση τη βοσκή. 

 Το έργο θα εκτελεσθεί με την σύναψη ισάριθμων συμβάσεων με τον αριθμό των Περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας. 

 Ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, 

αναγκαία στελέχωση κ.λπ.)  για να ανταποκριθεί στις ανωτέρω ιδιαίτερες απαιτήσεις του Έργου εντός της οριζόμενης 

διάρκειάς του. 

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη 

σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την 

εκτέλεση του αντικειμένου της.  

 

Β. Με το αριθ. πρωτ. 4334/23-06-2020 έγγραφό του, ο  Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μας απέστειλε (α) το τελικό 

κείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης», όπως αυτό 

διαμορφώθηκε κατόπιν των σχετικών διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς και (β) το κείμενο της «Διακήρυξης Ανοικτής 

Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» για την επιλογή του αναδόχου 

εκπόνησης μελέτης, το οποίο αποτελεί το Παράρτημα ΙΙΙ της Προγραμματικής Σύμβασης. Με το ως άνω έγγραφο ζητείται άμεσα η 

έγκρισή τους από το Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να προχωρήσει για διαδικασία ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 Στο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο της σύμβασης, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των 

συμβαλλόμενων φορέων,  οι πόροι χρηματοδότησης του έργου, οι οποίοι  θα προέρχονται από την είσπραξη των τελών βόσκησης των 

Περιφερειών και από πόρους του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4351/ 2015 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, η διάρκεια της σύμβασης  και οι λοιποί όροι της σύμβασης , καθώς και το Παράρτημα Ι (Βασικά χαρακτηριστικά του έργου ), 

το  Παράρτημα ΙΙ ( φύλλα εργασίας exel ) και το Παράρτημα  ΙΙΙ  (Σχέδιο Διακήρυξης) 
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 Γ.  Με την παρούσα εισήγηση υποβάλλουμε το τελικό  Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης που μας αποστάλθηκε από το Υπουργείο 

μαζί το Σχέδιο της διακήρυξης ( Παράρτημα ΙΙΙ ) για την επιλογή του αναδόχου εκπόνησης της μελέτης ανά Περιφερειακή Ενότητα.  

 

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε όπως : 

 Εγκρίνετε το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης του  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την υλοποίηση του 

έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης » συμπεριλαμβανομένου του Σχέδιου της διακήρυξης ( Παράρτημα ΙΙΙ ) 

για την επιλογή του αναδόχου εκπόνησης της μελέτης ανά Περιφερειακή Ενότητα.  

 Να εξουσιοδοτηθεί ο Περιφερειάρχης για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης 

και των διακηρύξεων για την επιλογή των αναδόχων εκπόνησης μελέτης, ανά Περιφερειακή Ενότητα, μετά την έγκρισή τους, 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο. » 

5. Την τοποθέτηση  των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ. 

       & ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης) 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση: 9/32/26-6-2020 ) 

 

Εγκρίνει το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης του  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την υλοποίηση του 

έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης » συμπεριλαμβανομένου του Σχέδιου της διακήρυξης ( Παράρτημα ΙΙΙ ) για την 

επιλογή του αναδόχου εκπόνησης της μελέτης ανά Περιφερειακή Ενότητα 

Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Ηπείρου,  κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υπογραφή της 

προγραμματικής σύμβασης και των διακηρύξεων για την επιλογή των αναδόχων εκπόνησης μελέτης, ανά Περιφερειακή Ενότητα, 

μετά την έγκρισή τους, από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 

 

 

Μειοψηφεί η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία πιστεύει  ότι τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης θα αξιοποιηθούν για 
το ξεκλήρισμα των αγροτών.  
Αποτελούν ένα επιστημονικό εργαλείο, το οποίο θα βοηθούσε εάν χρησιμοποιούνταν ως τέτοιο στη διατήρηση της βοσκοϊκανότητας,  
της βιοποικιλότητας  κ.λπ.  Από ότι όμως φαίνεται άλλο πράγμα η αποτύπωση και η επιστημονική ανάλυση και άλλα τα κριτήρια και οι 
στόχοι που έχει βάλει η Ε.Ε. 
Η Ε.Ε.  έβαλε σαν στόχο ότι μετά την αποτύπωση ο χαρακτηρισμός θα γίνει με κριτήριο τον μέσο όρο των επενδύσεων και των 
εισοδημάτων, πράγμα που θα καταλήξει στο ξεκλήρισμα των μεσαίων αγροτών και μάλιστα με οριζόντιο μέτρο, αφού τελικά θα 
απενταχθούν ολόκληρες περιοχές, οι οποίες θα αξιοποιηθούν  για άλλου είδους  επενδυτικά σχέδια, που με κάθε άλλο έχουν να 
κάνουν, παρά με τα συμφέροντα των μικροαγροτών. 
 
 Σημειώνεται ότι από τη συζήτηση και τη  λήψη της απόφασης επί του θέματος απουσίαζε η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-

Περήφανοι Ξανά!»
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……………….……………………………………………….…………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………  

       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 

Η Πρακτικογράφος       Ο Πρόεδρος του Π.Σ.                
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Σταύρος Παργανάς 
                          

     

Ο Αντιπρόεδρος του  Π.Σ 
Σακαρέλης Δημήτριος 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Γραμματέας του Π.Σ. 
Αργυρώ Παππά         Ο Γραμματέας του Π.Σ. 
         Γκαμπρέλας Δημήτριος             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακολουθεί το τελικό  ΣΧΕΔΙΟ της Προγραμματικής Σύμβασης, 
 συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου  της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ της Π.Σ.) 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
του άρθρου 3 του ν. 4351/2015 και του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

 

 

 

Μεταξύ  

 

«Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 

και  
«Περιφέρειας ……………….» 

 

 

 

 

για την υλοποίηση του έργου 
«Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας ……………..» 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ …………………………2020
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης  Περιφέρειας ………………» 

 
Στην Αθήνα, σήμερα την ……………2020, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων : 

1. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εδρεύει στην Αθήνα, όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ 
………………………………………………..  και το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Κύριος 
του Έργου» και 

 

2. της Περιφέρειας ………………..………, που εδρεύει ……………….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Περιφερειάρχη ………………………………. και η οποία θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν 
συντομίας «Φορέας Υλοποίησης», 

 

 
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις 
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 
 

• Τα άρθρα 2, 3, 4 και 5 του ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 164 
Α’), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

• Την αριθ. 1058/71977/3-7-2017 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός των Προδιαγραφών και του 
Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 
4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

• Το Π.Δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 138Α΄).  

• Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Την αριθ. 619/46787/2019 απόφαση του Υπουργού και των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή 
Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό 
Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, 
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.» (Β΄ 988).  

• Την αριθ. 915/69142/15-5-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου 
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χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο 
μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.» (Β΄1812). ` 

• To γεγονός ότι δεν προκύπτει από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση δαπάνη σε βάρος των 
πιστώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

 

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ι.Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτει την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων 
βόσκησης στις Περιφέρειες της χώρας με προγραμματική σύμβαση, η οποία συνάπτεται με την οικεία 
Περιφέρεια. Τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης (Δ.Σ.Β.) συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 
4351/2015.  Στην σύνταξη των Δ.Σ.Β., για λόγους ενιαίας διαχείρισης περιλαμβάνονται όλες οι εκτάσεις που 
μπορούν να διατεθούν για χρήση προς βόσκηση, υπό τις προϋποθέσεις του ν.4351/2015. 
ΙΙ. Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης σε επίπεδο Περιφερειακών 
Ενοτήτων  στην περιοχή ευθύνης Περιφέρειας ………………» (εφεξής «το Έργο»). Το Έργο  αφορά σε εκπόνηση 
Διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για κάθε ΠΕ της Περιφέρειας. 
Ειδικότερα, το Έργο αφορά στη σύνταξη μελετών διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες θα έχουν ως 
επιδίωξη την αειφορική αξιοποίηση τους, προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.  
Συγκεκριμένα επιδιώκεται η πλήρης και αντικειμενική απογραφή της φυσιογνωμίας, του καθεστώτος χρήσης 
και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκήσιμων γαιών σε πανελλαδική κλίμακα με σύγχρονες τεχνολογίες, 
προκειμένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισμός, να είναι γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίμηση 
της βοσκοϊκανότητας τους, η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές μονάδες 
οι οποίες θα κατανεμηθούν στη συνέχεια στους κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατομικευτεί η χρήση τους. 
Επιπλέον, καθορίζονται τα έργα υποδομής και οι βελτιώσεις βλάστησης που θεωρούνται απαραίτητες για την 
ανάπτυξη των βοσκήσιμων γαιών και την αύξηση της βοσκοϊκανότητάς τους. Το Δ.Σ.Β. ολοκληρώνεται με τον 
υπολογισμό του κόστους ανάπτυξης και την οργάνωση της διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών και του ζωικού 
κεφαλαίου. 
 
ΙΙΙ. Δεδομένου ότι: 
 

• Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4351/2015 ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων αναθέτει την εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στις Περιφέρειες της 
Χώρας με προγραμματική σύμβαση η οποία συνάπτεται με την οικεία Περιφέρεια.   

• Το Έργο αφορά  μεταξύ άλλων την επιτόπου οριοθέτηση των εκτάσεων 
 που έχουν ως κύρια χρήση τη βοσκή. 

• Το έργο θα εκτελεσθεί με την σύναψη ισάριθμων συμβάσεων με τον αριθμό των 
Περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας  
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•  Ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, 
αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κ.λπ.)  για να ανταποκριθεί στις ανωτέρω ιδιαίτερες 
απαιτήσεις του Έργου εντός της οριζόμενης διάρκειάς του. 
 

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία 
προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της, ως 
ακολούθως: 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1   Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας 
για την ωρίμανση, δημοπράτηση και διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών για την επιλογή 
αναδόχου/ων των υποέργων όπως περιγράφονται παρακάτω, του Έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων 
Βόσκησης Περιφέρειας ……………….» , από τον κύριο του έργου στον Φορέα Ωρίμανσης και Δημοπράτησης του 
Έργου, για τους λόγους που αναλυτικά εξετέθησαν στο Προοίμιο της παρούσας, σύμφωνα με τη σχετική 
προκήρυξη που επισυνάπτεται ως παράρτημα ΙΙ της παρούσας.  

Υποέργο1:Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας 
……………... 

Υποέργο2:Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας 
………………….  

Υποέργο3:Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας 
…………….. 

Υποέργο4:Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας 
……………….. 

  
1.2 Αναλυτικότερα και στο πλαίσιο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ο Κύριος του Έργου αναθέτει, 

και ο Φορέας Ωρίμανσης και Δημοπράτησης του Έργου αναλαμβάνει να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες 
(ενδεικτικά): 

• Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης του Έργου.  
• Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών προδιαγραφών του 

Έργου, βάσει των πινάκων της Εθνικής Γεωγραφικής  βάσης δεδομένων Βοσκήσιμων Γαιών, όπως αυτοί 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας σύμβασης, καθώς και του μηχανισμού πληρωμών και 
των σχετικών συμβατικών κειμένων. 

• Διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών, της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών των 
υποψηφίων, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία και διενέργεια όλων των 
απαραίτητων διαδικαστικών πράξεων, εγκρίσεων κ.λπ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Φορέας Ωρίμανσης και 
Δημοπράτησης του Έργου είναι αρμόδιος για τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια 
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των διαγωνισμών και ορισμού των μελών αυτής. 
• Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους αναδόχους. 
• Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου. 
• Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του και εκτέλεση πληρωμών. 
• Παράδοση του Έργου στον κύριο του έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση. 
• Υποβολή του φακέλου του Έργου και των συμβατικών κειμένων στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον 

προβλεπόμενο κατά νόμο προσυμβατικό έλεγχο και ολοκλήρωση κάθε συναφούς προς αυτά εγγράφου, 
ενεργειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα τεύχη δημοπράτησης του Έργου. 

 

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων 
οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην 
περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου 
και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου 
και της Αναθέτουσας αρχής. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 
 
2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: 

• Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την 
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων 
στοιχείων και πληροφοριών. 

• Να ορίζει τη "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Π.Ε. …………………….." όπως αυτό 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IIΙ της παρούσας σύμβασης, και το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

• Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο 
δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου. 

• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή 
του. 

• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα 
με το άρθρο 5 της παρούσας.  

• Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με 
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 
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• Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του 
Έργου.  

• Να δημιουργήσει την Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδομένων προκειμένου να 
εισαχθούν σ΄αυτή τα χωρικά και περιγραφικά από τα Δ.Σ.Β. στοιχεία. 

• Να αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων δυνάμει του αρ. 6 της παρούσας 
και του Ν. 4251/2015. 

 
2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

• Να ενεργεί ως Αναθέτουσα Αρχή για την ωρίμανση και δημοπράτηση του Έργου, όπως αυτό 
περιγράφεται στο συνημμένο Παράρτημα Ι και ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας σύμβασης. 

• Να συμβάλλεται αποκλειστικά σύμφωνα με το πρότυπο "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Π.Ε. 
…………………….." όπως αυτό περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IIΙ της παρούσας σύμβασης, και 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα της ωρίμανσης και δημοπράτησης του Έργου. 

• Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου 
του Έργου. 

• Να διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση του Έργου εγκαίρως, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη του 
το χρονοδιάγραμμα του Έργου, ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση τούτου. 

• Να ορίσει τους εκπρόσωπους της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. 

• Να καταρτίσει τα τεύχη δημοπράτησης του Έργου σύμφωνα με τις οδηγίες του Κύριου του Έργου. 
• Να λάβει υπόψη στα τεύχη δημοπράτησης του Έργου το μορφότυπο των πινάκων της Εθνικής 

Γεωγραφικής Πληροφοριακής Βάσης Δεδομένων «Βοσκήσιμες Γαίες», όπως αυτός 
παρουσιάζεται στους πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ. 

• Να διενεργήσει ως  Αναθέτουσα Αρχή τους διαγωνισμούς των υποέργων του άρθρου 1 της παρούσας, 
την αξιολόγηση των προσφορών των Υποψηφίων και την ανακήρυξη των αναδόχων και την υπογραφή 
των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις οικείες διατάξεις και τα τεύχη 
δημοπράτησης. 

• Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών 
συμβάσεων και να εκτελεί τις πληρωμές.  

• Τη χρηματοδότηση του έργου από τα εισπραχθέντα διαθέσιμα των τελών βόσκησης. 
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• Να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας των 
φακέλων των διαγωνισμών των υποέργων του άρθρου 1 της παρούσας και των σχεδίων των 
συμβατικών κειμένων και των παρεπόμενων εγγράφων και παραρτημάτων από το αρμόδιο προς 
τούτο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τα τεύχη 
δημοπράτησης. 

• Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο 
του Έργου. 

 
ΆΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
3.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου της προγραμματικής σύμβασης για 
έκταση …………………………. στρεμμάτων ανέρχεται μέχρι του ποσού 
…………………………………………. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τυχόν δαπανών για την 
πρόσληψη συμβούλου. 

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες  προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα 
σύμβαση. 
3.2. Οι πόροι χρηματοδότησης του έργου θα προέλθουν α) από την είσπραξη των τελών βόσκησης 
της Περιφέρειας, και β) από πόρους του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας σύμφωνα με το άρθρο 5 
του Ν.4351/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3.3. Το ανώτατο ποσό για την διακήρυξη του έργου (αρ. 3.1.) δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία 
περίπτωση τα 0,45 λεπτά/στρέμμα. 

Υποέργο 1 : Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής 
Ενότητας……………….   :…………………………………... 

Υποέργο 2 : Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας 
………………… :……………………….  

Υποέργο 3 : Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας 
…………………..:……………………………. 

Υποέργο 4 : Υποέργο: Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής 
Ενότητας …………:…………………………...  
 
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν 
το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα 
μέρη  και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου. 
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H διάρκεια υλοποίησης του Έργου, όπως επίσης και ο καθορισμός περιοχής μελέτης (άρθρο 7 παρ. 1.1 
της αριθ. 1058/71977/3-7-2017 ΚΥΑ), καθορίζεται στο Παράρτημα Ι και οποιαδήποτε τροποποίηση της 
που υπερβαίνει τους 6 μήνες γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης.  
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α 
του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα  την Αθήνα. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :  

• δύο (2) εκπροσώπους του Κυρίου του Έργου, ένας εκ των οποίων ορίζεται Πρόεδρος της 
Επιτροπής με τον αναπληρωτή του 

• έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του  
 
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν 
τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων 
των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και 
ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, 
η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας 
για την υλοποίηση της παρούσας, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η 
επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία 
των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της προ δυο (2) ημερών εγγράφως. 
Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που 
θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο εκπρόσωπος του 
Φορέα Υλοποίησης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει 
γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το 
ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών 
θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές 
γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης. 
Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις 
συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα, από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι 
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εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης προς παροχή διευκρινήσεων. Τα 
πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι 
αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών 
και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.  
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, 
καθορίζονται με αποφάσεις της.  

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ-ΡΗΤΡΕΣ 
6.1. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι 
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει 
κάθε θετική ή αποθετική ζημία. 
Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των 
διαφορών, που ενδεχόμενα προκύψουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής 
σύμβασης. 
6.2. Σε περίπτωση που ο φορέας υλοποίησης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την υπογραφή της παρούσας, 
οφείλει να το δηλώσει στον Κύριο του έργου.  
6.3. Σε περίπτωση που ο φορέας υλοποίησης δεν έχει ολοκληρώσει τη δημοπράτηση του έργου σε 
εύλογο χρόνο, ο κύριος του έργου μπορεί αυτοδικαίως να καταγγείλει την παρούσα, διατηρώντας 
μονομερώς το δικαίωμα να αξιώσει κάθε σχετική ζημία.  
6.4. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις ο  Κύριος του έργου αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων 
και δικαιωμάτων και των δύο μερών όπως προβλέπεται στην παρούσα και στο ν. 4351/2015. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι 
του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων 
για κάθε ζήτημα σχετικό με την παρούσα σύμβαση, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, έως τη 
λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.  
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
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Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων 
της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της έδρας του Κυρίου του 
Έργου.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο 
για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για 
κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από 
υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης. 
11.2  Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα 
συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο 
πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας 
Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, 
ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των 
νομίμων εκπροσώπων του Κυρίου του Έργου, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, και θα 
παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς 
εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής. 
11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση 
αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη 
γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς 
τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα 
ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον 
εγγράφως, με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η 
ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη 
λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους 
ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την 
προγραμματική σύμβαση. 
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Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των 
οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος 
από ένα. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ………. 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                         Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 
 
 
……………………………                                                        ……………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Τίτλος Έργου: «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας ………»  

Υποέργο1: Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας ……………... 

Υποέργο2: Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας …………..  

Υποέργο3: Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας…………... 

Υποέργο4: Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας  …………… 
 

2.Κύριος του έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
3. Φορέας υλοποίησης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …………. 
 
4.Φυσικό αντικείμενο του έργου:  
Η σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης  σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων στην περιοχή ευθύνης 
Περιφέρειας …………,  οι οποίες θα έχουν ως επιδίωξη την αειφορική αξιοποίησή τους, προς όφελος της 
βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Για την σύνταξη των 
Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθ. 1058/71977/2017 ΚΥΑ ( ΦΕΚ Β΄2331) 
Για το σύνολο των υποέργων ισχύουν τα εξής: 
 

1. Στη σύνταξη των Δ.Σ.Β., για λόγους ενιαίας διαχείρισης περιλαμβάνονται όλες οι εκτάσεις που μπορούν 
να διατεθούν για χρήση τη βόσκηση, υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4351/2015. 

2. Οι βοσκήσιμες γαίες που βρίσκονται στην κυριότητα φυσικών ή νομικών προσώπων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003 όπως ισχύει και τις διατάξεις του Π.Δ. 258/1985 «Δημοτικό 
και Κοινοτικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ Α΄ 99) όπως ισχύει, και οι κάτοχοί τους έχουν δηλώσει στην 
αρμόδια Περιφέρεια την επιθυμία τους οι εκτάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στα Δ.Σ.Β. που θα 
εκπονηθούν, λαμβάνονται υπόψη στη σύνταξη των Δ.Σ.Β.. 

3. Το παραδοτέο υλικό και τα γεωχωρικά δεδομένα που θα συμπεριλαμβάνονται σε αυτό, οφείλουν να 
είναι σύμφωνα με το μορφότυπο και με τις απαιτήσεις ακριβείας της Εθνικής Γεωγραφικής 
Πληροφοριακής Βάσης Δεδομένων (ΕΓΠΒΔ) «Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας» του άρθρου 1 του Ν. 
4351/2015 και να συμμορφώνονταιστις προδιαγραφές λειτουργίας της, όπως αυτές καθορίζονται με 
την απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 11, παρ. 2, σημείο α του Ν. 4351/2015. Στο παραδοτέο 
υλικό συμπεριλαμβάνονται και οι θεματικοί χάρτες. Σε κάθε περίπτωση το παραδοτέο υλικό 
υποβάλλεται στις υπηρεσίες έγκρισης των Δ.Σ.Β. σε ανοιχτό μορφότυπο (shp) ή άλλο αντίστοιχο, το 
δε τεύχος της μελέτης σε ψηφιακή (pdf) και έντυπη μορφή στα προβλεπόμενα αντίγραφα. 

4. Ως υπόβαθρο των δεδομένων θα λαμβάνονται οι πιο πρόσφατες λήψεις των ορθοφωτογραφιών της 
ΕΚΧΑ Α.Ε. ή άλλη πηγή που θα οριστεί. 

5. Όλα τα παραδοτέα από τα Δ.Σ.Β. στοιχεία (χωρικά και περιγραφικά) θα πρέπει να εισαχθούν με ευθύνη 
του αναδόχου μελετητή στην ΕΓΠΒΔ «Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας», εφόσον αυτή λειτουργεί και να 
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πραγματοποιηθούν όλοι οι έλεγχοι ορθής ενσωμάτωσης σε αυτή από την επιτροπή του άρθρου 9 του 
Ν. 4351/2015. 

6. Στο πλαίσιο των εργασιών εκπόνησης του Δ.Σ.Β. δομείται και ενημερώνεται η χωρική βάση δεδομένων 
(geodatabase) του Δ.Σ.Β. η οποία κατ’ αρχήν περιλαμβάνει δεδομένα και πληροφορίες σε μορφή *.shp 
(shapefile), ή άλλη αντίστοιχη συμβατή μορφή αρχείου. Η χωρική βάση δεδομένων, μαζί με τους 
θεματικούς χάρτες που περιλαμβάνονται στο Δ.Σ.Β., αποτελούν ένα ενιαίο Γεωγραφικό Πληροφοριακό 
Σύστημα (Γ.Π.Σ.), το οποίο αποτελεί επίσης παραδοτέο προϊόν του Δ.Σ.Β.. Όλοι οι χάρτες θα 
παραδίδονται και ψηφιακά σε αρχείο τύπου pdf. 

7. Στα θεματικά επίπεδα της γεωχωρικής πληροφορίας που περιγράφονται στην αριθ. 1058/71977/2017 
ΚΥΑ ( ΦΕΚ Β΄2331), , αναφέρονται ενδεικτικά οι ιδιότητές τους. Οι αναλυτικές περιγραφικές 
πληροφορίες των θεματικών επιπέδων θα οριστούν στην τελική παραδοτέα μορφή και περιεχόμενο, 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.  

8. Οι αναλυτικές τεχνικές λεπτομέρειες της γεωχωρικής– περιγραφικής πληροφορίας και των θεματικών 
χαρτών που θα αποτελούν το παραδοτέο υλικό του παρόντος έργου, περιγράφονται στο Παράρτημα 
ΙΙ σε πίνακες excel (με αναλυτική παρουσίαση πεδίων, τύπων, σχέσεων και λοιπών αντικειμένων της 
βάσης). 

9. Για την εκπόνηση των Δ.Σ.Β. σύμφωνα με το Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α΄ 279), απαιτείται σύμπραξη 
μελετητικών πτυχίων της κατηγορίας 23 (Γεωργικές μελέτες) και της κατηγορίας 24 (Δασοτεχνικές 
μελέτες) του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄ 42) και του Π.Δ. 138/2008 (ΦΕΚ Α΄ 185), όπως ισχύουν και 
εφαρμόζονται, για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και 
διαγωνισμών μελετών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147). 

 
5. Στοιχεία χωροθέτησης του έργου: 
 
 Οι βοσκήσιμες γαίες των ΠΕ της Περιφέρειας …………….. 
 Στη σύνταξη των Δ.Σ.Β., για λόγους ενιαίας διαχείρισης περιλαμβάνονται όλες οι εκτάσεις που μπορούν να 
διατεθούν για χρήση τη βόσκηση, υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4351/2015. 
Οι βοσκήσιμες γαίες που βρίσκονται στην κυριότητα φυσικών ή νομικών προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003 όπως ισχύει και τις διατάξεις του Π.Δ. 258/1985 «Δημοτικό και Κοινοτικό 
Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ Α΄ 99) όπως ισχύει, και οι κάτοχοί τους έχουν δηλώσει στην αρμόδια Περιφέρεια την 
επιθυμία τους οι εκτάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στα Δ.Σ.Β. που θα εκπονηθούν, λαμβάνονται υπόψη στη 
σύνταξη των Δ.Σ.Β.. 
 
6.  Συνολικός  Προϋπολογισμός έργου :…………………………………………………………€ 
Αναλυτικά ανά υποέργο ως κάτωθι: 

Υποέργο 1 : Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας 
…………….   : ……………………ευρώ. 

Υποέργο 2 : Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας 
………………….. : ……………… ευρώ.  
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Υποέργο 3 : Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας 
………………… : ………………. ευρώ. 

Υποέργο 4 : Υποέργο: Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής 
Ενότητας …………… :…………………….. ευρώ.  
 
7. Χρονοδιάγραμμα-  Διάρκεια υλοποίησης 

Υποέργο1: Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας…………………,  σε 
24μήνες. 

Υποέργο2: Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας……………..,  σε 
24μήνες. 

Υποέργο3: Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας……………,  σε 
24μήνες. 

Υποέργο4: Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας…………….,  σε 
24μήνες. 
 
 Σύνολο έργου: είκοσι τέσσερις μήνες  ( ….) μήνες. 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
(Θα μπουν τα φύλλα εργασίας του excel που αντιστοιχούν σε πίνακα περιεχομένων που θα δοθεί 

………….) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
Σχέδιο Διακήρυξης 
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ΑΠΟΨΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ		ΒΑΣΕΙ	ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ	ΣΧΕΣΗΣ	ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	-	ΤΙΜΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ	
	
	
i………………………………………….	
………………………………………….	
………………………………………….	
………………………………………….	
		

ΜΕΛΕΤΗ:	
	
	

………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗii: 

 
………………………………... 
 

    

	
	

 

Δ Ι Α ΚΗ Ρ Υ ΞΗ 	 Α ΝΟ Ι Κ ΤΗ Σ 	 Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ 	

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

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

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

Γ Ι Α 	 Τ ΗΝ 	 Ε Π Ι Λ Ο ΓΗ 	 Α Ν Α ΔΟ ΧΟ Υ 	 Ε Κ ΠΟΝΗ ΣΗ Σ 	 Μ Ε Λ Ε ΤΗ Σ 	

 
 

 
	
Η	Περιφέρεια	………………………	
	

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 	
	

		ανοικτή	διαδικασία		
για	την	επιλογή	αναδόχου	για	την	εκπόνηση	της	μελέτης:	

	

Δ ι α χ ε ι ρ ι σ τ ι κών 	 Σ χ ε δ ίω ν 	 Β ό σ κ ηση ς 	 Π . Ε . 	 …………………… . . 	
	
	

Εκτιμώμενης	αξίας		………………………	Ευρώ	(πλέον	Φ.Π.Α.	24%)	
	

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

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

Οδός																																															:	 ……………………………. 
Ταχ.Κωδ.	 :	 ……………………………. 
Τηλ.	 :	 ……………………………. 
Telefax	 :	 ……………………………. 
E-mail												 :	 ……………………………. 
Πληροφορίες	 :	 ……………………………. 

	
	
1.2		 Κύριος	του	Έργου	:			 							 ………………………	
	
1.3		 Εργοδότης:																																				………………………	
	
1.4		 Προϊστάμενη	Αρχή	:																				………………...…….	
	
1.5		 Διευθύνουσα	Υπηρεσία	:										 ……………………….	
	
1.6		 Αρμόδιο	Τεχνικό	Συμβούλιο	:	 …………………………	
	
1.7		 Εφόσον	οι	ανωτέρω	υπηρεσίες	μεταστεγασθούν	κατά	τη	διάρκεια	της	
διαδικασίας	σύναψης	ή	εκτέλεσης	της	μελέτης,	υποχρεούνται	να	δηλώσουν	άμεσα	τα	
νέα	τους	στοιχεία	στους	προσφέροντες	ή	στον	ανάδοχο.	

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

	

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

α)	η	παρούσα	διακήρυξη,	

β)	το	Ευρωπαϊκό	Ενιαίο	Έγγραφο	Σύμβασης	(Ε.Ε.Ε.Σ.)	iv,		

γ)	το	έντυπο	οικονομικής	προσφοράς,	όπως	παράγεται	από	την	ειδική	
ηλεκτρονική	φόρμα	του	υποσυστήματος,	

δ)	το	Τεύχος	Τεχνικών	Δεδομένων	του	έργου	με	τα	τυχόν	Παραρτήματά	του,	το	
πρόγραμμα	των	απαιτούμενων	μελετών		και	η	τεκμηρίωση	της	σκοπιμότητας	
του	έργου.	
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				ε)	το	τεύχος	της	Συγγραφής	Υποχρεώσεων	(Σ.Υ.)	v	 	 	με	τα	τυχόν	Παραρτήματά	
του,		

				η)	το	τεύχος	προεκτιμώμενων	αμοιβών,	

θ)	το	υπόδειγμα	….vi	

ι)	τυχοo ν	συμπληρωματικεoς	πληροφοριoες	και	διευκρινιoσεις	που	θα	παρασχεθουo ν	
αποo 	την	αναθεoτουσα	αρχηo 		επιo	οo λων	των	ανωτεoρω,	

	

2.2		 Προσφεoρεται	ελευo θερη,	πληo ρης,	αo μεση	και	δωρεαo ν	ηλεκτρονικηo 	προo σβαση	στα	
εoγγραφα	 της	 συo μβασηςvii	 στον	 ειδικοo ,	 δημοo σια	 προσβαo σιμο,	 χωo ρο	 “ηλεκτρονικοιo	
διαγωνισμοιo”	 της	 πυo λης	 www.promitheus.gov.gr,	 καθωo ς	 και	 στην	 ιστοσελιoδα	 της	
αναθεoτουσας	αρχηo ς	https://www.php.gov.gr/.	

2.3		 Εφοoσον	 εoχουν	 ζητηθειo	 εγκαιoρως,	 ηo τοι	 εoως	 την	 ........................................viii,	 η	
αναθεoτουσα	 αρχηo 	 παρεoχει	 σε	 οo λους	 τους	 προσφεoροντες	 που	 συμμετεoχουν	 στη	
διαδικασιoα	συo ναψης	συo μβασης	συμπληρωματικεoς	πληροφοριoες	σχετικαo 	με	τα	εoγγραφα	
της	συo μβασης,	το	αργοo τερο	εoως	την	.......................................................ix.		

	

Άρθρο	3:	 Ηλεκτρονική	υποβολή	φακέλου	προσφοράς	
	
3.1.		 Οι	προσφορές	υποβάλλονται	από	τους	ενδιαφερομένους	ηλεκτρονικά,	μέσω	
της	 διαδικτυακής	 πύλης	 www.promitheus.gov.gr	 του	 ΕΣΗΔΗΣ,	 μέχρι	 την	
καταληκτική	 ημερομηνία	 και	 ώρα	 που	 ορίζεται	 στο	 άρθρο	 14	 της	 παρούσας	
διακήρυξης,	σε	ηλεκτρονικό	φάκελο	του	υποσυστήματος.	

Για	τη	συμμετοχή	στην	παρούσα	διαδικασία	οι	ενδιαφερόμενοι	οικονομικοί	φορείς	
απαιτείται	να	διαθέτουν	ψηφιακή	υπογραφή,	χορηγούμενη	από	πιστοποιημένη	αρχή	
παροχής	ψηφιακής	υπογραφής	και	να	εγγραφούν	στο	ηλεκτρονικό	σύστημα	(ΕΣΗΔΗΣ-	
Διαδικτυακή	πύλη	www.promitheus.gov.gr)	ακολουθώντας	τη	διαδικασία	εγγραφής	
του	άρθρου	5	παρ.	1.2	έως	1.4	της	Κοινής	Υπουργικής	Απόφασης	με	αρ.		117384/26-10-
2017	(3821	Β')	«Ρυθμίσεις	τεχνικών	ζητημάτων	που	αφορούν	την	ανάθεση	των	
Δημοσίων	Συμβάσεων	έργων,	μελετών	και	παροχής	τεχνικών	και	λοιπών	συναφών	
επιστημονικών	υπηρεσιών		με	χρήση	των	επιμέρους	εργαλείων	και	διαδικασιών		του	
Εθνικού	Συστήματος	Ηλεκτρονικών	Δημοσίων	Συμβάσεων	(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».	

Η	 ένωση	 οικονομικών	φορέων	 υποβάλλει	 κοινή	 προσφορά,	 η	 οποία	 υποχρεωτικά	
υπογράφεται	ψηφιακά,	είτε	από	όλους	τους	οικονομικούς	φορείς	που	αποτελούν	την	
ένωση,	 είτε	 από	 εκπρόσωπό	 τους,	 νομίμως	 εξουσιοδοτημένο.	 Στην	 προσφορά,	 επί	
ποινή	 απόρριψης	 της	 προσφοράς,	 	 προσδιορίζεται	 η	 έκταση	 και	 το	 είδος	 της	
συμμετοχής	 του	 κάθε	 μέλους	 της	 ένωσης,	 συμπεριλαμβανομένης	 της	 κατανομής	
αμοιβής	μεταξύ	τους,	καθώς	και	ο	εκπρόσωπος/	συντονιστής	αυτής.	

3.2		 Στον	ηλεκτρονικό	φάκελο	προσφοράς	περιέχονται:	

(α)	ένας	(υπο)φάκελος	με	την	ένδειξη	«Δικαιολογητικά	Συμμετοχής».	

(β)		ένας	(υπο)φάκελος	με	την	ένδειξη	“Τεχνική	Προσφορά”.	

(γ)	ένας	(υπο)φάκελος	με	την	ένδειξη		«Οικονομική	Προσφορά».	

	

3.3		 Από	 τον	 προσφέροντα	 σημαίνονται,	 με	 χρήση	 του	 σχετικού	 πεδίου	 του	
υποσυστήματος,	 κατά	 την	 σύνταξη	 της	 προσφοράς,	 τα	 στοιχεία	 εκείνα	 που	 έχουν	
εμπιστευτικό	χαρακτήρα,	σύμφωνα	με	τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	21		του	ν.	4412/2016.		
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Στην	 περίπτωση	 αυτή,	 ο	 προσφέρων	 υποβάλλει	 στον	 οικείο	 	 (υπο)φάκελο	 σχετική	
αιτιολόγηση	 με	 τη	 μορφή	ψηφιακά	 υπογεγραμμένου	 αρχείου	 pdf,	 αναφέροντας	 ρητά	
όλες	 τις	 σχετικές	 διατάξεις	 νόμου	 ή	 διοικητικές	 πράξεις	 που	 επιβάλλουν	 την	
εμπιστευτικότητα	της	συγκεκριμένης	πληροφορίας,	ως	συνημμένο	της	ηλεκτρονικής	του	
προσφοράς.	Δεν	 χαρακτηρίζονται	ως	 εμπιστευτικές	πληροφορίες	σχετικά	με	 τις	 τιμές	
μονάδος,	τις	προσφερόμενες	ποσότητες	και	την	οικονομική	προσφορά.			

	

3.4		 Στην	 περίπτωση	 της	 υποβολής	 στοιχείων	 με	 χρήση	 μορφότυπου	 φακέλου	
συμπιεσμένων	ηλεκτρονικών	αρχείων	(π.χ.	ηλεκτρονικό	αρχείο	με	μορφή	ZIP),	εκείνα	τα	
οποία	 επιθυμεί	 ο	 προσφέρων	 να	 χαρακτηρίσει	 ως	 εμπιστευτικά,	 σύμφωνα	 με	 τα	
ανωτέρω	αναφερόμενα,	θα	πρέπει	να	τα	υποβάλλει	ως	χωριστά	ηλεκτρονικά	αρχεία	με	
μορφή	Portable	Document	Format	(PDF)	ή	ως	χωριστό	ηλεκτρονικό	αρχείο	μορφότυπου	
φακέλου	συμπιεσμένων	ηλεκτρονικών	αρχείων	που	να	περιλαμβάνει	αυτά.	

3.5		 Ο	χρήστης	–	οικονομικός	φορέας	υποβάλλει	τους	ανωτέρω	(υπο)φακέλους	μέσω	
του	υποσυστήματος,	όπως	περιγράφεται	κατωτέρω:	

α)	 Τα	 στοιχεία	 και	 δικαιολογητικά	 που	 περιλαμβάνονται	 στον	 (υπο)φάκελο	 με	 την	
ένδειξη	«Δικαιολογητικά	Συμμετοχής»		είναι	τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	20.2,	τα	δε	στοιχεία	
και	 δικαιολογητικά	 που	 περιλαμβάνονται	 στον	 (υπο)φάκελο	 με	 την	 ένδειξη	 «Τεχνική	
Προσφορά»	είναι	τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	20.3	της	παρούσας.	

Τα	στοιχεία	αμφότερων	των	(υπο)φακέλων	υποβάλλονται	από	τον	οικονομικό	φορέα	
ηλεκτρονικά	 σε	 μορφή	 αρχείου	 Portable	 Document	 Format	 (PDF)	 και	 εφόσον	 έχουν	
συνταχθεί/παραχθεί	 από	 τον	 ίδιο,	 φέρουν	 εγκεκριμένη	 προηγμένη	 ηλεκτρονική	
υπογραφή	 ή	 προηγμένη	 ηλεκτρονική	 υπογραφή	 	 με	 χρήση	 εγκεκριμένων	
πιστοποιητικών	σύμφωνα	με	την	παρ.	3	του	άρθρου	8	της	υπ'	αρ.	117384/26-10-2017			
Κ.Υ.Α.	.	

β)	Εντός	τριών	(3)	εργασίμων	ημερών	από	την	ηλεκτρονική	υποβολή	των	στοιχείων	και	
δικαιολογητικών	 του	 (υπο)φακέλου	 «Δικαιολογητικά	 Συμμετοχής»	 	 προσκομίζεται	
υποχρεωτικά	από	τον	οικονομικό	φορέα	στην	αναθέτουσα	αρχή,	σε	έντυπη	μορφή	και	
σε	σφραγισμένο	φάκελο,	η	πρωτότυπη	εγγυητική	επιστολή	συμμετοχής.x	

Επισημαίνεται	 ότι	 η	 εν	 λόγω	 υποχρέωση	 δεν	 ισχύει	 για	 τις	 εγγυήσεις	 ηλεκτρονικής	
έκδοσης	(π.χ.	εγγυήσεις	του	Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).		

γ)	Οι	προσφέροντες	συντάσσουν	την	οικονομική	τους	προσφορά	συμπληρώνοντας	την	
αντίστοιχη	 ειδική	 ηλεκτρονική	φόρμα	 του	 υποσυστήματος	 και	 επισυνάπτοντας,	 στον	
ηλεκτρονικό	 χώρο	 «Συνημμένα	Ηλεκτρονικής	Προσφοράς»	 και	 στον	 κατά	 περίπτωση	
(υπο)φάκελο,	 όλα	 τα	 στοιχεία	 της	 προσφοράς	 τους	 σε	 μορφή	 αρχείου	 Portable	
Document	Format	(PDF).	

δ)	 Στην	 οικονομική	 προσφορά	 αναγράφεται	 η	 προσφερόμενη	 τιμή	 ανά	 κατηγορία	
μελέτης	και	η	συνολική	τιμή	για	την	εκτέλεση	της	σύμβασης.	Η	οικονομική	προσφορά	
συντίθεται	 για	 κάθε	 επί	 μέρους	 κατηγορία	 μελέτης,	 σύμφωνα	 με	 τις	 διατάξεις	
της	περίπτωσης	δ'	της	παρ.	8	του	άρθρου	53	του	ν.	4412/2016.	Περιλαμβάνει,	εκτός	από	
τις	αμοιβές	για	την	εκπόνηση	των	μελετών,	 τις	αμοιβές	για	τον	προγραμματισμό,	 την	
επίβλεψη	 και	 την	 αξιολόγηση	 των	 αναγκαίων	 ερευνητικών	 εργασιών	 πάσης	φύσεως,	
καθώς	 επίσης	 και	 των	 εργασιών	 /μελετών,	 σύμφωνα	 με	 τα	 αναφερόμενα	 στην	
περίπτωση	δ'	της	παρ.	8	του	άρθρου	53	του	ν.	4412/2016,	κατά	τα	ειδικότερα	οριζόμενα	
στο	 άρθρο	 95	 παρ.	 3	 του	 νόμου	 αυτού.		 Η	 συνολική	 προσφερόμενη	 τιμή	 τρέπεται	 σε	
ποσοστό	έκπτωσης	επί	της	προεκτιμώμενης	αμοιβής,	με	στρογγυλοποίηση	στο	δεύτερο	
δεκαδικό	ψηφίο.	

ε)	Στη	συνέχεια,	οι	προσφέροντες	παράγουν	από	το	υποσύστημα	τα	ηλεκτρονικά	αρχεία	
[«εκτυπώσεις»	 των	 Δικαιολογητικών	 Συμμετοχής,	 της	 Τεχνικής	 Προσφοράς	 και	 της	
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Οικονομικής	Προσφοράς	τους	σε	μορφή	αρχείου	Portable	Document	Format	(PDF)].	Τα	
αρχεία	 αυτά	 υπογράφονται	 από	 τους	 προσφέροντες	 με	 εγκεκριμένη	 προηγμένη	
ηλεκτρονική	 υπογραφή	 ή	 προηγμένη	 ηλεκτρονική	 υπογραφή	 με	 χρήση	 εγκεκριμένων	
πιστοποιητικών	σύμφωνα	με	την	παρ.	3	του	άρθρου	8	της	υπ'	αρ.		117384/26-10-2017			
Κ.Υ.Α.	και	επισυνάπτονται	στους	αντίστοιχους	(υπο)φακέλους	της	προσφοράς.	Κατά	την	
συστημική	 υποβολή	 της	 προσφοράς	 το	 υποσύστημα	 πραγματοποιεί	
αυτοματοποιημένους	ελέγχους	επιβεβαίωσης	της	ηλεκτρονικής	προσφοράς	σε	σχέση	με	
τα	 παραχθέντα	 ηλεκτρονικά	 αρχεία	 (Δικαιολογητικά	 Συμμετοχής,	 Τεχνική	 Προσφορά	
και	Οικονομική	Προσφορά)	και	εφόσον	οι	έλεγχοι	αυτοί		αποβούν	επιτυχείς,	η	προσφορά	
υποβάλλεται	 	 στο	 υποσύστημα.	 Διαφορετικά,	 η	 προσφορά	 δεν	 υποβάλλεται	 και	 το	
υποσύστημα	 ενημερώνει	 τους	 προσφέροντες	 με	 σχετικό	 μήνυμα	 σφάλματος	 στη	
διεπαφή	του	χρήστη	των	προσφερόντων,	προκειμένου	οι	 τελευταίοι	 να	προβούν	στις	
σχετικές	ενέργειες	διόρθωσης.	

στ)	Εφόσον	τα	δικαιολογητικά	συμμετοχής,	η	τεχνική	προσφορά	και	οι	οικονομικοί	όροι	
δεν	 έχουν	 αποτυπωθεί	 στο	 σύνολό	 τους	 στις	 ειδικές	 ηλεκτρονικές	 φόρμες	 του	
υποσυστήματος,	οι	προσφέροντες	επισυνάπτουν	ψηφιακά	υπογεγραμμένα	τα	σχετικά	
ηλεκτρονικά	αρχεία,	σύμφωνα	με	τους	όρους	της	παρούσας	διακήρυξης.	

Στις	περιπτώσεις	που	με	την	προσφορά	υποβάλλονται	ιδιωτικά	έγγραφα,	αυτά	
γίνονται	αποδεκτά	είτε	κατά	τα	προβλεπόμενα	στις	διατάξεις	του	ν.	4250/2014	(Α΄	94)	
είτε	και	σε	απλή	φωτοτυπία,	εφόσον	συνυποβάλλεται	υπεύθυνη	δήλωση,	στην	οποία	
βεβαιώνεται	η	ακρίβειά	τους	και	η	οποία	φέρει	υπογραφή	μετά	την	έναρξη	της	
διαδικασίας	σύναψης	σύμβασης	(ήτοι	μετά	την	αποστολή	της	προκήρυξης	στην	
Ε.Ε.Ε.Ε.)	xi.	

ζ)	Από	το	υποσύστημα	εκδίδεται	ηλεκτρονική	απόδειξη	υποβολής	προσφοράς,	η	οποία	
αποστέλλεται	στον	οικονομικό	φορέα	με	μήνυμα	ηλεκτρονικού	ταχυδρομείου.	

3.6			 Απόσυρση	προσφοράς	

Οι	προσφέροντες	δύνανται	να	ζητήσουν	την	απόσυρση	υποβληθείσας	προσφοράς,	πριν	
την	καταληκτική	ημερομηνία	υποβολής	των	προσφορών,	με	έγγραφο	αίτημα	τους	προς	
την	αναθέτουσα	αρχή,	σε	μορφή	ηλεκτρονικού	αρχείου	Portable	Document	Format	(PDF)	
που	 φέρει	 εγκεκριμένη	 προηγμένη	 ηλεκτρονική	 υπογραφή	 ή	 προηγμένη	 ηλεκτρονική	
υπογραφή		με	χρήση	εγκεκριμένων	πιστοποιητικών	σύμφωνα	με	την	παρ.	3	του	άρθρου	
8	της	υπ'	αρ.	 	117384/26-10-2017	 	 	Κ.Υ.Α.,	μέσω	της	λειτουργικότητας	«Επικοινωνία»	
του	υποσυστήματος.	Πιστοποιημένος	χρήστης	της	αναθέτουσας	αρχής,	μετά	από	σχετική	
απόφαση	 της	 αναθέτουσας	 αρχής,	 η	 οποία	 αποδέχεται	 το	 σχετικό	 αίτημα	 του	
προσφέροντα,	 προβαίνει	 στην	 απόρριψη	 της	 σχετικής	 ηλεκτρονικής	 προσφοράς	 στο	
υποσύστημα	πριν	την	καταληκτική	ημερομηνία	υποβολής	της	προσφοράς.	Κατόπιν,	ο	
οικονομικός	φορέας	δύναται	να	υποβάλει	εκ	νέου	προσφορά	μέσω	του	υποσυστήματος	
έως	την	καταληκτική	ημερομηνία	υποβολής		των	προσφορών.	

3.7			 Οι	αλλοδαποί	οικονομικοί	φορείς	δεν	έχουν	την	υποχρέωση	να	υπογράφουν	τα	
δικαιολογητικά	της	προσφοράς	τους	με	χρήση	προηγμένης	ηλεκτρονικής	υπογραφής,	
αλλά	μπορεί	να	τα	αυθεντικοποιούν	με	οποιονδήποτε	άλλον	πρόσφορο	τρόπο,	εφόσον	
στη	χώρα	προέλευσής	τους	δεν	είναι	υποχρεωτική	η	χρήση	προηγμένης	ψηφιακής	
υπογραφής	σε	διαδικασίες	σύναψης	δημοσίων	συμβάσεων.	Στις	περιπτώσεις	αυτές	η	
προσφορά	συνοδεύεται	με	υπεύθυνη	δήλωση	στην	οποία	δηλώνεται	ότι	στην	χώρα	
προέλευσης	δεν	προβλέπεται	η	χρήση	προηγμένης	ψηφιακής	υπογραφής	ή	ότι	στην	
χώρα	προέλευσης	δεν	είναι	υποχρεωτική	η	χρήση	προηγμένης	ψηφιακής	υπογραφής	
για	την	συμμετοχή	σε	διαδικασίες	σύναψης	δημοσίων	συμβάσεων.	Η	υπεύθυνη	δήλωση	
του	προηγούμενου	εδαφίου	φέρει	υπογραφή	έως	και	δέκα	(10)	ημέρες	πριν	την	
καταληκτική	ημερομηνία	υποβολής	των	προσφορώνxii.		
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Άρθρο	4:	Διαδικασία	ηλεκτρονικής	αποσφράγισης	και	αξιολόγησης	των	
προσφορών/	έγκριση	πρακτικού		
α)	Μεταo 	την	καταληκτικηo 	ημερομηνιoα	υποβοληo ς	προσφορωo ν,	οo πως	οριoζεται	στο	αo ρθρο	
14	 της	 παρουo σας,	 και	 πριν	 την	 ηλεκτρονικηo 	 αποσφραo γιση,	 η	 αναθεoτουσα	 αρχηo 	
κοινοποιειo	 στους	 προσφεoροντες	 τον	 σχετικοo 	 καταo λογο	 συμμετεχοo ντων,	 οo πως	 αυτοo ς	
παραo γεται	αποo 	το	Υποσυo στημα.		

β)	Στη	συνεoχεια,		η		Επιτροπηo 	Διαγωνισμουo xiii,	καταo 	την	ημερομηνιoα	και	ωo ρα	που	οριoζεται	
στο	αo ρθρο	14	της	παρουo σας,	προβαιoνει	σε	ηλεκτρονικηo 	αποσφραo γιση	του	(υπο)φακεoλου	
«Δικαιολογητικαo 	 Συμμετοχηo ς»	 και	 του	 (υπο)φακεoλου	 “Τεχνικηo 	 Προσφοραo ”,	 	 χωριoς	 να	
παρεoχει	 στους	 προσφεoροντες	 προo σβαση	 στα	 υποβληθεoντα	 στοιχειoα	 των	 λοιπωo ν	
οικονομικωo ν	φορεoων.	

γ)	Μεταo 	την	ως	αo νω	αποσφραo γιση,	η	Επιτροπηo 	Διαγωνισμουo 	προβαιoνει	στον	εoλεγχο	των	
υποβληθεoντων	 δικαιολογητικωo ν	 συμμετοχηo ς,	 καθωo ς	 και	 στην	 αξιολοoγηση	 και	
βαθμολοoγηση	των	τεχνικωo ν	προσφορωo ν,	συo μφωνα	με	τα	οριζοo μενα	στο	αo ρθρο	21.1	και	
21.2.	 Ακολουo θως,	 	 η	 Επιτροπηo 	 Διαγωνισμουo 	 συνταo σσει	 πρακτικοo ,	 στο	 οποιoο	
περιλαμβαo νονται	 τα	 αποτελεoσματα	 του	 ανωτεoρω	 ελεoγχου	 και	 αξιολοoγησης,	 και	
υποβαo λλει	στην	αναθεoτουσα	αρχηo 	το	σχετικοo 	ηλεκτρονικοo 	αρχειoο,	ως	“εσωτερικοo ”,	μεoσω	
της	λειτουργιoας	“επικοινωνιoα”	του	υποσυστηo ματος,	προς	εoγκριση.			

Η	Επιτροπηo 	Διαγωνισμουo ,	πριν	την	ολοκληo ρωση	της	συo νταξης		του	ως	αo νω	πρακτικουo ,	
επικοινωνειo	 με	 τους	 εκδοo τες	 που	 αναγραoφονται	 στις	 υποβληθειoσες	 εγγυητικεoς	
επιστολεoς,	 προκειμεoνου	 να	 διαπιστωo σει	 την	 εγκυροo τηταo 	 τους.	 Αν	 διαπιστωθειo	
πλαστοo τητα	εγγυητικηo ς	επιστοληo ς,	ο	υποψηoφιος	αποκλειoεται	αποo 	τον	διαγωνισμοo 	και	
υποβαo λλεται	μηνυτηo ρια	αναφοραo 	στον	αρμοo διο	εισαγγελεoα.	

δ)	Μεταo 	 την	 εoκδοση	της	αποoφασης	 εoγκρισης	του	ανωτεoρω	πρακτικουo ,	 η	αναθεoτουσα	
αρχηo 	κοινοποιειo	την	αποoφαση	σε	οo λους	τους	προσφεoροντες	και	παρεoχει	προo σβαση	σε	
αυτουo ς	στα	υποβληθεoντα	δικαιολογητικαo 	 συμμετοχηo ς	 και	στις	 υποβληθειoσες	 τεχνικεoς	
προσφορεoς	των	λοιπωo ν	προσφεροo ντων.	

ε)	 Μετεoπειτα,	 σε	 διακριτοo 	 σταo διο,	 η	 Επιτροπηo 	 Διαγωνισμουo 	 προβαιoνει	 στην	
αποσφραo γιση	 των	 οικονομικωo ν	 προσφορωo ν,	 χωριoς	 να	 παρεoχει	 στους	 προσφεoροντες	
προo σβαση	στα	υποβληθεoντα	στοιχειoα	των	λοιπωo ν	οικονομικωo ν	φορεoων.	Εν	συνεχειoα	η	
Επιτροπηo 	Διαγωνισμουo 	προβαιoνει	στην	αξιολοoγηση	και	βαθμολοoγηση	των	οικονομικωo ν	
προσφορωo ν,	 συo μφωνα	 με	 οριζοo μενα	 στο	 αo ρθρο	 21.3	 και	 συνταo σσει	 πρακτικοo ,	 με	 το	
οποιoο	εισηγειoται	την	αναo θεση	της	συo μβασης	στον	προσφεoροντα	που	υπεoβαλε	την	πλεoον	
συμφεoρουσα	 προσφοραo 	 (ηo 	 τη	 ματαιoωση	 της	 διαδικασιoας).	 Το	 εν	 λοoγω	 πρακτικοo 	
υποβαo λλεται,	ως	“εσωτερικοo ”,	μεoσω	της	λειτουργιoας	“επικοινωνιoα”	του	υποσυστηo ματος,	
στην	αναθεoτουσα	αρχηo ,	προς	εoγκριση.	

Η	υποβληθειoσα	οικονομικηo 	προσφοραo ,	καταo 	κατηγοριoα	μελεoτης,	απορριoπτεται,	εφοoσον	
οι	 ποσοo τητες	 του	 φυσικουo 	 αντικειμεoνου	 της	 προσφοραo ς	 δεν	 αντιστοιχουo ν	 στο	
αντικειoμενο	της	μελεoτης,	οo πως	προκυo πτει	αποo 	τα	στοιχειoα	της	περιoπτωσης	κε'	της	παρ.	
2	του	αo ρθρου	53	του	ν.	4412/2016.	

στ)	 Μεταo 	 την	 εoκδοση	 της	 αποoφασης	 εoγκρισης	 του	 πρακτικουo 	 της	 Επιτροπηo ς	
Διαγωνισμουo ,	 η	 αναθεoτουσα	 αρχηo 	 κοινοποιειo	 την	 ως	 αo νω	 αποoφαση	 σε	 οo λους	 τους	
προσφεoροντες	 που	 υπεoβαλαν	 αποδεκτηo 	 προσφοραo 	 και	 παρεoχει	 προo σβαση	 σε	 αυτουo ς	
στις	υποβληθειoσες	οικονομικεoς	προσφορεoς	των	λοιπωo ν	προσφεροo ντων.		

ζ)	Επισημαιoνεται	οo τι,	σε	περιoπτωση	που	οι	προσφορεoς	εoχουν	την	ιoδια	συνολικηo 	τελικηo 	
βαθμολογιoα	 	 (ισοδυo ναμες),	 η	 αναθεoτουσα	 αρχηo 	 επιλεoγει	 τον	 (προσωρινοo )	 αναo δοχο,	
συo μφωνα	με	τα	ειδικοo τερα	οριζοo μενα	στο	αo ρθρο	21.4	της	παρουo σας.		

η)	 Καταo 	 των	 αποφαo σεων	 της	 αναθεoτουσας	 αρχηo ς	 του	 παροo ντος	 αo ρθρου	 χωρεί	
προδικαστική	προσφυγή,	κατά	τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	6.	
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Άρθρο	 5:	 Πρόσκληση	 υποβολής	 δικαιολογητικών	 προσωρινού	 αναδόχου/	
Κατακύρωση/	Πρόσκληση	για	υπογραφή	σύμβασης	

α)	Μεταo 	την	αξιολοoγηση	των	προσφορωo ν,	η	αναθεoτουσα	αρχηo 	προσκαλειo,	στο	πλαιoσιο	
της	 σχετικηo ς	 ηλεκτρονικηo ς	 διαδικασιoας	 συo ναψης	 συo μβασης	 και	 μεoσω	 της	
λειτουργικοo τητας	 της	 «Επικοινωνιoας»,	 τον	 προσωρινοo 	 αναo δοχο	 να	 υποβαo λει	 εντοo ς	
προθεσμιoας	10	ημερωo νxiv		από	την	κοινοποίηση	της	σχετικής	έγγραφης	ειδοποίησης	σε	
αυτόν,	τα	προβλεποo μενα	στις	κειoμενες	διαταo ξεις	δικαιολογητικαo 	προσωρινουo 	αναδοoχου	
και	τα	αποδεικτικαo 	εoγγραφα	νομιμοποιoησης	xv.	

β)	 Τα	 δικαιολογητικαo 	 του	 προσωρινουo 	 αναδοoχου	 υποβαo λλονται	 αποo 	 τον	 οικονομικοo 	
φορεoα	ηλεκτρονικαo ,	μεoσω	της	λειτουργικοo τητας	της	«Επικοινωνιoας»	στην	αναθεoτουσα	
αρχηo .		

γ)	Αν	δεν	υποβληθούν	τα	παραπάνω	δικαιολογητικά	ή	υπάρχουν	ελλείψεις	σε	αυτά	που	
υπoβλήθηκαν	και	ο	προσωρινός	ανάδοχος	υποβάλλει	εντός	της	προθεσμίας	της	
παραγράφου	α’	του	παρόντος	άρθρου,	αίτημα	προς	την	Επιτροπή	Διαγωνισμού	για	την	
παράταση	της	προθεσμίας	υποβολής,	το	οποίο	συνοδεύεται	με	αποδεικτικά	έγγραφα,	
από	τα	οποία	να	αποδεικνύεται	ότι	έχει	αιτηθεί	τη	χορήγηση	των	δικαιολογητικών,	η	
αναθέτουσα	αρχή	παρατείνει	την	προθεσμία	υποβολής	των	δικαιολογητικών	για	όσο	
χρόνο	απαιτηθεί	για	τη	χορήγηση	των	δικαιολογητικών	από	τις	αρμόδιες	αρχές.		

Το	παρόν	εφαρμόζεται	και	στις	περιπτώσεις	που	η	αναθέτουσα	αρχή	ζητήσει	την	
προσκόμιση	των	δικαιολογητικών	κατά	τη	διαδικασία	αξιολόγησης	των	προσφορών	
και	πριν	το	στάδιο	κατακύρωσης,	κατ΄	εφαρμογή	της	διάταξης	του	άρθρου	79	
παράγραφος	5	εδάφιο	α΄	του	ν.	4412/2016,	τηρουμένων	των	αρχών	της	ίσης	
μεταχείρισης	και	της	διαφάνειαςxvi.	

Εντοo ς	τριωo ν	(3)	εργασιoμων	ημερωo ν	αποo 	την	ηλεκτρονικηo 	υποβοληo 	των	ως	αo νω	στοιχειoων	
και	 δικαιολογητικωo ν,	 συo μφωνα	 με	 τα	 ανωτεoρω	 υποo 	 β)	 και	 γ)	 αναφεροo μενα,	
προσκομιoζονται	 υποχρεωτικαo 	 αποo 	 τον	 οικονομικοo 	 φορεoα	 στην	 αναθεoτουσα	 αρχηo ,	 σε	
εoντυπη	 μορφηo 	 και	 σε	 σφραγισμεoνο	 φαo κελο,	 τα	 εoγγραφα	 που	 απαιτειoται	 να	
προσκομισθουo ν	σε	πρωτοo τυπη	μορφηo ,	συo μφωνα	με	τις	διαταo ξεις	του	αo ρθρου	11	παρ.	2	
του	 ν.	 2690/1999	 ''Κωo δικας	 Διοικητικηo ς	 Διαδικασιoας'',	 οo πως	 τροποποιηo θηκε	 με	 τις	
διαταo ξεις	του	αo ρθρου	1	παρ.	2	του		ν.	4250/2014.	

δ)	Αν,	καταo 	τον	εoλεγχο	των	παραπαo νω	δικαιολογητικωo ν,	διαπιστωθειo	οo τι:	

i)	τα	στοιχειoα	που	δηλωo θηκαν	με	το	Ευρωπαϊκοo 	Ενιαιoο	Έγγραφο	Συo μβασης	(ΕΕΕΣ),	ειoναι	
ψευδηo 	ηo 	ανακριβηo 	ηo 	

ii)	 αν	 δεν	 υποβληθουo ν	 στο	 προκαθορισμεoνο	 χρονικοo 	 διαo στημα	 τα	 απαιτουo μενα	
πρωτοo τυπα	ηo 	αντιoγραφα,	των	παραπαo νω	δικαιολογητικωo ν,	ηo 	

iii)	 αν	 αποo 	 τα	 δικαιολογητικαo 	 που	 υποβληo θηκαν	 νομιoμως	 και	 εμπροθεoσμως,	 δεν	
αποδεικνυo ονται	οι	οo ροι	και	οι	προϋποθεoσεις	συμμετοχηo ς	συo μφωνα	με	τα	αo ρθρα	17,	18,	
19	και	22	της	παρουo σαςxvii,	

	απορριoπτεται	 η	 προσφοραo 	 του	 προσωρινουo 	 αναδοoχου,	 καταπιoπτει	 υπεoρ	 της	
αναθεoτουσας	 αρχηo ς	 η	 εγγυo ηση	 συμμετοχηo ς	 του	 και	 η	 κατακυo ρωση	 γιoνεται	 στον	
προσφεoροντα	 που	 υπεoβαλε	 την	 αμεoσως	 εποo μενη	 πλεoον	 συμφεoρουσα	 αποo 	 οικονομικηo 	
αo ποψη	 προσφοραo 	 βαo σει	 της	 βεoλτιστης	 σχεoσης	 ποιοo τητας	 –	 τιμηo ς,	 τηρουμεoνης	 της	
ανωτεoρω	διαδικασιoας.	

Σε	 περιoπτωση	 εoγκαιρης	 και	 προσηo κουσας	 ενημεoρωσης	 της	 αναθεoτουσας	 αρχηo ς	 για	
μεταβολεoς	 στις	 προϋποθεoσεις	 τις	 οποιoες	 ο	 προσωρινοo ς	 αναo δοχος	 ειoχε	 δηλωo σει	 με	 το	
Ευρωπαϊκοo 	Ενιαιoο	Έγγραφο	Συo μβασης	(ΕΕΕΣ)	οo τι	πληροιo	και	οι	οποιoες	επηo λθαν	ηo 	για	τις	
οποιoες	εoλαβε	γνωo ση	ο	προσωρινοo ς	αναo δοχος	μεταo 	την	δηo λωση	και	μεoχρι	την	ημεoρα	της	
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ειδοποιoησης/προoσκλησης	 για	 την	 προσκοo μιση	 των	 δικαιολογητικωo ν	 κατακυo ρωσης	
(οψιγενειoς	 μεταβολεoς),	 δεν	 καταπιoπτει	 υπεoρ	 της	 αναθεoτουσας	 αρχηo ς	 η	 εγγυo ηση	
συμμετοχηo ς	του,	που	ειoχε	προσκομισθειo,	συo μφωνα	με	το	αo ρθρο	15.1	της	παρουo σας.	

Αν	κανεoνας	αποo 	τους	προσφεoροντες	δεν	υπεoβαλε	αληθηo 	ηo 	ακριβηo 	δηo λωση,	ηo 	αν	κανεoνας	
αποo 	 τους	 προσφεoροντες	 δεν	 υποβαo λλει	 εoνα	 ηo 	 περισσοo τερα	 αποo 	 τα	 απαιτουo μενα	
δικαιολογητικαo ,	ηo 	αν	κανεoνας	αποo 	τους	προσφεoροντες	δεν	αποδειoξει	οo τι	στο	προo σωποo 	
του	δεν	συντρεoχουν	οι	 λοoγοι	αποκλεισμουo 	 του	αo ρθρου	18	και	οo τι	πληροιo	 τα	κριτηo ρια	
επιλογηo ς	του	αo ρθρου	19,	η	διαδικασιoα	συo ναψης	της	συo μβασης	ματαιωo νεται.	

Η	διαδικασία	ελέγχου	των	ως	άνω	δικαιολογητικών	ολοκληρώνεται	με	τη	σύνταξη	
πρακτικού	από	την	Επιτροπή	Διαγωνισμού,	στο	οποίο	αναγράφεται	η	τυχόν	
συμπλήρωση	δικαιολογητικών	κατά	τα	οριζόμενα	υπό	γ)	ανωτέρωxviii.	Η	Επιτροπή,	στη	
συνέχεια,	το	κοινοποιεί,	μέσω	της	«λειτουργικότητας	της	«Επικοινωνίας»,	στην	
αναθέτουσα	αρχή,	για	τη	λήψη	απόφασης.	

Η	αναθέτουσα	αρχή	προβαίνει,	μετά	την	έγκριση	του	ανωτέρω	πρακτικού,	στην	
κοινοποίηση	της	απόφασης	κατακύρωσης,	μαζί	με	αντίγραφο	όλων	των	πρακτικών,	σε	
κάθε	προσφέροντα	που	δεν	έχει	αποκλειστεί	οριστικάxix	,	εκτός	από	τον	προσωρινό	
ανάδοχο,	σύμφωνα	με	τις	κείμενες	διατάξεις,	μέσω	της	λειτουργικότητας	της	
«Επικοινωνίας»,	και	επιπλέον	αναρτά	τα	δικαιολογητικά	του	προσωρινού	αναδόχου	
στον	χώρο	«Συνημμένα	Ηλεκτρονικού	Διαγωνισμού».	

	

Άρθρο	6:	Προδικαστικές	Προσφυγές/	Προσωρινή	δικαστική	προστασία		

Κάθε	ενδιαφερόμενος,	ο	οποίος	έχει	ή	είχε	συμφέρον	να	του	ανατεθεί	η	συγκεκριμένη	
σύμβαση	και	έχει	ή	είχε	υποστεί	ή	ενδέχεται	να	υποστεί	ζημία	από	εκτελεστή	πράξη	ή	
παράλειψη	της	αναθέτουσας	αρχής	κατά	παράβαση	της	νομοθεσίας	της	Ευρωπαϊκής	
Ένωσης	ή	της	εσωτερικής	νομοθεσίας,	δικαιούται	να	ασκήσει	προδικαστική	προσφυγή	
ενώπιον	της	ΑΕΠΠ	κατά	της	σχετικής	πράξης	ή	παράλειψης	της	αναθέτουσας	αρχής,	
προσδιορίζοντας	ειδικώς	τις	νομικές	και	πραγματικές	αιτιάσεις	που	δικαιολογούν	το	
αίτημά	τουxx.		

Σε	περίπτωση	προσφυγής	κατά	πράξης	της	αναθέτουσας	αρχής,	η	προθεσμία	για	την	
άσκηση	της	προδικαστικής	προσφυγής	είναι:	

(α)	δέκα	(10)	ημέρες	από	την	κοινοποίηση	της	προσβαλλόμενης	πράξης	στον	
ενδιαφερόμενο	οικονομικό	φορέα	αν	η	πράξη	κοινοποιήθηκε	με	ηλεκτρονικά	μέσα	ή	
τηλεομοιοτυπία	ή		

(β)	δεκαπέντε	(15)	ημέρες	από	την	κοινοποίηση	της	προσβαλλόμενης	πράξης	σε	αυτόν	
αν	χρησιμοποιήθηκαν	άλλα	μέσα	επικοινωνίας,	άλλως			

γ)	δέκα	(10)	ημέρες	από	την	πλήρη,	πραγματική	ή	τεκμαιρόμενη,	γνώση	της	πράξης	που	
βλάπτει	τα	συμφέροντα	του	ενδιαφερόμενου	οικονομικού	φορέα.		

Σε	περίπτωση	παράλειψης,	η	προθεσμία	για	την	άσκηση	της	προδικαστικής	προσφυγής	
είναι	δεκαπέντε	(15)	ημέρες	από	την	επομένη	της	συντέλεσης	της	προσβαλλόμενης	
παράλειψηςxxi.	

Η	 προδικαστική	 προσφυγή,	 με	 βάση	 και	 τα	 όσα	 προβλέπονται	 στο	 π.δ.	 39/2017,	
κατατίθεται	 ηλεκτρονικά	 βάσει	 του	 τυποποιημένου	 εντύπου	 και	 μέσω	 της	
λειτουργικότητας	«Επικοινωνία»	του	υποσυστήματος	προς	την	Αναθέτουσα	Αρχή,	
επιλέγοντας	 κατά	 περίπτωση	 την	 ένδειξη	 «Προδικαστική	 Προσφυγή»	 και	
επισυνάπτοντας	το	σχετικό	έγγραφο	σύμφωνα	με	την	παρ.	3	του	άρθρου	8	της	υπ'	
αρ.		117384/26-10-2017	Κ.Υ.Α.		

Για	το	παραδεκτό	της	άσκησης	της	προδικαστικής	προσφυγής	κατατίθεται	παράβολο	
από	τον	προσφεύγοντα	υπέρ	του	Δημοσίου,	κατά	τα	ειδικά	οριζόμενα	στο	άρθρο	363	
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του	ν.	4412/2016,	το	οποίο	επιστρέφεται	στον	προσφεύγοντα	σε	περίπτωση	ολικής	ή	
μερικής	αποδοχής	της	προσφυγής	του	ή	σε	περίπτωση	που	πριν	την	έκδοση	της	
απόφασης	της	ΑΕΠΠ	επί	της	προσφυγής,	η	αναθέτουσα	αρχή	ανακαλεί	την	
προσβαλλόμενη	πράξη	ή	προβαίνει	στην	οφειλόμενη	ενέργεια.		

Η	 προθεσμία	 για	 την	 άσκηση	 της	 προδικαστικής	 προσφυγής	 και	 η	 άσκησή	 της	
κωλύουν	τη	σύναψη	της	σύμβασης	επί	ποινή	ακυρότητας,	η	οποία	διαπιστώνεται	με	
απόφαση	της	ΑΕΠΠ	μετά	από	άσκηση	προσφυγής,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	368	του	ν.	
4412/2016.	Κατά	τα	λοιπά,	η	άσκηση	της	προδικαστικής	προσφυγής	δεν	κωλύει	την	
πρόοδο	 της	 διαγωνιστικής	 διαδικασίας,	 εκτός	 αν	 ζητηθούν	 προσωρινά	 μέτρα	
προστασίας	κατά	το	άρθρο	366	του	ν.4412/2016.	

Η	 προηγούμενη	 παράγραφος	 δεν	 εφαρμόζεται	 στην	 περίπτωση	 που,	 κατά	 τη	
διαδικασία	σύναψης	της	παρούσας	σύμβασης,	υποβληθεί	μόνο	μία	(1)	προσφοράxxii.	

Η	αναθέτουσα	αρχή,	μέσω	της	λειτουργίας	της	«Επικοινωνίας»:		

α.	Κοινοποιεί	την	προδικαστική	προσφυγή	σε	κάθε	ενδιαφερόμενο	τρίτο	σύμφωνα	
με	τα	προβλεπόμενα	στην	περ.	α	της	παρ.	1	του	άρθρου	365	του	ν.	4412/2016	και	
την	περ.	α΄	της	παρ.	1	του	άρθρου	9	του	π.δ.	39/2017.		

β.	 Ειδοποιεί,	 παρέχει	 πρόσβαση	 στο	 σύνολο	 των	 στοιχείων	 του	 διαγωνισμού	 και	
διαβιβάζει	 στην	 Αρχή	 Εξέτασης	 Προδικαστικών	 Προσφυγών	 (ΑΕΠΠ)	 τα	
προβλεπόμενα	στην	περ.	β’	της	παρ.	1	του	άρθρου	365	του	ν.	4412/2016,	σύμφωνα	
και	με	την	παρ.	1	του	άρθρου	9	του	π.δ.	39/2017		

	

Η	ΑΕΠΠ	αποφαίνεται	αιτιολογημένα	επί	της	βασιμότητας	των	προβαλλόμενων	
πραγματικών	και	νομικών	ισχυρισμών	της	προσφυγής	και	των	ισχυρισμών	της	
αναθέτουσας	αρχής	και,	σε	περίπτωση	παρέμβασης,	των	ισχυρισμών	του	
παρεμβαίνοντος	και	δέχεται	(εν	όλω	ή	εν	μέρει)	ή	απορρίπτει	την	προσφυγή	με	
απόφασή	της,	η	οποία	εκδίδεται	μέσα	σε	αποκλειστική	προθεσμία	είκοσι	(20)	ημερών	
από	την	ημέρα	εξέτασης	της	προσφυγήςxxiii.	

Σε	περιoπτωση	συμπληρωματικηo ς	αιτιολογιoας	επιo	της	προσβαλλοo μενης	πραo ξης,	αυτηo 	
υποβαo λλεται	εoως	και	δεoκα	(10)	ημεoρες	πριν	την	συζηo τηση	της	προσφυγηo ς	και	
κοινοποιειoται	αυθημεροo ν	στον	προσφευo γοντα	μεoσω	της	πλατφοo ρμας	του	ΕΣΗΔΗΣ	ηo 	αν	
αυτοo 	δεν	ειoναι	εφικτοo 	με	οποιοδηoποτε	προo σφορο	μεoσο.	Υπομνηo ματα	επιo	των	αποoψεων	
και	της	συμπληρωματικηo ς	αιτιολογιoας	της	Αναθεoτουσας	Αρχηo ς	κατατιoθενται	μεoσω	της	
πλατφοo ρμας	του	ΕΣΗΔΗΣ	εoως	πεoντε	(5)	ημεoρες	πριν	αποo 	τη	συζηo τηση	της	
προσφυγηo ςxxiv.	

Η	άσκηση	της	προδικαστικής	προσφυγής	αποτελεί	προϋπόθεση	για	την	άσκηση	των	
ένδικων	βοηθημάτων		της	αίτησης	αναστολής	και	της	αίτησης	ακύρωσης	του	άρθρου	
372	του	ν.	4412/2016	κατά	των	εκτελεστών	πράξεων	ή	παραλείψεων	της	αναθέτουσας	
αρχής.	

Όποιος	 έχει	 έννομο	συμφέρον	μπορεί	 να	 ζητήσει	 την	αναστολή	 της	 εκτέλεσης	 της	
απόφασης	 της	 ΑΕΠΠ	 και	 την	 ακύρωσή	 της	 ενώπιον	 του	 αρμοδίου	 δικαστηρίουxxv.	
Δικαίωμα	άσκησης	των	ίδιων	ενδίκων	βοηθημάτων	έχει	και	η	αναθέτουσα	αρχή,	αν	
η	 ΑΕΠΠ	 κάνει	 δεκτή	 την	 προδικαστική	 προσφυγή.	 Με	 τα	 ένδικα	 βοηθήματα	 της	
αίτησης	αναστολής	και	της	αίτησης	ακύρωσης	λογίζονται	ως	συμπροσβαλλόμενες	με	
την	απόφαση	της	ΑΕΠΠ	και	όλες	οι	συναφείς	προς	την	ανωτέρω	απόφαση	πράξεις	ή	
παραλείψεις	 της	 αναθέτουσας	 αρχής,	 εφόσον	 έχουν	 εκδοθεί	 ή	 συντελεστεί	
αντιστοίχως	 έως	 τη	 συζήτηση	 της	 αίτησης	 αναστολής	 ή	 την	πρώτη	συζήτηση	 της	
αίτησης	ακύρωσης.	
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Η	άσκηση	της	αίτησης	αναστολής	δεν	εξαρτάται	από	την	προηγούμενη	άσκηση	της	
αίτησης	ακύρωσης.	

Η	αίτηση	αναστολής	κατατίθεται	στο	αρμόδιο	δικαστήριο	μέσα	σε	προθεσμία	δέκα	(10)	
ημερών	από	την	κοινοποίηση	ή	την	πλήρη	γνώσηxxvi		της	απόφασης	επί	της	
προδικαστικής	προσφυγής	και	συζητείται	το	αργότερο	εντός	τριάντα	(30)	ημερών	από	
την	κατάθεσή	της.	Για	την	άσκηση	της	αιτήσεως	αναστολής	κατατίθεται	το	
προβλεπόμενο	παράβολο,	σύμφωνα	με	τα	ειδικότερα	οριζόμενα	στο	άρθρο	372	παρ.	4	
του	ν.	4412/2016.	

Η	άσκηση	αίτησης	αναστολής	κωλύει	τη	σύναψη	της	σύμβασης,	εκτός	εάν	με	την	
προσωρινή	διαταγή	ο	αρμόδιος	δικαστής	αποφανθεί	διαφορετικά.	

	

Άρθρο	7:	Συμπλήρωση	–	αποσαφήνιση	πληροφοριών	και	δικαιολογητικών		

Η	αναθεoτουσα	αρχηo xxvii	 	μπορειo,	 καταo 	 τη	διαδικασιoα	αξιολοoγησης	των	προσφορωo ν,	να	
καλεoσει	τους	οικονομικουo ς	φορειoς,	μεoσω	της	λειτουργικοo τητας	της	‘’Επικοινωνιoας”	του	
υποσυστηo ματος,	 να	συμπληρωo σουν	ηo 	 να	διευκρινιoσουν	 τα	 εoγγραφα	ηo 	 δικαιολογητικαo 	
που	εoχουν	υποβαo λει,	συμπεριλαμβανομεoνων	και	της	τεχνικηo ς	και	της	οικονομικηo ς	τους	
προσφοραo ς,	μεoσα	σε	ευo λογη	προθεσμιoα,	η	οποιoα	δεν	μπορειo	να	ειoναι	μικροo τερη	αποo 	επταo 	
(7)	 ημεoρες	 αποo 	 την	 ημερομηνιoα	 κοινοποιoησης	 σε	 αυτουo ς	 της	 σχετικηo ς	 προo σκλησης,	
συo μφωνα	με	τα	ειδικοo τερα	οριζοo μενα	στις	διαταo ξεις	των	αo ρθρων	 	102	και	103	 	του	ν.	
4412/2016	και	του	αo ρθρου	13	της	υπ'	αρ.		117384/26-10-2017			Κ.Υ.Α.	

Οποιαδηoποτε	διευκριoνιση	ηo 	συμπληo ρωση	που	υποβαo λλεται	αποo 	τους	προσφεoροντες	ηo 	
υποψηφιoους,	 χωριoς	 να	 εoχει	 ζητηθειo	 αποo 	 την	 αναθεoτουσα	 αρχηo xxviii,	 δεν	 λαμβαo νεται	
υποoψη.		

	

Άρθρο	8:	Σύναψη	σύμβασης	
8.1		 Μετά	την	άπρακτη	πάροδο	της	προθεσμίας	άσκησης	προδικαστικής	προσφυγής	
ή,	σε	περίπτωση	άσκησής	της,	όταν		παρέλθει	άπρακτη	η	προθεσμία	άσκησης	αίτησης	
αναστολής	κατά	της	απόφασης	της	ΑΕΠΠ	και,	σε	περίπτωση	άσκησης	αίτησης	
αναστολής	κατά	της	απόφασης	της	ΑΕΠΠ,		όταν		εκδοθεί	απόφαση	επί	της	αίτησης,	με	
την	επιφύλαξη	της	χορήγησης	προσωρινής	διαταγής,	σύμφωνα	με	τα	οριζόμενα	στο	
τελευταίο	εδάφιο	της	παρ.	4	του	άρθρου	372	ν.	4412/2016	και,	μετά	την	ολοκλήρωση	
του	προσυμβατικού	ελέγχου	από	το	Ελεγκτικό	Συνέδριο,	σύμφωνα	με	τα	άρθρα	35	και	
36		του	ν.	4129/2013xxix,	ο	προσωρινός	ανάδοχος	υποβάλλει,	υπεύθυνη	δήλωση,	μετά	
από	σχετική	πρόσκληση	της	αναθέτουσας	αρχής,	μέσω	της	λειτουργικότητας	της	
“Επικοινωνίας”	του	υποσυστήματος.	Στην	υπεύθυνη	δήλωση,	η	οποία	υπογράφεται	
κατά	τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	22	της	παρούσας,	δηλώνεται	ότι	δεν	έχουν	επέλθει	στο	
πρόσωπό	του	οψιγενείς	μεταβολές	κατά	την	έννοια	του	άρθρου	104	του	ν.	4412/2016,	
προκειμένου	να	διαπιστωθεί	ότι	δεν	έχουν	εκλείψει	οι	προϋποθέσεις	συμμετοχής	του	
άρθρου	17,	ότι	δεν	συντρέχουν	οι	λόγοι	αποκλεισμού	του	άρθρου	18	και	ότι	
εξακολουθούν	να	πληρούνται	τα	κριτήρια	επιλογής	του	άρθρου	19.	Η	υπεύθυνη	
δήλωση	ελέγχεται	από		την	Επιτροπή	Διαγωνισμού,	η	οποία	συντάσσει	πρακτικό	που	
συνοδεύει	τη	σύμβασηxxx.	

Μέσω	της	λειτουργικότητας	της	“Επικοινωνίας”	του	υποσυστήματος,	κοινοποιείται	η	
απόφαση	κατακύρωσης	στον	προσωρινό	ανάδοχοxxxi.			Με	την	ίδια	απόφαση		καλείται	ο	
ανάδοχος	να		προσέλθει	σε	ορισμένο	τόπο	και	χρόνο	για	την	υπογραφή	του	
συμφωνητικού,	θέτοντάς	του	η	αναθέτουσα	αρχή	προθεσμία	που	δεν	μπορεί	να	
υπερβαίνει	τις	είκοσι	(20)	ημέρες		από	την	κοινοποίηση	ειδικής	ηλεκτρονικής	
πρόσκλησης,	μέσω	της	λειτουργικότητας	της	“Επικοινωνίας”	του	υποσυστήματος,	
προσκομίζοντας	και	την	απαιτούμενη	εγγυητική	επιστολή	καλής	εκτέλεσης.	Η	εν	λόγω	
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κοινοποίηση	επιφέρει	τα	έννομα	αποτελέσματα	της	απόφασης	κατακύρωσης,	
σύμφωνα	με	οριζόμενα	στην	παρ.	3	του	άρθρου	105	του	ν.	4412/2016.						

8.2		 Η	υπογραφή	του	συμφωνητικού	έχει	αποδεικτικό	χαρακτήρα.	Εάν	ο	ανάδοχος	
δεν	προσέλθει	να	υπογράψει	το	συμφωνητικό,	μέσα	στην	προθεσμία	που	ορίζεται	στην	
ειδική	πρόκληση,	κηρύσσεται	έκπτωτος,	καταπίπτει	υπέρ	της	αναθέτουσας	αρχής	η	
εγγύηση	συμμετοχής	του	και	ακολουθείται	η	διαδικασία	του	άρθρου	5	της	παρούσας	
για	τον	προσφέροντα	που	υπέβαλε	την	αμέσως	επόμενη	πλέον	συμφέρουσα	από	
οικονομική	άποψη	προσφορά	βάσει	βέλτιστης	σχέσης	ποιότητας	-	τιμήςxxxii.	Αν	κανένας	
από	τους	προσφέροντες	δεν	προσέλθει	για	την	υπογραφή	του	συμφωνητικού,	η	
διαδικασία	σύναψης	της	σύμβασης	ματαιώνεται,	σύμφωνα	με	την	περίπτωση	β'	της	
παραγράφου	1	του	άρθρου	106	του	ν.	4412/2016.	

	

Άρθρο	9:		Έγγραφα	της	σύμβασης	κατά	το	στάδιο	της	εκτέλεσης/	Σειρά	ισχύος	
Σχετικά	 με	 την	 υπογραφή	 της	 σύμβασης,	 ισχύουν	 τα	 προβλεπόμενα	 στην	 παρ.	 5	
άρθρου	105	και	182	του	ν.	4412/2016.	

Τα	 	 έγγραφα	 της	 σύμβασης	 	 με	 βάση	 τα	 οποία	 θα	 εκτελεσθεί	 η	 σύμβαση	 είναι	 τα	
αναφερόμενα	 παρακάτω.	 Σε	 περίπτωση	 ασυμφωνίας	 των	 περιεχομένων	 σε	 αυτά	
όρων,	η	σειρά	ισχύος	καθορίζεται		ως	κατωτέρω:	

1.	Το	Συμφωνητικό.	

2.	Η	παρούσα	Διακήρυξη.		

3.	Η	Οικονομική	Προσφορά	του	Αναδόχου.	

4.	Η	Τεχνική	Προσφορά	του	Αναδόχου.	

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

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

7.	Το	τεύχος	προεκτιμώμενων	αμοιβών.		

	

Άρθρο	10	:	Γλώσσα	Διαδικασίας		

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

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

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

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

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

	

Άρθρο	11	:	Εφαρμοστέα	νομοθεσία	
Για	τη	διαδικασία	σύναψης	και	την	εκτέλεση	της	σύμβασης,	έχουν	εφαρμογή,	ιδίως,	οι	
κατωτέρω	διατάξεις,	όπως	ισχύουν:	

	

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

2. Ο	 ν.	 4412/2016	 “Δημόσιες	 Συμβάσεις	 Έργων,	 Προμηθειών	 και	 Υπηρεσιών	
(προσαρμογή	στις	Οδηγίες	2014/24/ΕΕ	και	2014/25/ΕΕ”	(Α'	147)	.	

3. Τα	άρθρα	2Α,	11	παρ.	2,	39	και	40	του	ν.	3316/2005	“Περί	ανάθεσης	και	εκτέλεσης	
δημοσίων	συμβάσεων	εκπόνησης	μελετών	και	παροχής	υπηρεσιών”	(Α'	42)xxxiv.	

4. Ο	ν.	4278/2014	(Α΄157)	και	ειδικότερα	το	άρθρο	59	αυτού	«Άρση	περιορισμών	
συμμετοχής	εργοληπτικών	επιχειρήσεων	σε	δημόσια	έργα».	

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

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

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

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

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

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

11. Ο	 ν.	 4270/2014	 (Α'	 143)	 «Αρχές	 δημοσιονομικής	 διαχείρισης	 και	 εποπτείας	
(ενσωμάτωση	της	Οδηγίας	2011/85/ΕΕ)	–	δημόσιο	λογιστικό	και	άλλες	διατάξεις»	.		

12. Ο	ν.	3861/2010	(Α’	112)	«Ενίσχυση	της	διαφάνειας	με	την	υποχρεωτική	ανάρτηση	
νόμων	και	πράξεων	των	κυβερνητικών,	διοικητικών	και	αυτοδιοικητικών	οργάνων	
στο	διαδίκτυο	"Πρόγραμμα	Διαύγεια"	και	άλλες	διατάξεις».	

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

14. Ο	 ν.	 3310/2005	 “Μέτρα	 για	 τη	 διασφάλιση	 της	 διαφάνειας	 και	 την	 αποτροπή	
καταστρατηγήσεων	κατά	τη	διαδικασία	σύναψης	δημοσίων	συμβάσεων”	 (Α'	30),	
όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 το	 ν.	 3414/2005	 (Α'	 279),	 για	 τη	 διασταύρωση	 των	
στοιχείων	 του	 αναδόχου	 με	 τα	 στοιχεία	 του	 	 Ε.Σ.Ρ.,	 το	 π.δ.	 82/1996	 (Α'	 66)	
“Ονομαστικοποίηση	των	μετοχών	Ελληνικών	Ανωνύμων	Εταιρειών	που	μετέχουν	
στις	 διαδικασίες	 ανάληψης	 έργων	 ή	 προμηθειών	 του	 Δημοσίου	 ή	 των	 νομικών	
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προσώπων	 του	 ευρύτερου	 δημόσιου	 τομέα»,	 η	 κοινή	 απόφαση	 των	 Υπουργών	
Ανάπτυξης	 και	 Επικρατείας	 υπ’	 αριθμ.	 20977/2007	 (	 Β’	 1673	 )	 σχετικά	 με	 τα	
‘’Δικαιολογητικά	 για	 την	 τήρηση	 των	 μητρώων	 του	 ν.	 3310/2005,	 όπως	
τροποποιήθηκε	 με	 το	 ν.	 3414/2005’’,	 καθώς	 και	 η	 απόφαση	 του	 Υφυπουργού	
Οικονομίας	 και	 Οικονομικών	 υπ’	 αριθμ.	 1108437/2565/ΔΟΣ/2005	 (Β΄1590)	
“Καθορισμός	χωρών	στις	οποίες	λειτουργούν	εξωχώριες	εταιρίες”xxxvi.		

15. Ο	 ν.	 4314/2014	 (Α’	 265)	 “Α)	 Για	 τη	 διαχείριση,	 τον	 έλεγχο	 και	 την	 εφαρμογή	
αναπτυξιακών	 παρεμβάσεων	 για	 την	 προγραμματική	 περίοδο	 2014−2020,	 Β)	
Ενσωμάτωση	 της	 Οδηγίας	 2012/17	 του	 Ευρωπαϊκού	 Κοινοβουλίου	 και	 του	
Συμβουλίου	 της	 13ης	 Ιουνίου	 2012	 (ΕΕ	 L	 156/16.6.2012)	 στο	 ελληνικό	 δίκαιο,	
τροποποίηση	του	ν.	3419/2005	(Α’	297)	και	άλλες	διατάξεις”,	ο	ν.	3614/2007	(Α’	
267)	 «Διαχείριση,	 έλεγχος	 και	 εφαρμογή	 αναπτυξιακών	 παρεμβάσεων	 για	 την	
προγραμματική	περίοδο	2007	-2013»	xxxvii.	

16. Το	άρθρο	26	 του	 ν.	 4024/2011	 (Α	226)	 «Συγκρότηση	συλλογικών	οργάνων	 της	
διοίκησης	και	ορισμός	των	μελών	τους	με	κλήρωσηxxxviii».	

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

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

19. Ο	ν.	2690/1999	(Α'	45)	 “Κύρωση	του	Κώδικα	Διοικητικής	Διαδικασίας	και	άλλες	
διατάξεις”.	

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

21. Το	 π.δ.	 696/1974	 “Περί	 αμοιβών	 μηχανικών	 δια	 σύνταξιν	 μελετών,	
επίβλεψιν,	 παραλαβήν	 	 κλπ	 	 Συγκοινωνιακών,	 Υδραυλικών	 και	 Κτιριακών	
Εργων	 ,	ως	 και	Τοπογραφικών,	Κτηματογραφικών	 	 	 	 	 και	 	 Χαρτογραφικών	
Εργασιών	και	σχετικών	τεχνικών	προδιαγραφών	μελετών”	 (Α'	 301),	 οG πως	
ισχυG ει,	ως	προς	το	μεGρος	Β΄	(ΠροδιαγραφεGς)	και	ως	συγκριτικοG 	στοιχειGο	για	
τη	 προεκτιGμηση	 αμοιβωG ν	 μελετωG ν	 που	 δεν	 καλυG πτονται	 αποG 	 τον	
ΚανονισμοG 	αμοιβωG ν.	

22. Το	ν.δ.	2726/1953	‘’περί	τροποποιήσεως	και	συμπληρώσεων	του	άρθρου	59	
του	από	17.7/16.8.1923	Ν.Δ.	περί	σχεδίων	πόλεων,	κωμών,	και	συνοικισμών	
του	Κράτους	και	οικοδομής	αυτών’’,	οG πως	ισχυG ει	μεταG 	την	τροποποιGησηG 	του	
με	το	Ν.	3919/2011	(Α΄32).	

23. Η	με	αρ.		117384/26-10-2017	 	Κοινή	Υπουργική	Απόφαση	(Β'	3821)	«Ρυθμίσεις	
τεχνικών	ζητημάτων	που	αφορούν	την	ανάθεση	των	Δημοσίων	Συμβάσεων	έργων,	
μελετών,	και	παροχής	τεχνικών	και	λοιπών	συναφών	επιστημονικών	υπηρεσιών	με	
χρήση	 των	 επιμέρους	 εργαλείων	 και	 διαδικασιών	 του	 Εθνικού	 Συστήματος	
Ηλεκτρονικών	Δημοσίων	Συμβάσεων	(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».	

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

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

26. Η	 με	 αρ.	 ΔΝΣγ/32129/ΦΝ	 466/2017	 ΥπουργικηG 	 ΑποGφαση	 (Β’	 2519)	
«Έγκριση	 Κανονισμού	 Προεκτιμώμενων	 Αμοιβών	 μελετών	 και	 παροχής	
τεχνικών	 και	 λοιπών	 συναφών	 επιστημονικών	 υπηρεσιωG ν	 καταG 	 τη	
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διαδικασιGα	της	παρ.	8	δ	του	αG ρθρου	53	του	ν.	4412/2016»,	
27. Η	 ΕγκυG κλιος	 11/2011	 της	 ΓΓΔΕ/τ.	 Υ.ΜΕ.ΔΙ.	 «Εφαρμογή	 διατάξεων	 του	

Ν.3919/2011	 που	 αφορούν	 την	 απελευθέρωση	 των	 κλειστών	
επαγγελμάτων».	

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

29. Η	 με	 αριθ.	 YA	 ΔΝΣ/61034/ΦΝ	 466/29-12-2017	 Απόφαση	 του	 Υπουργού	
Υποδομών	 και	 Μεταφορών	 «Κατάρτιση,	 τήρηση	 και	 λειτουργία	 του	 Μητρώου	
μελών	επιτροπών	διαδικασιών	σύναψης	δημοσίων	συμβάσεων	έργων,	μελετών	και	
παροχής	τεχνικών	και	λοιπών	συναφών	επιστημονικών	υπηρεσιών	(Μη.Μ.Ε.Δ.)	της	
παρ.	8	(η)	του	άρθρου	221	του	ν.	4412/2016»	(Β	4841),	όπως	τροποποιήθηκε	με	
την	όμοια	απόφαση	ΥΑ	ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ	466/2-5-2018	(Β	1511).	

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

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

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

33. Οι	 σε	 εκτεGλεση	 των	 ανωτεGρω	 διαταG ξεων	 εκδοθειGσες	 κανονιστικεGς	
πραG ξειςxxxix,	 καθωG ς	 και	 λοιπεGς	 διαταG ξεις	 που	 αναφεGρονται	 ρηταG 	 ηG 	
απορρεGουν	αποG 	τα	οριζοG μενα	στα		συμβατικαG 	τευG χη	της	παρουG σας,	καθωG ς	
και	το	συG νολο	των	διαταG ξεων	του	ασφαλιστικουG ,	εργατικουG ,	κοινωνικουG ,	
περιβαλλοντικουG 	 και	φορολογικουG 	 δικαιGου	 και	 γενικοG τερα	καG θε	 διαG ταξη	
(νοG μου,	π.δ.,	Υ.Α,	κ.λ.π.)	και	ερμηνευτικηG 	εγκυG κλιος	που	διεoπει	την	αναo θεση	
και	εκτεoλεση	της	παρουo σας	συo μβασης,	εoστω	και	αν	δεν	αναφεoρονται	ρηταo .		

34. Οι	ισχύουσες	προδιαγραφές	για	τις	ανατιθέμενες	κατηγορίες	μελετών.	
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β΄	
	
Άρθρο	12 Αντικείμενο	της	Σύμβασης	-		Προεκτιμώμενες	Αμοιβές	–	Εκτιμώμενες	

Αξίες	–	Χρηματοδότηση	–	Προθεσμίες	των	Συμβάσεων	
	
	
12.1	Αντικείμενο	του	έργου	είναι	η	εκπόνηση	μελετών	με	τίτλο	«Διαχειριστικό	Σχέδιο	
Βόσκησης	στις	Π.Ε.	της	Περιφέρειας	…..	με	σκοπό	τη	συστηματική	και	με	επιστημονικά	
κριτήρια	αειφόρο	διαχείριση	των	Βοσκήσιμων	Γαιών	της	Περιφέρειας».	
Για	τον	σκοπό	αυτό	το	ΥΠΑΑΤ		έχει	προχωρήσει	στη	σύναψη	Π.Σ.	με	την	Περιφέρεια	….	
η	οποία	προκήρυξε	τον	διαγωνισμό	με	τίτλο	«	Ανάθεση	μελετών	με	τίτλο	Διαχειριστικά	
Σχέδια	Βόσκησης	για	την	ανάθεση	των	ακολούθων	….	διακριτών	συμβάσεων	υπό	τους	
ακόλουθους	κωδικούς	τίτλους	και	αριθμούς	(Α/Α)	ηλεκτρονικού	διαγωνισμού	ΕΣΗΔΗΣ.	
	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	 ΤΙΤΛΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	 Α/Α	ηλεκτρονικού	
διαγωνισμού	
ΕΣΗΔΗΣ	

Β	-	01	 Διαχειριστικό	Σχέδιο	
Βόσκησης	Περιφερειακής	

Ενότητας….	

……	

Β	-	02	 ……….	 ……..	
	
	
Τα	κύρια	χαρακτηριστικά	του	έργου,	αναφέρονται	στα	τεύχη	του	διαγωνισμού,	που	
μνημονεύονται	στην	παρ.	2.1	της	παρούσας	διακήρυξης	που	την	συνοδεύουν.	
Ο	Ανάδοχος	κάθε	σύμβασης	υποχρεούται	να	παρέχει	τις	ανωτέρω	υπηρεσίες	σύμφωνα	
με	τα	αναφερόμενα	στα	Τεύχη	του	διαγωνισμού	και	τα	Συμβατικά	Τεύχη.	
Στο	Τεύχος	των	προεκτιμώμενων		αμοιβών	ορίζονται	οι	περιοχές	της	κάθε	σύμβασης	
για	τις	οποίες	ο	ανάδοχος	θα	παρέχει	τις	ανωτέρω	υπηρεσίες	καθώς	και	οι	
προεκτιμώμενες	ποσότητες	των	μονάδων	φυσικού	αντικειμένου	για	κάθε	μια	
περιοχή.	
Οι	υπηρεσίες	που	θα	παρασχεθούν	στο	πλαίσιο	της	κάθε	σύμβασης,	
εντάσσονται	στους	ακόλουθους	αριθμούς	CPV.,	σύμφωνα	με	το	Παράρτημα	I	
του	Προσαρτήματος	Γ	του	ν.	4412/2016.	
• 77231300-1	(Υπηρεσίες	Διαχείρισης	Δασών)	
• 77231900-7	(Υπηρεσίες	Δασικού	Τομεακού	Σχεδιασμού)	
• 71354100-5	(υπηρεσίες	ψηφιακής	χαρτογράφησης)	
• 73220000-0		(Υπηρεσίες	παροχής	συμβουλών	σε	θέματα	ανάπτυξης)	
	
 

	
12.2	Οι	προεκτιμώμενες	αμοιβές	καθώς	και	οι	αξίες	όπως	αυτές	προκύπτουν	από	το	
Τεύχος	Προεκτιμώμενων	Αμοιβών	αποτυπώνονται	στον	ακόλουθο	πίνακα:	
 

Πίνακας	1:	
Προεκτιμώμενες	Αμοιβές	και	Εκτιμώμενες	αξίες	των	συμβάσεων	

	
ΚΩΔΙΚΟΣ	
ΣΥΜΒΑΣΗΣ	

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ	
ΑΜΟΙΒΗ	

ΣΥΜΒΑΣΗΣ	

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ	
ΑΞΙΑ	

ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
Β	-	01	 	 	
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Β	-	02	 	 	
Β	-	03	 	 	

ΣΥΝΟΛΟ	
…	

συμβάσεων	

	 	

	
Τα	ανωτέρω	ποσά	αναφέρονται	σε	ΕΥΡΩ	και	δεν	συμπεριλαμβάνουν	ΦΠΑ.	
Η	συμβατική	αμοιβή	(τίμημα)	για	την	εκτέλεση	της	κάθε	σύμβασης	προκύπτει	από	την	
αντίστοιχη	οικονομική	προσφορά	του	Αναδόχου	στο	ΕΣΗΔΗΣ	για	τη	σύμβαση	αυτή.	
Οι	συμβάσεις	που	θα	ανατεθούν	με	τον	παρόντα	διαγωνισμό	θα	χρηματοδοτηθούν	από	
τα	έσοδα	που	θα	προκύψουν	κατ’	εφαρμογή	της	παρ.	2	του	άρθρου	6	και	τςη	παρ.	2	του	
άρθρου	7	του	Ν.	4351/2015	καθώς	και	από	το	Πρόγραμμα	Αγροτικής	Ανάπτυξης	(ΠΑΑ)	
2014	–	2020	και	πόρους	του	Ταμείου	Γεωργίας	Κτηνοτροφίας	και	υπόκειται	στις	
νόμιμες	κρατήσεις,	περιλαμβανομένης	της	κράτησης	ύψους	0,07	%	υπέρ	των		
λειτουργικών	αναγκών	της	Ενιαίας	Αρχής	Εξέτασης	Προδικαστικών	Προσφυγών,	
σύμφωνα	με	το	άρθρο	350	παρ.	3	του	ν.	4412/2016.	
	
12.3		 Οι	μονάδες	φυσικού	αντικειμένου,	τα	ποσοτικά	στοιχεία	από	το	Τεύχος	
Τεχνικών	Δεδομένων	και	οι	τιμές	μονάδος	που	χρησιμοποιήθηκαν	για	τους	
υπολογισμούς	των	άνω	προεκτιμώμενων	αμοιβών,	αναφέρονται	αναλυτικά	στο	τεύχος	
προεκτιμώμενων	αμοιβών.		
Οι		οικονομικοί	φορείς	οφείλουν,	για	την	υποβολή	της	τεχνικής	και	της	οικονομικής	
προσφοράς,	να	μελετήσουν	τα	τεχνικά	στοιχεία	του	έργου,	η	δε	οικονομική	τους	
προσφορά	περιλαμβάνει	τη		συνολική	αμοιβή	τους	για	το	σύνολο	του	προς	μελέτη	
αντικειμένου,	όπως	αυτό	προδιαγράφεται	στο	Φάκελο	δημόσιας	σύμβασης.	
Τεκμαιoρεται	σχετικαo 	οo τι	ο	αναo δοχος	εoλαβε	υποoψη,	καταo 	τη	μελεoτη	του	Φακεoλου	
δημοoσιας	συo μβασης,	την	πιθανοo τητα	να	μην	αντιστοιχουo ν	οι	ποσοo τητες	μοναo δων	
φυσικουo 	αντικειμεoνου,	που	αναφεoρονται	στο	τευo χος	της	προεκτιμωo μενης	αμοιβηo ς,	στις	
τελικεoς	ποσοo τητες	που	θα	απαιτηθουo ν	για	την	εκποo νηση	της	μελεoτης	και	διαμοo ρφωσε	
αναo λογα	την	οικονομικηo 	του	προσφοραo .	Εφοoσον	προκυoψουν	διαφορεoς,	εφαρμοo ζεται	το	
αo ρθρο	186	του	ν.	4412/2016.	

			

12.4	 Ως	ημερομηνία	έναρξης	των	προθεσμιών	της	σύμβασης	του	Αναδόχου	ορίζεται	η	
ημερομηνία	υπογραφής	του	συμφωνητικού.	

Η	συνολική	προθεσμία	για	την	περαίωση	του	αντικειμένου	της	σύμβασης	ορίζεται	σε	
………….		ημέρες	/	μήνες	από	την	υπογραφή	του	συμφωνητικού.		

Σε	καμιά	περίπτωση	δεν	μπορεί	η	διάρκεια	της	Σύμβασης	να	υπερβεί	την	20/11/2021.	

	Στο	συμφωνητικό	ορίζονται	και	τμηματικές	προθεσμίες,	σύμφωνα	με	το	
χρονοδιάγραμμα	το	οποίο	περιλαμβάνεται	στο	Τεχνικό	Τεύχος:xl	

Ο	καθαρός	χρόνος	ολοκλήρωσης	του	μελετητικού	αντικειμένου	ορίζεται	σε	……..(	
ενδεικτικά	14	μήνες)	μήνες.	

Η	αναθέτουσα	αρχή	διατηρεί	το	δικαίωμα	να	ορίσει,	κατά	την	υπογραφή	του		
συμφωνητικού,	μεταγενέστερο	χρόνο	έναρξης	των	προθεσμιών	της	σύμβασης.		

Στον	ανάδοχο	χορηγείται	προκαταβολή	κατά	τους	όρους		των	άρθρων	72	και	187	παρ.	
2	περ.	α)	του	ν.	4412/2016xli.	

	
	
Άρθρο	13:	 Διαδικασία	σύναψης	σύμβασης	-	Όροι	υποβολής	προσφορών	
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13.1	Η	επιλογή	του	Αναδόχου,	θα	γίνει	σύμφωνα	με	την	«ανοικτή	διαδικασία»	του	
άρθρου	27	του	ν.	4412/2016	και	υπό	τις	προϋποθέσεις	του	νόμου	αυτού.	
		
13.2	Η	τεχνική	προσφορά	θα	συνταχθεί	και	υποβληθεί	σύμφωνα	με	τα	οριζόμενα	στο	
άρθρο	3	της	παρούσας,	σε	συνδυασμό	με	το	άρθρο	94	παρ.	2	και	3	του	ν.	4412/2016.	
Η	οικονομική	προσφορά	θα	συνταχθεί	και	υποβληθεί	σύμφωνα	με	τα	οριζόμενα	στο	
άρθρο	3	της	παρούσας,	σε	συνδυασμό	με	το	άρθρο	95	παρ.	3	του	ν.	4412/2016	.	

13.3	Eναλλακτικές	προσφορές	δεν	γίνονται	δεκτές.		

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

13.5	Οι	προσφορές	θα	ισχύουν	για	16xlii	μήνες	από	την	ημέρα	λήξης	της	προθεσμίας	
υποβολής	προσφορών	του	επομένου	άρθρου.	Η	αναθεoτουσα	αρχηo 	μπορειo,	πριν	τη	ληo ξη	
του	χροo νου	ισχυo ος	της	προσφοραo ς,	να	ζηταo 	αποo 	τους	προσφεoροντες	να	παρατειoνουν	τη	
διαo ρκεια	ισχυo ος	της	προσφοραo ς	τους	και	της	εγγυo ησης	συμμετοχηo ς.	

	

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

	
Ως	 ημερομηνία	 και	 ώρα	 λήξης	 της	 προθεσμίας	 υποβολής	 των	 προσφορώνxliii	
ορίζεται	η	……………,	ημέρα	............	και	ώρα	........	

	

Ως	 ημερομηνία	 και	 ώρα	 ηλεκτρονικής	 αποσφράγισης	 των	 προσφορών	
ορίζεται	η.................................,	ημέρα...........	και	ώρα	...............	xliv	

	

Άρθρο	15	:	Εγγυήσεις		
	
15.1	Εγγύηση	συμμετοχής	στο	διαγωνισμό	

Για	τη	συμμετοχή	στη	διαδικασία	απαιτείται	η	κατάθεση	εγγύησης	συμμετοχής,	ποσού	
2%	επί	της	προεκτιμώμενης	αμοιβής,		
……………………………………………………………………………………………………ΕΥΡΩ	
(………………..€)xlv.		
	 	
Στην	περίπτωση	ένωσης	οικονομικών	φορέων,	η	εγγύηση	συμμετοχής	
περιλαμβάνει	και	τον	όρο	ότι	η	εγγύηση	καλύπτει	τις	υποχρεώσεις	όλων	των	
οικονομικών	φορέων	που	συμμετέχουν	στην	ένωση.	
	
Οι	εγγυήσεις	συμμετοχής	περιλαμβάνουν	κατ’	ελάχιστον	τα	ακόλουθα	στοιχεία,	
σύμφωνα	με	το	άρθρο	72	παρ.	4	του	ν.	4412/2016:		
	 	 α)	την	ημερομηνία	έκδοσης,		
	 	 β)	τον	εκδότη,		
	 	 γ)	την	αναθέτουσα	αρχή	προς	την	οποία	απευθύνονται	(ή	τον	κύριο	του	
έργου),		
	 	 δ)	τον	αριθμό	της	εγγύησης,		
	 	 ε)	το	ποσό	που	καλύπτει	η	εγγύηση.		
	 	 στ)	την	πλήρη	επωνυμία,	τον	Α.Φ.Μ.	και	τη	διεύθυνση	του	οικονομικού	
φορέα	υπέρ	του	οποίου	εκδίδεται	η	εγγύηση	(στην	περίπτωση	ένωσης,	
αναγράφονται	όλα	τα	παραπάνω	για	κάθε	μέλος	της	ένωσης),		
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	 	 ζ)	τους	όρους	ότι:	αα)	η	εγγύηση	παρέχεται	ανέκκλητα	και	ανεπιφύλακτα,	ο	
δε	εκδότης	παραιτείται	του	δικαιώματος	της	διαιρέσεως	και	της	διζήσεως,	και	ββ)	
ότι	σε	περίπτωση	κατάπτωσης	αυτής,	το	ποσό	της	κατάπτωσης	υπόκειται	στο	
εκάστοτε	ισχύον	τέλος	χαρτοσήμου.	
	 	 η)	τα	στοιχεία	της	σχετικής	διακήρυξης	(αριθμός,	έτος,	τίτλος	μελέτης)	και	
την		καταληκτική	ημερομηνία	υποβολής	προσφορών,		
	 	 θ)	την	ημερομηνία	λήξης	ή	τον	χρόνο	ισχύος	της	εγγύησης,		
	 	 ι)	την	ανάληψη	υποχρέωσης	από	τον	εκδότη	της	εγγύησης	να	καταβάλει	το	
ποσό	της	εγγύησης	ολικά	ή	μερικά	εντός	πέντε	(5)	ημερών	μετά	από	απλή	έγγραφη	
ειδοποίηση	εκείνου	προς	τον	οποίο	απευθύνεται.		
	
Η	εγγύηση	συμμετοχής	πρέπει	να	ισχύει	τουλάχιστον	για	τριάντα	(30)	ημέρες	μετά	τη	
λήξη	του	χρόνου	ισχύος	της	προσφοράς	του	άρθρου	13	της	παρούσας,	ήτοι	μέχρι	
....................,	άλλως	η	προσφορά	απορρίπτεται.	Η	αναθέτουσα	αρχή	μπορεί,	πριν	τη	λήξη	
της	προσφοράς,	να	ζητά	από	τον	προσφέροντα	να	παρατείνει,	πριν	τη	λήξη	τους,	τη	
διάρκεια	ισχύος	της	προσφοράς	και	της	εγγύησης	συμμετοχής.	
	
Οι	εγγυήσεις	συμμετοχής	καταπίπτουν,	υπέρ	του	κυρίου	του	έργου,	μετά	από	γνώμη	
του	αρμόδιου	Τεχνικού	Συμβουλίου,	αν	ο	προσφέρων	αποσύρει	την	προσφορά	του	
κατά	τη	διάρκεια	ισχύος	αυτής,	παρέχει	ψευδή	στοιχεία	ή	πληροφορίες	που	
αναφέρονται	στα	άρθρα	17	έως	19	της	παρούσας,	δεν	προσκομίσει	εγκαίρως	τα	
προβλεπόμενα	στο	άρθρο	22	της	παρούσας	δικαιολογητικά	ή	δεν	προσέλθει	εγκαίρως	
για	υπογραφή	της	σύμβασης.	
	
Οι	εγγυήσεις	συμμετοχής	επιστρέφονται	ως	εξής:	

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

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

	

15.2	 Εγγύηση	καλής	εκτέλεσης	

Για	την	υπογραφή	της	σύμβασης	απαιτείται	η	παροχή	εγγύησης	καλής	εκτέλεσης,	
σύμφωνα	με	το	άρθρο	72	παρ.	1	β)	του	ν.	4412/2016,	το	ύψος	της	οποίας	
καθορίζεται	σε	ποσοστό		5%		επί	της	αξίας	της	σύμβασης,	χωρίς	Φ.Π.Α.	και	
κατατίθεται	πριν	ή	κατά	την	υπογραφή	της	σύμβασης.	
Η	εγγύηση	καλής	εκτέλεσης	καταπίπτει	στην	περίπτωση	παράβασης	των	όρων	της	
σύμβασης,	όπως	αυτή	ειδικότερα	ορίζει.	

Σε	 περιoπτωση	 τροποποιoησης	 της	 συo μβασης	 καταo 	 το	 αo ρθρο	 132	 ν.	 4412/2016,	 η	
οποιoα	συνεπαo γεται	αυo ξηση	της	συμβατικηo ς	αξιoας,	ο	αναo δοχος	ειoναι	υποχρεωμεoνος	
να	καταθεoσει	πριν	την	τροποποιoηση,	συμπληρωματικηo 	εγγυo ηση,	το	υo ψος	της	οποιoας	
ανεoρχεται	σε	ποσοστοo 	5%	επιo	του	ποσουo 	της	αυo ξησης	χωριoς	ΦΠΑ.	

Η	εγγυo ηση	καληo ς	εκτεoλεσης	της	συo μβασης	καλυo πτει	συνολικαo 	και	χωριoς	διακριoσεις	
την	εφαρμογηo 	οo λων	των	οo ρων	της	συo μβασης	και	καo θε	απαιoτηση	της	αναθεoτουσας	
αρχηo ς	ηo 	του	κυριoου	του	εoργου	εoναντι	του	αναδοo χου.	

Η	 εγγυo ηση	 καληo ς	 εκτεoλεσης	 καταπιoπτει	 υπεoρ	 του	 κυριoου	 του	 εoργου,	 με	
αιτιολογημεoνη	 αποo φαση	 του	 Προϊσταμεoνου	 της	 Διευθυo νουσας	 Υπηρεσιoας,	 ιδιoως	
μεταo 	την	οριστικοποιoηση	της	εoκπτωσης	του	αναδοo χου.	Η	εoνστασηxlvii	του	αναδοo χου	
καταo 	της	αποφαo σεως	δεν	αναστεoλλει	την	ειoσπραξη	του	ποσουo 	της	εγγυηo σεως.	
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Οι	 εγγυητικεoς	 επιστολεoς	 καληo ς	 εκτεoλεσης	 περιλαμβαo νουν	 κατ’	 ελαo χιστον	 τα	
αναφεροo μενα	στην	παραo γραφο	15.1	της	παρουo σας	και	επιπροo σθετα,	τον	αριθμοo 	και	
τον	τιoτλο	της	σχετικηo ς	συo μβασης.	

	

15.	3	Εγγύηση	Προκαταβολής	

Η	εγγυo ηση	προκαταβοληo ς	 για	 τις	περιπτωo σεις	που	προβλεoπεται	α)	 εκδιoδεται	 ειoτε	
αποo 	πιστωτικαo 	 ιδρυo ματα	που	λειτουργουo ν	νοo μιμα	στα	κραo τη-μεoλη	της	 	Ένωσης	ηo 	
του	Ευρωπαϊκουo 	Οικονομικουo 	Χωo ρου	ηo 	στα	κραo τη-μεoλη	της	ΣΔΣ	και	εoχουν,	συo μφωνα	
με	τις	ισχυo ουσες	διαταo ξεις,	το	δικαιoωμα	αυτοo ,	ειoτε	αποo 	το	Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.	ηo 	παρεoχεται	με	
γραμμαo τιο	του	Ταμειoου	Παρακαταθηκωo ν	και	Δανειoων	με	παρακαταo θεση	σε	αυτοo 	του	
αντιoστοιχου	 χρηματικουo 	 ποσουo 	 και	 β)	 πρεoπει	 να	 περιλαμβαo νει	 κατ’	 ελαo χιστον	 τα	
αναφεροo μενα	στην	παραo γραφο	15.1	της	παρουo σας.	

15.4	Η	αναθεoτουσα	αρχηo 	επικοινωνειo	με	τους	φορειoς	που	φεoρονται	να	εoχουν	εκδωo σει	
τις	εγγυητικεoς	επιστολεoς,	προκειμεoνου	να	διαπιστωo σει	την	εγκυροo τηταo 	τους.	

	
	

Άρθρο	16:	Δημοσιότητα	–	Δαπάνες	δημοσίευσης		

16.1.	Δημοσίευση	στην	Επίσημη	Εφημερίδα	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	
Προκήρυξη	 σύμβασης,	 ήτοι	 το	 σχετικό	 τυποποιημένο	 έντυπο	 “Προκήρυξη	
Σύμβασης”xlviii,	 απεστάλη,	 μέσω	 της	 διαδικτυακής	 πύλης	 simap.europa.eu,	 για	
δημοσίευση	στην	Υπηρεσία	Εκδόσεων	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.	στις	………………..		

	 	
	 16.2.	Δημοσίευση	σε	εθνικό	επίπεδο	

1.	Η	 προκήρυξη	 σύμβασης	 της	 προηγούμενης	 παραγράφου	 16.1	 και	 η	 Διακήρυξη	
καταχωρήθηκαν	στο	ΚΗΜΔΗΣxlix.				

2.	Η	 διακήρυξη	 αναρτάται	 και	 στην	 ιστοσελίδα	 της	 αναθέτουσας	 αρχής	
(https://www.php.gov.gr/),σύμφωνα	με	το	άρθρο	2	της	παρούσας.		

3.		Περίληψη	 της	 παρούσας	 Διακήρυξης	 δημοσιεύεται	 στον	 Ελληνικό	 Τύποl,	
σύμφωνα	με	το	άρθρο	66	ν.	4412/2016,	και	αναρτάται	στο	πρόγραμμα	“Διαύγεια”	
diavgeia.gov.gr.	

16.3.	 	 Γνωστοποίηση	 της	 συναφθείσας	 σύμβασης	 για	 τις	 συμβάσεις	 άνω	 των	
ορίων,	δημοσιεύεται	στην	ΕΕΕΕ,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	64	του	ν.	4412/2016.	

16.4	Οι	δαπάνες	δημοσίευσης	της	διακήρυξης	στον	ελληνικό	τύπο	βαρύνουν,	σε	κάθε	
περίπτωση,	τον	ανάδοχο	και	εισπράττονται	με	τον	πρώτο	λογαριασμό	πληρωμής	της	
σύμβασηςli.		

Οι	δαπάνες	δημοσίευσης	της	προκήρυξης	στην	Επίσημη	Εφημερίδα	της	Ευρωπαϊκής	
Ένωσης	βαρύνουν	τον	προϋπολογισμό	της	Ένωσης.									
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Γ΄	

Η	 σύμβαση	 ανατίθεται	 βάσει	 του	 κριτηρίου	 του	 άρθρου	 21	 της	 παρούσας,	 σε	
προσφέροντα	 ο	 οποίος	 δεν	 αποκλείεται	 από	 τη	 συμμετοχή	 βάσει	 του	 άρθρου	 18	 και	
πληροί	τα	κριτήρια	επιλογής	του	άρθρου	19.	

	

Άρθρο	17:	Δικαιούμενοι	συμμετοχής	στη	διαδικασία	σύναψης	σύμβασης	
17.1.	 Δικαίωμα	 συμμετοχής	 έχουν	 φυσικά	 ή	 νομικά	 πρόσωπα,	 ή	 ενώσεις	 αυτών	 που	
δραστηριοποιούνται	 στην	 εκπόνηση	 μελετών	 των	 κατηγοριών	 που	 αναφέρονται	 στο	
άρθρο	12.1lii	και	που	είναι	εγκατεστημένα	σε:	

α)	κράτος-μέλος	της	Ένωσης,		

β)	κράτος-μέλος	του	Ευρωπαϊκού	Οικονομικού	Χώρου	(Ε.Ο.Χ.),		

γ)	τρίτες	χώρες	που	έχουν	υπογράψει	και	κυρώσει	τη	ΣΔΣ,	στο	βαθμό	που	η	υπό	
ανάθεση	δημόσια	σύμβαση	καλύπτεται	από	τα	Παραρτήματα	1,	2,	4	και	5	και	τις	
γενικές	σημειώσεις	του	σχετικού	με	την	Ένωση	Προσαρτήματος	I	της	ως	άνω	
Συμφωνίας,	καθώς	και		
δ)	τρίτες	χώρες	που	δεν	εμπίπτουν	στην	περίπτωση	γ΄	της	παρούσας	
παραγράφου	και	έχουν	συνάψει	διμερείς	ή	πολυμερείς	συμφωνίες	με	την	
Ένωση	σε	θέματα	διαδικασιών	ανάθεσης	δημοσίων	συμβάσεων.		

	

17.2					 Οικονομικός	φορέας	συμμετέχει	είτε	μεμονωμένα	είτε	ως	μέλος	ένωσηςliii.	

	

17.3	Οι	ενώσεις	οικονομικών	φορέων	συμμετέχουν	υπό	τους	όρους	των	παρ.	2,	3	και	4	
του	άρθρου	19	και	των	περιπτώσεων	γ)	και	δ)	της	παρ.	1	του	άρθρου	77	του	ν.	
4412/2016.	Δεν	απαιτείται	από	τις	εν	λόγω	ενώσεις	να	περιβληθούν	
συγκεκριμένη	νομική	μορφή	για	την	υποβολή	προσφοράς.	Η	ένωση	των	
φυσικών	ή	νομικών	προσώπων	μπορεί	να	αφορά	στην	ίδια	ή	σε	διαφορετικές	
κατηγορίες	μελετών.	

17.4	Κάθε	φυσικό	ή	νομικό	πρόσωπο	δικαιούται	να	συμμετέχει	σε	ένα	και	μόνο	
διαγωνιζόμενο	σχήμα	είτε	μεμονωμένα,	είτε	ως	μέλος	σύμπραξης	ή	
κοινοπραξίας.	Σε	αντίθετη	περίπτωση	αποκλείονται	από	τη	διαδικασία	όλοι	οι	
Διαγωνιζόμενοι,	στη	σύνθεση	των	οποίων	συμμετέχει	το	εν	λόγω	νομικό	ή	
φυσικό	πρόσωπο.	

17.5	Κάθε	διαγωνιζόμενος	δύναται	να	υποβάλει	προσφορά	για	έως	και	δύο		(2)	εκ	των	
συμβάσεων	του	παρόντος	διαγωνισμού.	Εφόσον	υποβάλλει	προσφορά	για	
περισσότερες	από	δύο	συμβάσεις	του	παρόντος	διαγωνισμού	αποκλείεται	από	
όλες	τις	συμβάσεις	για	τις	οποίες	υπέβαλε	προσφορά.	

17.6	Τα	συμπράττοντα	μέλη	του	επιλεγέντος	αναδόχου	πριν	από	την	υπογραφή	κάθε	
σύμβασης	θα	συστήσουν	κοινοπραξία	σύμφωνα	με	την	ελληνική	νομοθεσία,	στο	
δε	συμφωνητικό	σύστασης	ρητά	θα	αναφέρεται	ο	εκπρόσωπος	αυτής,	ο	οποίος	
θα	πρέπει	να	είναι	ο	νόμιμος	εκπρόσωπος	της	σύμπραξης	καθώς	και	ο	
αναπληρωτής	αυτού.	

	

	

Άρθρο	18:	Λόγοι	αποκλεισμού		
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18.1		 Κάθε	προσφέρων	αποκλείεται	από	τη	συμμετοχή	στην	παρούσα	διαδικασία	
σύναψης	σύμβασης,	εφόσον	συντρέχει	στο	πρόσωπό	του	(αν	πρόκειται	για	μεμονωμένο	
φυσικό	ή	νομικό	πρόσωπο)	ή	σε	ένα	από	τα	μέλη	του	(αν	πρόκειται	περί	ένωσης	
οικονομικών	φορέων	)	ένας	από	τους	λόγους	των	παρακάτω	περιπτώσεων:	

18.1.1		Υπαo ρχει	εις	βαo ρος	του	προσφεoροντος		αμεταo κλητηliv	καταδικαστικηo 	αποoφαση	για	
εoναν	αποo 	τους	ακοo λουθους	λοoγους	:	

α)	συμμετοχηo 	σε	εγκληματικηo 	οργαo νωση,	οo πως	αυτηo 	οριoζεται	στο	αo ρθρο	2	της	
αποoφασης-πλαιoσιο	2008/841/ΔΕΥ	του	Συμβουλιoου	της	24ης	Οκτωβριoου	2008,	για	την	
καταπολεoμηση	του	οργανωμεoνου	εγκληo ματος(ΕΕ	L	300	της	11.11.2008	σ.42),	

β)	 δωροδοκιoαlv,	 οo πως	 οριoζεται	 στο	 αo ρθρο	 3	 της	 συo μβασης	 περιo	 της	
καταπολεoμησης	 της	 διαφθοραo ς	 στην	 οποιoα	 ενεoχονται	 υπαo λληλοι	 των	 Ευρωπαϊκωo ν	
Κοινοτηo των	ηo 	των	κρατωo ν	μελωo ν	της	Ένωσης	(ΕΕ	C	195	της	25.6.1997,	σ.	1)	και	στην	
παρ.	1	του	αo ρθρου	2	της	αποoφασης-πλαιoσιο	2003/568/ΔΕΥ	του	Συμβουλιoου	της	22ας	
Ιουλιoου	2003,	για	την	καταπολεoμηση	της	δωροδοκιoας	στον	ιδιωτικοo 	τομεoα	(ΕΕ	L	192	της	
31.7.2003,	σ.	54),	καθωo ς	και	οo πως	οριoζεται	στην	κειoμενη	νομοθεσιoα	ηo 	στο	εθνικοo 	διoκαιο	
του	οικονομικουo 	φορεoα,	

γ)	απαo τη,	καταo 	την	εoννοια	του	αo ρθρου	1	της	συo μβασης	σχετικαo 	με	την	προστασιoα	
των	οικονομικωo ν	συμφεροo ντων	των	Ευρωπαϊκωo ν	Κοινοτηo των	(ΕΕ	C	316	της	27.11.1995,	
σ.	48),	η	οποιoα	κυρωo θηκε	με	το	ν.	2803/2000	(Α΄	48),	

δ)	 τρομοκρατικαo 	 εγκληo ματα	 ηo 	 εγκληo ματα	 συνδεοo μενα	 με	 τρομοκρατικεoς	
δραστηριοo τητες,	οo πως	οριoζονται,	αντιστοιoχως,	στα	αo ρθρα	1	και	3	της	αποoφασης-πλαιoσιο	
2002/475/ΔΕΥ	 του	 Συμβουλιoου	 της	 13ης	 Ιουνιoου	 2002,	 για	 την	 καταπολεoμηση	 της	
τρομοκρατιoας	(ΕΕ	L	164	της	22.6.2002,	σ.	3)	ηo 	ηθικηo 	αυτουργιoα	ηo 	συνεoργεια	ηo 	αποoπειρα	
διαo πραξης	εγκληo ματος,	οo πως	οριoζονται	στο	αo ρθρο	4	αυτηo ς,	

ε)	νομιμοποιoηση	εσοo δων	αποo 	παραo νομες	δραστηριοo τητες	ηo 	χρηματοδοo τηση	της	
τρομοκρατιoας,	 οo πως	 αυτεoς	 οριoζονται	 στο	 αo ρθρο	 1	 της	 Οδηγιoας	 2005/60/ΕΚ	 του	
Ευρωπαϊκουo 	Κοινοβουλιoου	και	του	Συμβουλιoου	της	26ης	Οκτωβριoου	2005,	σχετικαo 	με	
την	 προo ληψη	 της	 χρησιμοποιoησης	 του	 χρηματοπιστωτικουo 	 συστηo ματος	 για	 τη	
νομιμοποιoηση	 εσοo δων	 αποo 	 παραo νομες	 δραστηριοo τητες	 και	 τη	 χρηματοδοo τηση	 της	
τρομοκρατιoας	 (ΕΕ	 L	 309	 της	 25.11.2005,	 σ.	 15),	 η	 οποιoα	 ενσωματωo θηκε	 στην	 εθνικηo 	
νομοθεσιoα	με	το	ν.	3691/2008	(Α΄	166),	

στ)	παιδικηo 	εργασιoα	και	αo λλες	μορφεoς	εμποριoας	ανθρωo πων,	οo πως	οριoζονται	στο	
αo ρθρο	2	της	Οδηγιoας	2011/36/ΕΕ	του	Ευρωπαϊκουo 	Κοινοβουλιoου	και	του	Συμβουλιoου	
της	5ης	Απριλιoου	2011,	για	την	προo ληψη	και	την	καταπολεoμηση	της	εμποριoας	ανθρωo πων	
και	 για	 την	 προστασιoα	 των	 θυμαo των	 της,	 καθωo ς	 και	 για	 την	 αντικαταo σταση	 της	
αποoφασης-πλαιoσιο	 2002/629/ΔΕΥ	 του	 Συμβουλιoου	 (ΕΕ	 L	 101	 της	 15.4.2011,	 σ.	 1),	 η	
οποιoα	ενσωματωo θηκε	στην	εθνικηo 	νομοθεσιoα	με	το	ν.	4198/2013	(Α΄215	).	

Η	 υποχρεoωση	 αποκλεισμουo 	 προσφεoροντος	 εφαρμοo ζεται	 επιoσης	 οo ταν	 το	 προo σωπο	 εις	
βαo ρος	 του	 οποιoου	 εκδοo θηκε	 	 αμεταo κλητη	 καταδικαστικηo 	 αποoφαση	 ειoναι	 μεoλος	 του	
διοικητικουo ,	 διευθυντικουo 	 ηo 	 εποπτικουo 	 οργαo νου	 του	 εν	 λοoγω	 προσφεoροντος	 ηo 	 εoχει	
εξουσιoα	εκπροσωo πησης,	ληoψης	αποφαo σεων	ηo 	ελεoγχου	σε	αυτοo .		

Στις	 περιπτωo σεις	 εταιρειωo ν	 περιορισμεoνης	 ευθυo νης	 (Ε.Π.Ε.),	 προσωπικωo ν	 εταιρειωo ν	
(Ο.Ε.	 και	 Ε.Ε.)	 και	 ιδιωτικωo ν	 κεφαλαιουχικωo ν	 εταιρειωo ν	 (Ι.Κ.Ε.),	 η	 υποχρεoωση	 του	
προηγουo μενου	 εδαφιoου	 αφοραo 	 	 τους	 διαχειριστεoς.	 Στις	 περιπτωo σεις	 ανωνυo μων	
εταιρειωo ν	(Α.Ε.),	η	εν	λοoγω	υποχρεoωση	αφοραo 	 	τον	Διευθυo νοντα	Συo μβουλο,	καθωo ς	και	
οo λα	 τα	 μεoλη	 του	 Διοικητικουo 	 Συμβουλιoου.	 Στις	 περιπτωo σεις	 των	 συνεταιρισμωo ν,	 η	 εν	
λοoγω	υποχρεoωση	αφοραo 	τα	μεoλη	του	Διοικητικουo 	Συμβουλιoουlvi.	
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18.1.2	α)	Ο	προσφέρων	έχει	αθετήσει	τις	υποχρεώσεις	του	όσον	αφορά	στην	καταβολή	
φόρων	ή	εισφορών	κοινωνικής	ασφάλισης	και	αυτό	έχει	διαπιστωθεί	από	δικαστική	ή	
διοικητική	απόφαση	με	τελεσίδικη	και	δεσμευτική	ισχύ,	σύμφωνα	με	διατάξεις	της	
χώρας	όπου	είναι	εγκατεστημένος		ή	την	εθνική	νομοθεσία			

ή/και		

β)	η	αναθέτουσα	αρχή		μπορεί	να	αποδείξει	με	τα	κατάλληλα	μέσα	ότι	ο	
προσφέρων	έχει	αθετήσει	τις	υποχρεώσεις	του	όσον	αφορά	την	καταβολή	φόρων	ή	
εισφορών	κοινωνικής	ασφάλισης.	

Αν	ο	προσφέρων	είναι	Έλληνας	πολίτης	ή	έχει	την	εγκατάστασή	του	στην	Ελλάδα,	οι	
υποχρεώσεις	του	που	αφορούν	στις	εισφορές	κοινωνικής	ασφάλισης	καλύπτουν	τόσο	
την	κύρια	όσο	και	την	επικουρική	ασφάλιση.	

Δεν	αποκλείεται	ο	προσφέρων,	όταν	έχει	εκπληρώσει	τις	υποχρεώσεις	του	είτε	
καταβάλλοντας	τους	φόρους	ή	τις	εισφορές	κοινωνικής	ασφάλισης	που	οφείλει,	
συμπεριλαμβανομένων,	κατά	περίπτωση,	των	δεδουλευμένων	τόκων	ή	των	προστίμων	
είτε	υπαγόμενος	σε	δεσμευτικό	διακανονισμό	για	την	καταβολή	τους.		

18.1.2Α	Η	αναθέτουσα	αρχή	γνωρίζει	ή	μπορεί	να	αποδείξει	με	τα	κατάλληλα	μέσα	ότι	
έχουν	επιβληθεί	σε	βάρος	του	οικονομικού	φορέα,	μέσα	σε	χρονικό	διάστημα	δύο	 (2)	
ετών	πριν	από	την	ημερομηνία	λήξης	της	προθεσμίας	υποβολής	προσφοράς:		

αα)	 τρεις	 (3)	 πράξεις	 επιβολής	 προστίμου	 από	 τα	 αρμόδια	 ελεγκτικά	 όργανα	 του	
Σώματος	 Επιθεώρησης	 Εργασίας	 για	 παραβάσεις	 της	 εργατικής	 νομοθεσίας	 που	
χαρακτηρίζονται,	 σύμφωνα	 με	 την	 υπουργική	 απόφαση	 2063/Δ1632/2011	 (Β΄	 266),	
όπως	 εκάστοτε	 ισχύει,	 ως	 «υψηλής»	 ή	 «πολύ	 υψηλής»	 σοβαρότητας,	 οι	 οποίες	
προκύπτουν	αθροιστικά	από	τρεις	(3)	διενεργηθέντες	ελέγχους,	ή	ββ)	δύο	(2)	πράξεις	
επιβολής	 προστίμου	 από	 τα	 αρμόδια	 ελεγκτικά	 όργανα	 του	 Σώματος	 Επιθεώρησης	
Εργασίας	για	παραβάσεις	της	εργατικής	νομοθεσίας	που	αφορούν	την	αδήλωτη	εργασία,	
οι	οποίες	προκύπτουν	αθροιστικά	από	δύο	(2)	διενεργηθέντες	ελέγχους.		

Οι	 υπό	 αα΄	 και	 ββ΄	 κυρώσεις	 πρέπει	 να	 έχουν	 αποκτήσει	 τελεσίδικη	 και	 δεσμευτική	
ισχύlvii.	 

18.1.3	Σε	οποιαδήποτε	από	τις	ακόλουθες	καταστάσειςlviii:		

(α)	Ο	προσφέρων	έχει	αθετήσει	τις	ισχύουσες	υποχρεώσεις	του	που	
προβλέπονται	στην	παρ.	2	του	άρθρου	18	του	ν.	4412/2016	και	αφορούν	υποχρεώσεις	
που	απορρέουν	από	τις	διατάξεις	της	περιβαλλοντικής,	κοινωνικοασφαλιστικής	και	
εργατικής	νομοθεσίας,	που	έχουν	θεσπισθεί	με	το	δίκαιο	της	Ένωσης,	το	εθνικό	δίκαιο,	
συλλογικές	συμβάσεις	ή	διεθνείς	διατάξεις	περιβαλλοντικού,	κοινωνικού	και	εργατικού	
δικαίου,	οι	οποίες	απαριθμούνται	στο	Παράρτημα	X	του	Προσαρτήματος	Α’	του	ν.	
4412/2016,	

(β)	Ο	προσφέρων	τελεί	υπό	πτώχευση	ή	έχει	υπαχθεί	σε	διαδικασία	εξυγίανσης	
ή	ειδικής	εκκαθάρισης	ή	τελεί	υπό	αναγκαστική	διαχείριση	από	εκκαθαριστή	ή	από	το	
δικαστήριο	ή	έχει	υπαχθεί	σε	διαδικασία	πτωχευτικού	συμβιβασμού	ή	έχει	αναστείλει	
τις	επιχειρηματικές	του	δραστηριότητες	ή	εάν	βρίσκεται	σε	οποιαδήποτε	ανάλογη	
κατάσταση	προκύπτουσα	από	παρόμοια	διαδικασία,	προβλεπόμενη	σε	εθνικές	
διατάξεις	νόμου.		Η	αναθέτουσα	αρχή	μπορεί	να	μην	αποκλείει	έναν	οικονομικό	φορέα,	
ο	οποίος	βρίσκεται	σε	μια	εκ	των	καταστάσεων	που	αναφέρονται	στην	παραπάνω	
περίπτωση,	υπό	την	προϋπόθεση	ότι	η	αναθέτουσα	αρχή	έχει	αποδείξει	ότι	ο	εν	λόγω	
φορέας	είναι	σε	θέση	να	εκτελέσει	τη	σύμβαση,	λαμβάνοντας	υπόψη	τις	ισχύουσες	
διατάξεις	και	τα	μέτρα	για	τη	συνέχιση	της	επιχειρηματικής	του	λειτουργίας	(παρ.	5	
άρθρου	73	του	ν.	4412/2016)lix,	
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(γ)	Υπάρχουν	επαρκώς	εύλογες	ενδείξεις	που	οδηγούν	στο	συμπέρασμα	ότι	ο	
οικονομικός	φορέας	συνήψε	συμφωνίες	με	άλλους	οικονομικούς	φορείς	με	στόχο	τη	
στρέβλωση	του	ανταγωνισμού,	

δ)	Μία	κατάσταση	σύγκρουσης	συμφερόντων	κατά	την	έννοια	του	άρθρου	24	
του	ν.	4412/2016	δεν	μπορεί	να	θεραπευθεί	αποτελεσματικά	με	άλλα,	λιγότερο	
παρεμβατικά,	μέσα,	

(ε)	Μία	κατάσταση	στρέβλωσης	του	ανταγωνισμού	από	την	πρότερη	
συμμετοχή	των	προσφερόντων	κατά	την	προετοιμασία	της	διαδικασίας	σύναψης	
σύμβασης,	κατά	τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	48	του	ν.	4412/2016,	δεν	μπορεί	να	
θεραπευθεί	με	άλλα,	λιγότερο	παρεμβατικά,	μέσα,	

(στ)	Ο	προσφέρων	έχει	επιδείξει	σοβαρή	ή	επαναλαμβανόμενη	πλημμέλεια	κατά	
την	εκτέλεση	ουσιώδους	απαίτησης	στο	πλαίσιο	προηγούμενης	δημόσιας	σύμβασης,	
προηγούμενης	σύμβασης	με	αναθέτοντα	φορέα	ή	προηγούμενης	σύμβασης	
παραχώρησης	που	είχε	ως	αποτέλεσμα	την	πρόωρη	καταγγελία	της	προηγούμενης	
σύμβασης,	αποζημιώσεις	ή	άλλες	παρόμοιες	κυρώσεις,	

(ζ)	Ο	προσφέρων	έχει	κριθεί	ένοχος	σοβαρών	ψευδών	δηλώσεων	κατά	την	
παροχή	των	πληροφοριών	που	απαιτούνται	για	την	εξακρίβωση	της	απουσίας	των	
λόγων	αποκλεισμού	ή	την	πλήρωση	των	κριτηρίων	επιλογής,	έχει	αποκρύψει	τις	
πληροφορίες	αυτές	ή	δεν	είναι	σε	θέση	να	προσκομίσει	τα	δικαιολογητικά	που	
απαιτούνται	κατ’	εφαρμογή		του	άρθρου	79	του	ν.	4412/2016,	

(η)	Ο	προσφέρων	επιχείρησε	να	επηρεάσει	με	αθέμιτο	τρόπο	τη	διαδικασία	
λήψης	αποφάσεων	της	αναθέτουσας	αρχής,	να	αποκτήσει	εμπιστευτικές	πληροφορίες	
που	ενδέχεται	να	του	αποφέρουν	αθέμιτο	πλεονέκτημα	στη	διαδικασία	σύναψης	
σύμβασης	ή	να	παράσχει	εξ	αμελείας	παραπλανητικές	πληροφορίες	που	ενδέχεται	να	
επηρεάσουν	ουσιωδώς	τις	αποφάσεις	που	αφορούν	τον	αποκλεισμό,	την	επιλογή	ή	την	
ανάθεση,	

(θ)	Ο	προσφέρων	έχει	διαπράξει	σοβαρό	επαγγελματικό	παράπτωμα,	το	οποίο	
θέτει	εν	αμφιβόλω	την	ακεραιότητά	του.	

	

18.1.4	Προσφέρων	αποκλείεται	από	τη	συμμετοχή	στη	διαδικασία	σύναψης	σύμβασης,	
εάν	συντρέχουν	οι	προϋποθέσεις	εφαρμογής	της	παρ.	4	του	άρθρου	8	του	ν.	3310/2005	
(εθνικός	λόγος	αποκλεισμού.		

18.1.5	Η	αναθέτουσα	αρχή	αποκλείει	προσφέροντα,	σε	οποιοδήποτε	χρονικό	σημείο	
κατά	τη	διάρκεια	της	διαδικασίας	σύναψης	σύμβασης,	όταν	αποδεικνύεται	ότι	αυτός	
βρίσκεται,	λόγω	πράξεων	ή	παραλείψεων	του,	είτε	πριν	είτε	κατά	τη	διαδικασία,	σε	μία	
από	τις	περιπτώσεις	των	προηγούμενων	παραγράφων.		

	

Εάν	η	περίοδος	αποκλεισμού	δεν	έχει	καθοριστεί	με	αμετάκλητη	απόφαση,	στις	
περιπτώσεις	της	παραγράφου	18.1.1	η	περίοδος	αυτή	ανέρχεται	σε	πέντε	(5)	έτη	
από	την	ημερομηνία	της	καταδίκης	με	αμετάκλητη	απόφαση	και	στις	
περιπτώσεις	της	παραγράφου	18.1.3	στα	τρία	(3)	έτη	από	την	ημερομηνία	του	
σχετικού	γεγονότος.lx	

18.1.6	Προσφέρων	που	εμπίπτει	σε	μια	από	τις	καταστάσεις	που	αναφέρονται	στις	
παραγράφους	18.1.1,	18.1.2Α	και	18.1.5lxi	μπορεί	να	προσκομίζει	στοιχεία	προκειμένου	
να	αποδείξει	ότι	τα	μέτρα	που	έλαβε	επαρκούν	για	να	αποδείξουν	την	αξιοπιστία	του,	
παρότι	συντρέχει	ο	σχετικός	λόγος	αποκλεισμού.	Εάν	τα	στοιχεία	κριθούν	επαρκή,	ο	εν	
λόγω	προσφέρων	δεν	αποκλείεται	από	τη	διαδικασία	σύναψης	σύμβασης.	Τα	μέτρα	
που	λαμβάνονται	από	τους	προσφέροντες	αξιολογούνται	σε	συνάρτηση	με	τη	
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σοβαρότητα	και	τις	ιδιαίτερες	περιστάσεις	του	ποινικού	αδικήματος	ή	του	
παραπτώματος.	Αν	τα	μέτρα	κριθούν	ανεπαρκή,	γνωστοποιείται	στον	προσφέροντα	το	
σκεπτικό	της	απόφασης	αυτής.	Προσφέρων	που	έχει	αποκλειστεί,	με	τελεσίδικη	
απόφαση,	από	τη	συμμετοχή	σε	διαδικασίες	σύναψης	σύμβασης	ή	ανάθεσης	
παραχώρησης	δεν	μπορεί	να	κάνει	χρήση	της	ανωτέρω	δυνατότητας	κατά	την	περίοδο	
του	αποκλεισμού	που	ορίζεται	στην	εν	λόγω	απόφαση	στο	κράτος	-	μέλος	στο	οποίο	
ισχύει	η	απόφαση.	

18.1.7	Η	απόφαση	για	την	διαπίστωση	της	επάρκειας	ή	μη	των	επανορθωτικών	μέτρων	
κατά	την	προηγούμενη	παράγραφο	εκδίδεται	σύμφωνα	με	τα	οριζόμενα	στις	παρ.	8	και	
9	του	άρθρου	73	του	ν.	4412/2016.	

18.1.8	Προσφέρων	που	του	έχει	επιβληθεί,	με	την	κοινή	υπουργική	απόφαση	του	
άρθρου	74	του	ν.	4412/2016,	η	ποινή	του	αποκλεισμού	αποκλείεται	αυτοδίκαια	και	
από	την	παρούσα	διαδικασία	σύναψης	σύμβασης.	

	

Άρθρο	19	.		Κριτήρια	επιλογήςlxii	

19.1.	Καταλληλότητα	για	την	άσκηση	της	επαγγελματικής	δραστηριότητας	

Οι	προσφέροντες	που	είναι	εγκατεστημένοι	σε	λοιπά	κράτη	μέλη	της	Ευρωπαϊκής	
Ένωσης	απαιτείται	να	είναι	εγγεγραμμένοι	σε	αντίστοιχα	Μητρώα	του	Παραρτήματος	
XI	του	Προσαρτήματος	Α΄	του	ν.	4412/2016.	

	

19.2		Οικονομική	και	χρηματοοικονομική	επάρκειαlxiii	

			
Για	να	διασφαλιστεί	ότι	ο	οικονομικός	φορέας/η	ένωση	φορέων	διαθέτει	την	αναγκαία	
οικονομική		και	χρηματοδοτική	επάρκεια	για	την	εκτέλεση	της	σύμβασης,	απαιτείται:	
Να	διαθέτουν	ελάχιστο	μέσο	ετήσιο	κύκλο	εργασιών	ίσο	με	το	30%	της	εκτιμώμενης	
αξίας	της	σύμβασης,	τα	τελευταία	τρία	(3)	έτη.		

	
	

ΚΩΔΙΚΟΣ	
ΣΥΜΒΑΣΗΣ	

Απαιτούμενη	οικονομική	και	
χρηματοοικονομική	επάρκεια	του	

διαγωνιζόμενου	(Ευρώ)	
Β	-	01	 	
Β	–	02	 	
Β	–	03	 	
	 	

	
Στον	κύκλο	εργασιών	συμπεριλαμβάνεται	και	ο	κύκλος	εργασιών	από	συμμετοχή	σε	
κοινοπραξία.	
Ως	τελευταία	χρήση	λογίζεται	η	πιο	πρόσφατη	χρήση	της	οποίας	έχουν		εγκριθεί	από	τα	
αρμόδια	όργανα	της	εταιρείας	ο	ισολογισμός	και	οι	οικονομικές	καταστάσεις	και	έχει	
υποβληθεί	η	δήλωση	φορολογίας	εισοδήματος.	
Η	οικονομική	και	χρηματοοικονομική	επάρκεια	που	απαιτείται	κατά	τα	ανωτέρω	σε	
περίπτωση	διαγωνιζόμενης	σύμπραξης	ή	κοινοπραξίας,	μπορεί	να	προκύπτει	είτε	
αθροιστικά	από	τα	μέλη	αυτής	είτε	από	ένα	μόνο	μέλος	αυτής.	
	
19.3.	Τεχνική	και	Επαγγελματική	Ικανότητα	
	
Κάθε	προσφέρων	πρέπει	να	διαθέτει	τεχνική	και	επαγγελματική	ικανότητα	για	κάθε	
μία	από	τις	υπό	ανάθεση	συμβάσεις	η	οποία	αποδεικνύεται:	
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1)	από	την	εκπόνηση	«παρόμοιων»	με	την	υπό	ανάθεση	μελετών,	οι	οποίες	
εκτελέσθηκαν	με	συμβάσεις	του	διαγωνιζόμενου	ή	των	μελών	της	διαγωνιζόμενης	
σύμπραξης	ή	κοινοπραξίας	οποίες	εκτελέσθηκαν	με	συμβάσεις	του	διαγωνιζόμενου	ή	
των	μελών	της	διαγωνιζόμενης	σύμπραξης	ή	κοινοπραξίας	(ως	ανάδοχος	ή	μέλος	
αναδόχου	σχήματος	ή	ως	υπεργολάβος),	κατά	την	τελευταία	δεκαετία,	πριν	από	την	
ημερομηνία	λήξης	της	προθεσμίας	υποβολής	των	προσφορών	του	άρθρου	14	της	
παρούσας,	συνολικής	αξίας	ίσης	ή	μεγαλύτερης	του	30%	της	προεκτιμώμενης	αμοιβής	
της	σύμβασης	για	την	οποία	υποβάλλεται	προσφορά,	όπως	αυτή	αναγράφεται	στον	
πίνακα	1	της	παρ.	12.2	της	παρούσας	με	ανάλογη	στρογγυλοποίηση,	ήτοι:	
	

ΚΩΔΙΚΟΣ	
ΣΥΜΒΑΣΗΣ	

Απαιτούμενη	αξία	των	
«παρόμοιων»	

μελετών	που	εκπονήθηκαν	κατά	
την	

τελευταία	δεκαετία	(Ευρώ)	
	 	
	 	

	
Για	τον	έλεγχο	του	χρονικού	διαστήματος	της	εδώ	αναφερόμενης	δεκαετίας	θα	
ληφθούν	υπόψη	οι	παρόμοιες	μελέτες	που	εγκρίθηκαν	ή/και	παραλήφθηκαν	από	την	
……..	του	2010	και	εφεξής:	
Ως	«εκπονηθείσα	μελέτη»	νοούνται	τα	παρακάτω	είδη	μελετών:	

- Μελέτες	διαχείρισης	βοσκοτόπων	
- Μελέτες	 που	 σχετίζονται	 με	 την	 κτηνοτροφία	 και	 τις	 μεθόδους	 άσκησης	

βόσκησης.	
- Μελέτες	κατάρτισης	ή	επικαιροποίησης	δασικού	χάρτη	
- Μελέτες	προστασίας	και	διαχείρισης	δασών	
- Κτηνοτροφικές	μελέτες	
- Μελέτες	σχετιζόμενες	με	το	Μέτρο	4	του	προγράμματος	ΠΑΑ	2014	–	2020	και	το	

μέτρο	1.21	του	προγράμματος	ΠΑΑ	2007-2013.	
				
	

2)	από	τη	διάθεση	ελάχιστου	απαιτούμενου	στελεχιακού	δυναμικού.	

Στην	ομάδα	μελέτης	του	διαγωνιζόμενου	για	τη	σύμβαση	στην	οποία	υποβάλει	
προσφορά,	θα	πρέπει	να	συμπεριλαμβάνεται	και	το	ακόλουθο	ονομαστικά	ελάχιστο	
απαιτούμενο	στελεχιακό	δυναμικό:	

Έξι	(6)	Δασολόγοι	(και	για	τους	παρέχοντες	υπηρεσίες	με	έδρα	εκτός	Ελλάδος,	
επαγγελματίες	συναφούς	ειδικότητας),	με	πτυχίο	ή	δίπλωμα	Σχολής	ή	Τμήματος	
Ανώτατου	Εκπαιδευτικού	Ιδρύματος	(Πανεπιστημιακής	κατεύθυνσης)	της	ημεδαπής	ή	
ισότιμο	αντίστοιχων	σχολών/τμημάτων	της	αλλοδαπής	εκ	των	οποίων	:	

(i)	έναν	(1)	τουλάχιστον	να	διαθέτει	12ετή	τουλάχιστον	επαγγελματική	εμπειρία	
και	δύο	(2)	τουλάχιστον	να	διαθέτουν	8ετή	τουλάχιστον	επαγγελματική	εμπειρία	
και	επιπρόσθετα	να	διαθέτουν	ειδική	εμπειρία	που	αποδεικνύεται	με	τη	συμμετοχή	
τους,	με	οποιαδήποτε	σχέση,	στην	εκπόνηση	τουλάχιστον	μίας	(1)	μελέτης		που	να	
σχετίζεται	με	βοσκότοπους,	ή	διαχείριση	δασών	ή	κατάρτισης	δασικού	χάρτη	για	
τις	οποίες	η	χαρτογράφηση	έχει	προκύψει	από	παγχρωματικές	ή/και	έγχρωμες	
αεροφωτογραφίες	κλίμακας	1:15.000	ή	και	μικρότερης	ή/και	δορυφορικές	εικόνες	
πολύ	υψηλής	χωρικής	ανάλυσης	μεγαλύτερης	ή	ίσης	του	ενός	μέτρου,	αξίας	ίσης	ή	
μεγαλύτερης	των	50.000€,	και		

ΑΔΑ: ΩΗΥ07Λ9-ΙΩΦ



 

42 
 

(ii)	Τρεις	(3)	δασολόγους	με	3ετή	τουλάχιστον	επαγγελματική	εμπειρία,	και	
επιπρόσθετα	να	διαθέτουν	ειδική	εμπειρία	που	αποδεικνύεται	με	τη	συμμετοχή	
τους,	με	οποιαδήποτε	σχέση,	στην	εκπόνηση	τουλάχιστον	μίας	μελέτης	της	
κατηγορίας	24	και	για	τους	παρέχοντες	υπηρεσίες	με	έδρα	εκτός	Ελλάδος	η	παροχή	
αντίστοιχων	υπηρεσιών.		

(iii)	Ένας	(1)		Γεωπόνο	που	να	διαθέτει	εμπειρία	άνω	των	8	ετών	και	επιπρόσθετα	
να	διαθέτει	και	ειδική	εμπειρία	που	να	αποδεικνύεται	από	τη	συμμετοχή	του	με	
οποιαδήποτε	σχέση	στην	εκπόνηση	τουλάχιστον	μιας	μελέτης	κτηνοτροφίας	την	
τελευταία	10ετία	ή	μελέτης	σχετιζόμενης	με	το	Μέτρο	4	του	προγράμματος	ΠΑΑ	
2014	–	2020	και	το	μέτρο	1.21	του	προγράμματος	ΠΑΑ	2007-2013.	

(iv)	Δύο	(	2	)	Γεωπόνους	τριετούς	τουλάχιστον	επαγγελματικής	εμπειρίας.		

Η	επαγγελματική	εμπειρία	των	ανωτέρω	στελεχών	υπολογίζεται	ως	ο	χρόνος	που	
μεσολαβεί	μεταξύ	της	ημερομηνίας	λήψης	του	απαιτούμενου	τίτλου	σπουδών	και	της	
ημερομηνίας	λήξης	της	προθεσμίας	υποβολής	των	προσφορών	του	διαγωνισμού	του	
άρθρου	14	της	παρούσας	(δεν	λαμβάνονται	υπόψη	η	ημέρα	λήψης	του	απαιτούμενου	
τίτλου	σπουδών	και	η	ημερομηνία	λήξης	της	προθεσμίας	υποβολής	των	προσφορών	
του	διαγωνισμού).	

Δεν	επιτρέπεται	το	ίδιο	στέλεχος	να	δηλώνεται	σε	περισσότερες	από	μία	από	τις	
ανωτέρω	θέσεις	στελεχιακού	δυναμικού.	Στην	περίπτωση	αυτή	το	στέλεχος	αυτό	δεν	
λαμβάνεται	υπόψη	για	την	κάλυψη	της	τεχνικής	και	επαγγελματικής	ικανότητας	της	
παρούσας	παραγράφου	του	διαγωνιζόμενου.	Το	ονομαστικά	αναφερόμενο	ελάχιστο	
στελεχιακό	δυναμικό	της	παρούσας	παραγράφου,	πρέπει	να	είναι	διαφορετικό	για	κάθε	
σύμβαση	του	παρόντος	διαγωνισμού	για	την	οποία	διαγωνιζόμενος	υποβάλλει	
προσφορά.	Δεν	επιτρέπεται	ονομαστικά	αναφερόμενο	ελάχιστο	στελεχιακό	δυναμικό	
της	παρούσας	παραγράφου	σε	μια	σύμβαση	να	συμμετέχει	ως	ονομαστικά	
αναφερόμενο	ελάχιστο	στελεχιακό	δυναμικό	και	σε	άλλη	σύμβαση	του	ίδιου	ή	άλλου	
διαγωνιζόμενου.	Σε	αντίθετη	περίπτωση	το	στέλεχος	αυτό	θα	πρέπει	να	
αντικαθίσταται.		

Επί	συμπράξεων	και	κοινοπραξιών,	η	τεχνική	και	επαγγελματική	ικανότητα	που	
απαιτείται	κατά	τα	ανωτέρω	1),	2)	μπορεί	να	προκύπτει	είτε	αθροιστικά	είτε	από	ένα	
μόνο	μέλος	της	σύμπραξης	ή	κοινοπραξίας.	

	
19.4	 Πρότυπα	 διασφάλισης	 ποιότητας	 και	 πρότυπα	 περιβαλλοντικής	
διαχείρισηςlxiv	

[Δεν	απαιτειoται.]	
	
	
19.5	Στήριξη	στις	ικανότητες	άλλων	φορέων	(Δάνεια	εμπειρία)	
Όσον	αφορά	στα	κριτήρια	της	οικονομικής	και	χρηματοοικονομικής	επάρκειας	της	παρ.	
19.2	της	παρούσας	και	τα	κριτήρια	σχετικά	με	την	τεχνική	και	επαγγελματική	
ικανότητα	της	παρ.	19.3.	ένας	οικονομικός	φορέας	μπορεί	να	στηρίζεται	στις	
ικανότητες	άλλων	φορέων,	ασχέτως	της	νομικής	φύσης	των	δεσμών	του	με	αυτούς	
(«δανεισμός	επάρκειας»).	Η	αναθέτουσα	αρχή	ελέγχει	εάν	οι	φορείς,	στις	ικανότητες	
των	οποίων	προτίθεται	να	στηριχθεί	ο	προσφέρων,	πληρούν	το	κριτήριο	επιλογής	της	
παρ.	19.1	και	εάν	συντρέχουν	λόγοι	αποκλεισμού	κατά	τα	οριζόμενα	στην	παρούσα	
διακήρυξη.	Η	αναθέτουσα	αρχή	απαιτεί	από	τον	οικονομικό	φορέα	να	αντικαταστήσει	
έναν	φορέα	που	δεν	πληροί	το	σχετικό	κριτήριο	επιλογής	ή	για	τον	οποίο	συντρέχουν	
λόγοι	αποκλεισμού.	Υπό	τους	ιδίους	όρους,	μία	ένωση	οικονομικών	φορέων	μπορεί	να	
στηρίζεται	στις	ικανότητες	των	συμμετεχόντων	στην	ένωση	ή	άλλων	φορέων.	
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19.5.1.	Δανεισμός	οικονομικής	και	χρηματοοικονομικής	επάρκειας	
	
Ένας	διαγωνιζόμενος	μπορεί	να	στηρίζεται	ως	προς	την	οικονομική	και	
χρηματοοικονομική	του	επάρκεια	της	παρ.	19.2	της	παρούσας	στις	δυνατότητες	άλλων	
φορέων,	σύμφωνα	με	τα	ανωτέρω	αναφερόμενα.	Στην	περίπτωση	αυτή,	πρέπει	να	
αποδεικνύει	στην	αναθέτουσα	αρχή	ότι	θα	έχει	στη	διάθεση	του	τους	αναγκαίους	
πόρους	με	την	προσκόμιση	της	σχετικής	δέσμευσης	των	φορέων	αυτών.	Αν	
διαπιστωθεί	από	την	Επιτροπή	παραβίαση	των	ως	άνω	όρων	τότε	το	αντικείμενο	του	
«δανεισμού»,	δε	θα	λαμβάνεται	υπόψη	για	την	κάλυψη	της	οικονομικής	και	
χρηματοοικονομικής	επάρκειας	όλων	των	διαγωνιζόμενων	από	τους	οποίους	
δηλώνεται.		
Όταν	ο	οικονομικός	φορέας	στηρίζεται	στις	ικανότητες	άλλων	φορέων	όσον	αφορά	τα	
κριτήρια	που	σχετίζονται	με	την	οικονομική	και	χρηματοοικονομική	επάρκεια,	ο	
οικονομικός	φορέας	και	αυτοί	οι	φορείς	είναι	από	κοινού	υπεύθυνοι	για	την	εκτέλεση	
της	σύμβασης.	Εταίρος	ή	μέτοχος	ή	υπάλληλος	εταιρείας	που	συμμετέχει	σε	
διαγωνιζόμενο	σχήμα	ή	μελετητής	που	έχει	ενταγμένο	το	μελετητικό	του	πτυχίο	στην	
εταιρεία	αυτή,	εφόσον	στηρίζει	ως	προς	την	οικονομική	και	χρηματοοικονομική	
επάρκεια	της	παρ.	19.2	της	παρούσας	το	διαγωνιζόμενο	σχήμα,	θεωρείται	δανειστής	
χρηματοοικονομικής	επάρκειας	ως	προς	το	σχήμα	αυτό	και	απαιτείται	να	υποβάλει	τα	
δικαιολογητικά	δανεισμού	που	περιγράφονται	στην	παρ.	22.2.2.	της	παρούσας.		
	
19.5.2.	Δανεισμός	Τεχνικής	και	Επαγγελματικής	Ικανότητας		

Οι	διαγωνιζόμενοι	για	να	ενισχύσουν	την	τεχνική	και	επαγγελματική	τους	ικανότητα	
της	παρ.	19.3.	της	παρούσας,	μπορούν	να	στηρίζονται	στις	δυνατότητες	τρίτου	
(φυσικού	ή	νομικού	προσώπου)	χωρίς	να	χρειάζεται	να	διατηρούν	με	αυτόν	δεσμούς	
συγκεκριμένης	νομικής	μορφής	(ο	οποίος	εφεξής	θα	ονομάζεται	«δανειστής»).	Η	
δέσμευση	αυτή	καθώς	και	ο	τρόπος	διάθεσης	των	συγκεκριμένων	δυνατοτήτων	του	
δανειστή	πρέπει	να	αποδεικνύονται	επαρκώς,	σύμφωνα	με	τα	κατά	περίπτωση	
αναφερόμενα	στο		παρόν	Τεύχος.	
Ως	τρίτος	για	το	δανεισμό	τεχνικής	και	επαγγελματικής	ικανότητας	θεωρείται	εκείνος	ο	
οποίος:	
α)	δεν	είναι	διαγωνιζόμενος	ή	δε	συμμετέχει	ως	μέλος	της	σύμπραξης	ή	κοινοπραξίας	
στο	διαγωνιζόμενο	σχήμα,	
β)	δεν	ανήκει	στο	βασικό	στελεχιακό	δυναμικό	του	διαγωνιζόμενου	ή	σε	περίπτωση	
σύμπραξης	ή	κοινοπραξίας	των	μελών	αυτής,	
γ)	δεν	ανήκει	στο	υπαλληλικό	προσωπικό	του	διαγωνιζόμενου	ή	σε	περίπτωση	
σύμπραξης	ή	κοινοπραξίας	των	μελών	αυτής	και	
δ)	δεν	ανήκει	στους	μετόχους/εταίρους	του	διαγωνιζόμενου	ή	σε	περίπτωση	
σύμπραξης	ή	κοινοπραξίας	των	μελών	αυτής.	
Με	τον	όρο	βασικό	στελεχιακό	δυναμικό	νοούνται	τα	άτομα	τα	οποία	ανήκουν,	για	τους	
διαγωνιζόμενους	που	είναι	εγκατεστημένοι	στην	Ελλάδα	και	είναι	εγγεγραμμένοι	στα	
Μητρώα	Μελετητών	ή	Γραφείων	Μελετών	στο	δυναμικό	του	εταιρικού	πτυχίου,	για	
τους	δε	αλλοδαπούς	διαγωνιζόμενους	(προσφέροντες	που	δεν	είναι	εγκατεστημένοι	
στη	Ελλάδα)	στο	δυναμικό	που	έχει	δηλωθεί	για	την	εγγραφή	στον	επίσημο	κατάλογο	
παροχών	υπηρεσιών	του	κράτους	εγκατάστασής	τους.		
	
19.5.2.1	Δανεισμός	σε	«παρόμοιες	μελέτες»	της	παρ.	19.3.1:		
	
Ο	διαγωνιζόμενος	μπορεί	να	ενισχύσει	την	τεχνική	και	επαγγελματική	του	ικανότητα	
της	παρ.	19.3.1.	της	παρούσας	στηριζόμενος	στις	δυνατότητες	τρίτου	όπως	αυτός	
ορίζεται	ανωτέρω	στην	παρ.	19.5.2	κατά	τα	ακολούθως	αναλυτικά	αναφερόμενα.	
Σε	περίπτωση	δανεισμού	εμπειρίας	σε	«παρόμοιες	μελέτες»	της	παρ.	19.3.1.	ο	τρίτος	δεν	
επιτρέπεται	να	διαθέτει	(«δανείζει»)	την	εμπειρία	του	ως	προς	τις	ίδιες	παρόμοιες	
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μελέτες	σύμφωνα	με	τους	όρους	της	παρ.	19.3.1.	της	παρούσας	σε	περισσότερους	από	
έναν	διαγωνιζόμενους.	Αν	διαπιστωθεί	από	την	Επιτροπή	παραβίαση	του	ως	άνω	όρου,	
ή	εφόσον	διαγωνιζόμενος	«δανείζει»	την	εμπειρία	του	σε	«παρόμοια	μελέτη»	για	την	
κάλυψη	της	τεχνικής	και	επαγγελματικής	ικανότητας	της	παρ.	19.3.1.	της	παρούσας	σε	
άλλο	διαγωνιζόμενο	του	ιδίου	διαγωνισμού,	τότε	το	αντικείμενο	του	«δανεισμού»,	δε	θα	
λαμβάνεται	υπόψη	για	την	κάλυψη	της	τεχνικής	και	επαγγελματικής	ικανότητας	της	
παρ.	19.3.1.	όλων	των	διαγωνιζόμενων	από	τους	οποίους	δηλώνεται.	
Θα	πρέπει	να	αποδεικνύεται	ο	τρόπος	με	τον	οποίο	θα	πραγματοποιείται	ο	«δανεισμός»	
σε	«παρόμοιες	μελέτες»	της	παρ.	19.3.1.	δηλαδή	ο	τρόπος	διάθεσης	των	συγκεκριμένων	
δυνατοτήτων	του	δανειστή.	Αν	ο	τρόπος	διάθεσης	των	συγκεκριμένων	δυνατοτήτων	
του	δανειστή	δεν	αποδεικνύεται		τότε	το	αντικείμενο	του	«δανεισμού»	δεν	θα	
λαμβάνεται	υπόψη	για	την	κάλυψη	της	τεχνικής	και	επαγγελματικής	ικανότητας	της	
παρ.	19.3.1.	Κατ’	ελάχιστον	για	την	απόδειξη	του	τρόπου	με	τον	οποίο	θα	
πραγματοποιηθεί	ο	«δανεισμός»	ισχύουν	τα	ακόλουθα:	
-	Σε	περίπτωση	που	«δανειστής»	της	«παρόμοιας	μελέτης»	είναι	Φυσικό	Πρόσωπο	τότε	
θα	πρέπει	το	πρόσωπο	αυτό	να	δηλώνεται	ως	ελάχιστο	απαιτούμενο	στελεχιακό	
δυναμικό	της	παρ.	19.3.2.	στη	σύμβαση	στην	οποία	εκδηλώνει	ενδιαφέρον	ο	
διαγωνιζόμενος.	Στην	περίπτωση	αυτή	το	φυσικό	πρόσωπο	υποβάλει	ως	δανειστής	
το/τα	απαιτούμενα	ΕΕΕΣ.	
-	Σε	περίπτωση	που	«δανειστής»	της	«παρόμοιας	μελέτης»	είναι	Νομικό	Πρόσωπο	τότε	
θα	πρέπει	να	δηλώνεται	ως	ελάχιστο	απαιτούμενο	στελεχιακό	δυναμικό	της	παρ.	19.3.2.	
στη	σύμβαση	στην	οποία	εκδηλώνει	ενδιαφέρον	ο	διαγωνιζόμενος	τουλάχιστον	ένα	
στέλεχος	που	ανήκει	είτε	α)	στο	βασικό	στελεχιακό	δυναμικό	όπως	αυτό	ορίζεται	
ανωτέρω	είτε	β)	στο	υπαλληλικό	προσωπικό	είτε	γ)	στους	μετόχους/εταίρους	του	
Νομικού	αυτού	Προσώπου,	το	οποίο	στέλεχος	να	συμμετείχε	στην	εκπόνηση	της	
«παρόμοιας	μελέτης»	η	οποία	δανείζεται.	Στην	περίπτωση	αυτή	το	νομικό	πρόσωπο	
υποβάλει	ως	δανειστής	το/τα	απαιτούμενα	ΕΕΕΣ	και	όχι	το	στέλεχος.	
	
19.5.2.2	Δανεισμός	ελάχιστου	απαιτούμενου	στελεχιακού	δυναμικού:		
	
Ο	διαγωνιζόμενος	μπορεί	να	ενισχύσει	την	τεχνική	και	επαγγελματική	του	ικανότητα	
της	παρ.	19.3.2.	της	παρούσας	στηριζόμενος	στις	δυνατότητες	τρίτου	όπως	αυτός	
ορίζεται	ανωτέρω	στην	παρ.	19.5.2.	
Στην	περίπτωση	που	Φυσικό	Πρόσωπο	τρίτος	ως	προς	το	διαγωνιζόμενο,	κατά	τα	
ανωτέρω	αναφερόμενα	στην	παρ.19.5.2.,	στελεχώνει	με	το	μελετητικό	του	πτυχίο	το	
μελετητικό	πτυχίο	εταιρείας/γραφείου	μελετών	που	δεν	συμμετέχει	στο	
διαγωνιζόμενο,	τότε	ως	«δανειστής»	του	στελέχους	αυτού,	για	να	συμπεριληφθεί	στο	
ονομαστικά	αναφερόμενο	ελάχιστο	απαιτούμενο	στελεχιακό	δυναμικό	του	
διαγωνιζόμενου	του	παρόντος	διαγωνισμού,	νοείται	η	ανωτέρω	αναφερόμενη	
εταιρεία/γραφείο	μελετών	και	αυτή	υποβάλει	το/α	απαιτούμενο/α	ΕΕΕΣ	ως	δανειστής	
και	όχι	το	στέλεχος.	
Στις	λοιπές	περιπτώσεις	«δανεισμού»	στελέχους	θεωρείται	ότι	δανειστής	είναι	το	ίδιο	
το	στέλεχος	το	οποίο	δανείζει	τον	εαυτό	του	για	να	περιληφθεί	στο	ελάχιστο	
απαιτούμενο	στελεχιακό	δυναμικό	του	διαγωνιζόμενου	στο	διαγωνισμό	και	το	στέλεχος	
αυτό	υποβάλει	το	απαιτούμενο/	ΕΕΕΣ	ως	δανειστής.		
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Δ΄	

	

Άρθρο	20:	Περιεχόμενο		φακέλων	προσφοράς	
	

20.1	 Η	 προσφοραo 	 των	 διαγωνιζομεoνων	 περιλαμβαo νει	 τους	 ακοo λουθους	
ηλεκτρονικουo ς	υποφακεoλους:	

(α)		υποφαo κελο	με	την	εoνδειξη	«Δικαιολογητικαo 	Συμμετοχηo ς»	

(β)	υποφαo κελο	με	την	εoνδειξη	“Τεχνικηo 	Προσφοραo »	

(γ)		υποφαo κελο	με	την	εoνδειξη	«Οικονομικηo 	Προσφοραo »,	

συo μφωνα	με	τα	κατωτεoρω:	

	

20.2	Ο	ηλεκτρονικοo ς	υποφαo κελος	«Δικαιολογητικαo 	Συμμετοχηo ς»	πρεoπει,	επιo	ποινηo 	
αποκλεισμουo ,	να	περιεoχειlxv	τα	ακοo λουθα:	

	-	α)	το	Ευρωπαϊκοo 	Ενιαιoο	Έγγραφο	Συo μβασης	(ΕΕΕΣ)	

-		β)	την	εγγυo ηση	συμμετοχηo ς,	του	αo ρθρου	15	της	παρουo σας.	

	

20.3	 Ο	 ηλεκτρονικός	 υποφάκελος	 “Τεχνική	 Προσφορά”	 περιλαμβάνει	 τα	 τεχνικά	
στοιχεία	της	προσφοράς	του	οικονομικού	φορέα,	βάσει	των	οποίων	θα	αξιολογηθεί	η	
τεχνική	προσφορά	κατά	τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	21.2	της	παρούσας: 

α)	Τεχνική	Έκθεση	για	τη	συγκεκριμένη	μελέτη,	στηριζόμενη	στα	υπάρχοντα	στοιχεία	
του	Φακέλου	Δημόσιας	Σύμβασης,	με	επισήμανση	των	προβλημάτων	και	εισήγηση	του	
τρόπου	επίλυσής	τους.	Στην	Τεχνική	Έκθεση	δεν	πρέπει	να	περιλαμβάνονται	προτάσεις	
τεχνικών	λύσεων.	

β)	 Πρόταση	Μεθοδολογίας,	 που	 περιλαμβάνει	 περιγραφή	 του	 γενικού	 προγράμματος	
εκπόνησης	 της	 μελέτης,	 δηλαδή	 τις	 απαιτούμενες	 επιμέρους	 δραστηριότητες,	 την	
αλληλουχία	των	σταδίων	ή	φάσεων	της	κύριας	και	των	υποστηρικτικών	μελετών	(όταν	
πρόκειται	για	σύνθετη	μελέτη)	την	αλληλοτροφοδότηση	των	μελετών	με	δεδομένα,	τον	
καθορισμό	 σημείων	 ελέγχου	 και	 απαιτούμενων	 ενεργειών	 και	 διαδικασιών	 για	 την	
παραγωγή	της	μελέτης.		

γ)		Το	χρονοδιάγραμμα	υλοποίησης	της	σύμβασης	θα	δίνεται	σε	σχηματική	μορφή	Gantt	
Chart	σχεδιασμένο	με	λογισμικό	χρονικού	προγραμματισμού	MS-Project	ή	ισοδύναμο	
όπου	να	φαίνεται	η	αντιστοιχία	των	επιπέδων	ανάλυσης	του	έργου	της	σύμβασης	
(σύμφωνα	με	τα	αναφερόμενα	στο	Προσάρτημα	3	του	Τεύχους	Συγγραφής	
Υποχρεώσεων)	και	χρόνου,	όπου,	για	κάθε	επίπεδο	ανάλυσης	των	εργασιών	του	έργου,	
θα	απεικονίζονται:		
• ο	χρόνος	υλοποίησης	(ημερομηνίες	έναρξης	και	περάτωσης),	
• η	χρονική	διάρκεια	υλοποίησής	τους	(σε	εργάσιμες	ημέρες),	
• η	χρονική	αλληλουχία	και	οι	αλληλεξαρτήσεις	μεταξύ	τους	(για	
• παράδειγμα,	λογικές	συνδέσεις,	χρησιμοποιούμενα	αποτελέσματα	άλλων	Επιπέδων	

ανάλυσης	του	έργου)	και	
• τα	 σημαντικά	 ορόσημα	 (milestones)	 της	 σύμβασης,	 στα	 οποία	 θα	 πρέπει	 να	

συμπεριλαμβάνονται	 οι	 ημερομηνίες	 ορόσημα,	 που	 ορίζονται	 και	 περιγράφονται	
από	την	Αναθέτουσα	Αρχή	στα	Τεύχη	του	Διαγωνισμού	

• οι	ανθρώπινοι	πόροι	που	απασχολούνται	ανά	ειδικότητα	(δασολόγοι,	γεωπόνοι)	
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Συγκεκριμένα	αριθμός	μελών	της	ομάδας	έργου,	ποσοστό	επί	τοις	εκατό	του	εργάσιμου	
χρόνου	κατά	το	οποίο	τα	στελέχη	αυτά	ασχολούνται	και	οι	ανθρωποημέρες	που	
διατίθενται	στο	συγκεκριμένο	επίπεδο	ανάλυσης.	
Στη	σύνταξη	του	χρονοδιαγράμματος	θα	πρέπει	να	γίνεται	η	ακόλουθη	παραδοχή:	
Ημερομηνία	Υπογραφής	Σύμβασης	είναι	η	………..	Στο	χρονοδιάγραμμα	είναι	
υποχρεωτικός,	ο	σεβασμός	των	προθεσμιών	που	καθορίζονται	στα	Τεύχη	του	
Διαγωνισμού.	
Το	χρονοδιάγραμμα	θα	υποβάλλεται	σε	έντυπη	και	σε	ψηφιακή	μορφή	(MS	Project	ή	
ισοδύναμο).	
Το	χρονοδιάγραμμα	θα	συνοδεύεται	από	πίνακα	προτεινόμενης	διάθεσης	μελών	
ομάδας	μελέτης	ανά	επίπεδο	ανάλυσης	έργου	&	ειδικότητα,	όπου	για	κάθε	επίπεδο	
ανάλυσης	έργου	αλλά	και	για	το	σύνολο	του	έργου	της	
σύμβασης	θα	αναφέρεται	ο	αριθμός	του	απασχολούμενoυ	σε	αυτό	προσωπικό	ανά	
ειδικότητα,	το	ποσοστό	απασχόλησής	τους	καθώς	και	οι	αντίστοιχες	προσφερόμενες	
ανθρωπο-ημέρες.	Στον	ανωτέρω	πίνακα	θα	πρέπει	να	εμφανίζεται	και	το	σύνολο	των	
μελών	της	ομάδας	μελέτης	και	το	σύνολο	των	ανθρωπο-ημερών	που	διατίθενται	από	
τον	διαγωνιζόμενο	στο	έργο	της	σύμβασης.		
	
δ)	οργανόγραμμα	και	 έκθεση	τεκμηρίωσης	καθηκόντων	και	κατανομής	 εργασιών	του	
συντονιστή	και	της	ομάδας	μελέτης,	όπου	παρουσιάζεται	η	κατανομή	ευθυνών	μεταξύ	
των	μελών	της	και	στοιχεία	για	την	αποτελεσματικότητα	της	δράσης	κάθε	μέλους	της	
ομάδας	μελέτης	σε	αντίστοιχες	ευθύνες	με	αυτές	που	αναλαμβάνει	στην	ομάδα	μελέτης	
και	το	βαθμό	επιτυχίας	της,	λαμβανομένων	υπόψη	των	διατάξεων	των	περιπτώσεων	β΄	
και	γ΄,			

ε)	στοιχεία	για	τη	συνοχή	της	ομάδας	μελέτης,	από	τα	οποία	να	προκύπτει	η	δυνατότητα	
καλής	συνεργασίας	για	την	απρόσκοπτη	και	ποιοτικά	αποδεκτή	εκπόνηση	της	μελέτης.		

Η	Τεχνική	Έκθεση,	η	Πρόταση	Μεθοδολογίας	(συμπεριλαμβανομένων	τυχόν	
παραρτημάτων	αυτών),	καθώς	και	τα	στοιχεία	που	τεκμηριώνουν	τα	ανωτέρω	δ)	και	ε)	
σημεία	(συμπεριλαμβανομένων	τυχόν	παραρτημάτων	και	εξαιρουμένων	των	
υπεύθυνων	δηλώσεων	συνεργασίας	και	των	τυχόν	πιστοποιητικών	με	τα	οποία	
αποδεικνύεται	προηγούμενη	συνεργασία	μεταξύ	μελών	της	προτεινόμενης	ομάδας	
μελέτης)	δεν	πρέπει	να	υπερβαίνουν	ένα	εύλογο	μέγεθος	εξηνταπέντε	(65)	σελίδωνlxvi		
κειμένου	μεγέθους	Α4	μέσης	γραμματοσειράς,	εκτός	του	προαναφερθέντος	
οργανογράμματος.	

Όταν	το	περιεχόμενο	των	παραπάνω	εγγράφων	και	στοιχείων	υπερβαίνει	το	εύλογο	
μέγεθος,	κατά	την	κρίση	της	Επιτροπής	Διαγωνισμού	(η	οποία	διαμορφώνεται	με	βάση	
την	αρχή	του	ίσου	μέτρου	κρίσης),	το	υπερβάλλον	υλικό	δε	θα	λαμβάνεται	υπόψη	στην	
αξιολόγηση.		

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

20.4	Ο	 ηλεκτρονικός	 υποφάκελος	 «Οικονομική	 Προσφορά»	 περιέχει	 το	 ψηφιακά	
υπογεγραμμένο	 αρχείο	 pdf,	 το	 οποίο	 παράγεται	 από	 το	 υποσύστημα,	 αφού	
συμπληρωθούν	καταλλήλως	οι	σχετικές	φόρμες	σύμφωνα	με	το	άρθρο	3.5.	γ’	και	δ’)	
της	παρούσας.			

20.5	Στις	παραπάνω	περιπτώσεις	που	με	την	τεχνική	ή	οικονομική	προσφορά	
υποβάλλονται	ιδιωτικά	έγγραφα,	αυτά	γίνονται	αποδεκτά	είτε	κατά	τα	προβλεπόμενα	
στις	διατάξεις	του	Ν.	4250/2014	(Α’	94)	είτε	και	σε	απλή	φωτοτυπία,	εφόσον	
συνυποβάλλεται	υπεύθυνη	δήλωση,	στην	οποία	βεβαιώνεται	η	ακρίβειά	τους	και	η	
οποία	φέρει	υπογραφή	μετά	την	έναρξη	της	διαδικασίας	σύναψης	σύμβασης	(ήτοι	μετά	
την	αποστολή	της	προκήρυξης	στην	Ε.Ε.Ε.Ε.)	lxvii.	
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Άρθρο	21	:		Διαδικασία	επιλογής	Αναδόχου	-	Κριτήριο	ανάθεσης	σύμβασης	
	

Η	επιλογή	Αναδόχου	των	συμβάσεων	θα	γίνει	με	την	ανοικτή	διαδικασία	του	άρθρου	27	
του	ν.	4412/2016.	Κριτήριο	για	την	ανάθεση	των	συμβάσεων	είναι	η	πλέον	συμφέρουσα	
από	οικονομική	άποψη	προσφορά	μόνο	βάσει	τιμής	(χαμηλότερη	τιμή).	

Η	 προσφορά	 με	 τη	 χαμηλότερη	 τιμή	 για	 τη	 σύμβαση	 για	 την	 οποία	 υποβάλλεται	
προσφορά,	 είναι	 η	 χαμηλότερη	 υποβληθείσα	 οικονομική	 προσφορά,	 σύμφωνα	 με	 τα	
αναλυτικά	 αναφερόμενα	 στην	 παρ.	 4.5	 της	 παρούσας.	 Σε	 περίπτωση	 περισσότερων	
προσφορών	 με	 τη	 χαμηλότερη	 υποβληθείσα	 οικονομική	 προσφορά,	 διενεργείται	
κλήρωση	σε	δημόσια	συνεδρίαση.		

	

21.1	Κριτήριο	ανάθεσης	της	σύμβασης	είναι	η	«πλέον	συμφέρουσα	από	οικονομική	
άποψη	προσφορά»	βάσει	βέλτιστης	σχέσης	ποιότητας	τιμής.			

Για	να	προσδιοριστεί	η	πλέον	συμφέρουσα	από	οικονομική	άποψη	προσφορά	βάσει	
βέλτιστης	σχέσης	ποιότητας	–	τιμής,	θα	αξιολογηθούν	οι	Τεχνικές	και	Οικονομικές	
προσφορές	των	προσφερόντων	με	βάση	τα	παρακάτω	κριτήρια	και	υποκριτήρια,	
καθώς	και	τη	σχετική	στάθμισή	τους.		

	

Κριτήριο	1οlxviii		

Αξιολογείται	ο	βαθμός	κατανόησης	του	αντικειμένου	και	των	στόχων	της	προς	
εκπόνηση	μελέτης	όπως	προκύπτει	από	την	τεχνική	έκθεση	της	περίπτωσης	α'	της	
παραγράφου	2	του	άρθρου	94	του	ν.	4412/2016,	με	εντοπισμό	των	θεμάτων	στα	οποία	
πρέπει	να	δοθεί	ιδιαίτερη	σημασία	κατά	την	εκπόνηση	της	μελέτης.	

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

Η	βαρύτητα	του	κριτηρίου	1	στο	σύνολο	της	βαθμολογίας	του	οικονομικού	φορέα	
ορίζεται	σε	σ1=30%.	
	

Κριτήριο	2ο		

Αξιολογείται	η	πληρότητα	και	αξιοπιστία	της	μεθοδολογίας	εκπόνησης	της	μελέτης,	
βάσει	των	στοιχείων	των	περιπτώσεων	β'	και	γ'	της	παραγράφου	2	του	άρθρου	94	του	
ν.	4412/2016.	

Αξιολογούνται	δηλαδή	συγκεκριμένα:	

i. ο	 βαθμός	 κάλυψης	 των	 απαιτήσεων	 της	 προς	 εκπόνηση	 μελέτης	 από	
δραστηριότητες	που	παρουσιάζει	ο	οικονομικός	φορέας,	

ii. ο	 βαθμός	 επάρκειας	 των	 ενεργειών	 και	 διαδικασιών	 για	 την	 παραγωγή	 της	
μελέτης,	περιλαμβανομένων	και	των	ενεργειών	του	συντονιστή,	

iii. η	τεκμηρίωση	της	δυνατότητας	υλοποίησης	και	η	αξιοπιστία	του	προτεινόμενου	
χρονοδιαγράμματος,	 σε	 συνδυασμό	 με	 τη	 στελέχωση	 της	 ομάδας	 μελέτης	 τα	
προσόντα	και	 την	 εμπειρία	 των	μελών	 της	σε	σχέση	με	 το	 ειδικότερο	 τεχνικό	
αντικείμενο	 της	 σύμβασης	 και	 τα	 παρεχόμενα	 στοιχεία	 από	 τα	 οποία	
διασφαλίζεται	 ότι	 οι	 οικονομικοί	 φoρείς	 διαθέτουν	 τους	 αναγκαίους	
ανθρώπινους	 πόρους,	 για	 να	 εκτελέσουν	 τη	 σύμβαση	 σε	 κατάλληλο	 ποιοτικό	
επίπεδο.		
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Το	κριτήριο	θα	βαθμολογηθεί	με	βαθμό	Κ2	που	συνίσταται	σε	ακέραιο	αριθμό	από	1	
έως	100.	

Η	βαρύτητα	του	κριτηρίου	2	στο	σύνολο	της	βαθμολογίας	του	οικονομικού	φορέα	
ορίζεται	σε	σ2=40%.	

	

Κριτήριο	3ο	

Αξιολογείται	η	οργάνωση	του	οικονομικού	φορέα,	βάσει	των	στοιχείων	των	
περιπτώσεων	δ'	και	ε'	της	παρ.	2	του	άρθρου	94	του	ν.	4412/2016.	

Αξιολογούνται	συγκεκριμένα:	

i. η	σαφήνεια	στον	καθορισμό	των	καθηκόντων	της	ομάδας,	

ii. η	 επάρκεια	 της	 προτεινόμενης	 ομάδας	 μελέτης	 σε	 σχέση	 με	 τη	 δομή	 του	
οργανογράμματος,	

iii. ο	βαθμός	συνοχής	της	προτεινόμενης	ομάδας	μελέτης.	

	

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

Η	βαρύτητα	του	κριτηρίου	3	στο	σύνολο	της	βαθμολογίας	του	οικονομικού	φορέα	
ορίζεται	σε	σ3=30%.	

	

 
21.2	Βαθμολόγηση	Τεχνικής	Προσφοράς		

Το	άθροισμα	των	σχετικών	συντελεστών	βαρύτητας	των	κριτηρίων	(και	
υποκριτηρίων)	αξιολόγησης	ανέρχεται	σε	κάθε	περίπτωση	σε	100.	Η	βαθμολόγηση	και	
κατάταξη	των	προσφορών	γίνεται	σύμφωνα	με	τον	τύπο:	

U	ΤΠ=	σ1*Κ1	+	σ2*Κ2+σ3*Κ3…	+σν*Κν	

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

Όπου	«σν»	είναι	ο	συντελεστής	βαρύτητας	του	κριτηρίου	ανάθεσης	Κν	και	ισχύει	
σ1+σ2+..σν	=	1			

Ο	συντελεστής	βαρύτητας	της	βαθμολογίας	της	Τεχνικής	Προσφοράς	ορίζεται	σε	UTΠ	=	
80%.	

Η	τεχνική	προσφορά	που	δεν	πληροί	την	ελάχιστη	επιμέρους	βαθμολογία	των	
κριτηρίων	του	άρθρου	21.1	απορρίπτεται	και	ο	προσφέρων	αποκλείεται	της	περαιτέρω	
διαδικασίαςlxix. 

 

21.3.	Βαθμολόγηση	Οικονομικής	Προσφοράς	

Oι	οικονομικές	προσφορές	βαθμολογούνται	σε	εκατονταβάθμια	κλίμακα	και	η	
βαθμολογία	ΒΟΠι	της	κάθε	οικονομικής	προσφοράς	ΟΠι	ισούται	με	το	προσφερόμενο	
ποσοστό	έκπτωσης,	ως	εξής:	
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ΒΟΠι	=	100	x		(1-ΟΠι/ΠΑ),	όπου	ΠΑ	είναι	η	προεκτιμώμενη	αμοιβή.	

	

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

Ο	συντελεστής		βαρύτητας	της	βαθμολογίας	της	οικονομικής	προσφοράς	ορίζεται	σε		
UΟΠ=20%		

	

Βαθμολογούνται	μόνο	οι	οικονομικές	προσφορές	των	προσφερόντων,	των	οποίων	τα	
Δικαιολογητικά	Συμμετοχής	κρίθηκαν	πλήρη	και	οι	Τεχνικές	Προσφορές	κρίθηκαν	
αποδεκτές	και	βαθμολογήθηκαν,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	21.2.		

	

21.4	 Προσδιορισμός	της	πλέον	συμφέρουσας	από	οικονομική	άποψη	
προσφοράς,	βάσει	της	βέλτιστης	σχέσης	ποιότητας	-	τιμής		

H	συνολική	βαθμολογία	κάθε	προσφοράς	U	προκύπτει	από	το	άθροισμα:		

U	=		U	ΤΠ	*	80%	+		U	ΟΠ	*	20%	
Ο	προκύπτων	βαθμός	στρογγυλοποιείται	στο	δεύτερο	(2ο)	δεκαδικό	ψηφίο.	

Προσωρινός	ανάδοχος	αναδεικνύεται	εκείνος	του	οποίου	η	προσφορά	έχει	
συγκεντρώσει	τον	μεγαλύτερο	αριθμό	στο	U	lxx.	

Οι	ασυνήθιστα	χαμηλές	προσφορές	λογίζονται	ως	μη	κανονικές	και	εφαρμόζονται	τα	
άρθρα	88	και	89	του	Ν.4412/2016.	Ως	«Ασυνήθιστα	Χαμηλή	Προσφορά»	θεωρείται	
κάθε	οικονομική	προσφορά	(προσφερόμενη	τιμή	σε	ευρώ,	χωρίς	ΦΠΑ)	η	οποία:	(i)	είτε,	
είναι	χαμηλότερη	από	το	ποσό	που	αντιστοιχεί	στο	ογδόντα	πέντε	τοις	εκατό	(85%)	
της	διαμέσου	των	οικονομικών	προσφορών	που	έχουν	υποβληθεί	για	την	συγκεκριμένη	
σύμβαση	(προ	ΦΠΑ)	και	οι	οποίες	πληρούν	τις	προϋποθέσεις	έγκυρης	συμμετοχής	στο	
διαγωνισμό,	(ii)	είτε,	είναι	χαμηλότερη	από	την	προεκτιμώμενη	αμοιβή	της	σύμβασης	
κατά	ποσοστό	μεγαλύτερο	του	25%.	Σημειώνεται	ότι	η	διάμεσος	των	παραδεκτών,	
κατά	τα	ανωτέρω	οικονομικών	προσφορών	για	σύμβαση	του	παρόντος	διαγωνισμού	
προκύπτει	ως	ακολούθως:	Οι	παραδεκτές	οικονομικές	προσφορές	τοποθετούνται	σε	
αύξουσα	ή	φθίνουσα	σειρά.	Όταν	το	πλήθος	των	παραδεκτών	οικονομικών	προσφορών	
είναι	περιττός	αριθμός	τότε	η	διάμεσος	είναι	η	μεσαία	οικονομική	προσφορά.	Όταν	το	
πλήθος	των	παραδεκτών	οικονομικών	προσφορών	είναι	άρτιος	αριθμός	τότε	η	
διάμεσος	είναι	ο	μέσος	όρος	των	δύο	μεσαίων	οικονομικών	προσφορών.	
	

Σε	περίπτωση	ισοδύναμων	προσφορών,	η	αναθέτουσα	αρχή	επιλέγει	τον	προσφέροντα	
με	τη	μεγαλύτερη	βαθμολογία	τεχνικής	προσφοράς.	Σε	περίπτωση	ισοβαθμίας	και	ως	
προς	την	τεχνική	προσφορά,	η	αναθέτουσα	αρχή	επιλέγει	τον	(προσωρινό)	ανάδοχο	με	
κλήρωση	μεταξύ	των	οικονομικών	φορέων	που	υπέβαλαν	τις	ισοδύναμες	προσφορές.	Η	
κλήρωση	γίνεται	ενώπιον	της	Επιτροπής	Διαγωνισμού	και	παρουσία	των	οικονομικών	
φορέων	που	υπέβαλαν	τις	ισοδύναμες	προσφορές,	σε	ημέρα	και	ώρα	που	θα	τους	
γνωστοποιηθεί		μέσω	της	λειτουργικότητας	“επικοινωνία”	του	υποσυστήματος.			

	

Άρθρο	22:	Αποδεικτικά	μέσα	(μη	ύπαρξη	λόγων	αποκλεισμού,	πλήρωση		των	
κριτηρίων	ποιοτικής	επιλογής,	έλεγχος	νομιμοποίησης)	lxxi	
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Το	δικαίωμα	συμμετοχής	και	οι	όροι	και	προϋποθέσεις	συμμετοχής	όπως	ορίζονται	
στην	παρούσα	διακήρυξη,	κρίνονται	κατά	την	υποβολή	της	προσφοράς,	κατά	την	
υποβολή	των	δικαιολογητικών	του	παρόντος	άρθρου	και	κατά	τη	σύναψη	της	
σύμβασης.	Αν	στις	ειδικές	διατάξεις	που	διέπουν	την	έκδοσή	τους	δεν	προβλέπεται	
χρόνος	ισχύος	των	δικαιολογητικών,	αυτά	θεωρούνται	έγκυρα	εφόσον	φέρουν	
ημερομηνία	έκδοσης	εντός	3	μηνών	που	προηγούνται	της	ημερομηνίας	υποβολής	των	
δικαιολογητικών	της	σχετικής	πρόσκλησης.	Οι	ένορκες	βεβαιώσεις	που	τυχόν	
προσκομίζονται	για	αναπλήρωση	δικαιολογητικών	πρέπει	επίσης	να	φέρουν	
ημερομηνία	εντός	3	μηνών	που	προηγούνται	της	ημερομηνίας	υποβολής	των	
δικαιολογητικών	της	σχετικής	πρόσκλησης.		
Οι	μεμονωμένοι	προσφέροντες	πρέπει	να	ικανοποιούν	όλες	τις	απαιτήσεις	των	άρθρων	
18	και	19	της	παρούσας.	Στην	περίπτωση	ενώσεων	οικονομικών	φορέων,	η	πλήρωση	
των	απαιτήσεων	του	άρθρου	18	και	της	καταλληλότητας	για	την	άσκηση	της	
επαγγελματικής	δραστηριότητας	του	άρθρου	19.1	πρέπει	να	ικανοποιούνται	από	κάθε	
μέλος	της	ένωσης.	Η	πλήρωση	των	απαιτήσεων	της	οικονομικής	και	
χρηματοοικονομικής	επάρκειας	και	της	τεχνικής	και	επαγγελματικής	ικανότητας	του	
άρθρου	19.2	και	19.3.	της	παρούσας,	αντίστοιχα,	αρκεί	να	ικανοποιείται	αθροιστικά	
από	τα	μέλη	της	ένωσης.	
Στην	περίπτωση	που	προσφέρων	οικονομικός	φορέας	ή	ένωση	αυτών	στηρίζεται	στις	
ικανότητες	άλλων	φορέων,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	19.5	της	διακήρυξης,	κατά	τα	
προβλεπόμενα	στο	άρθρο	78	του	ν.	4412/2016,	οι	φορείς	στην	ικανότητα	των	οποίων	
στηρίζεται	ο	προσφέρων	ή	ένωση	αυτών,	υποχρεούνται	στην	υποβολή	των	
δικαιολογητικών	που	αποδεικνύουν	ότι	δεν	συντρέχουν	οι	λόγοι	αποκλεισμού	του	
άρθρου	18	της	παρούσας	και	ότι	πληρούν	το	κριτήριο	επιλογής	της	παρ.	19.1.	της	
παρούσας	Επίσης,	διευκρινίζεται	ότι	ο	οικονομικός	φορέας	υποχρεούται	να	
αντικαταστήσει	έναν	φορέα	στην	ικανότητα	του	οποίου	στηρίζεται,	εφόσον	ο	
τελευταίος	δεν	πληροί	το	κριτήριο	επιλογής	της	παρ.	19.1	της	παρούσας	ή	για	τον	οποίο	
συντρέχουν	λόγοι	αποκλεισμού	του	άρθρου	18	της	παρούσας.		
Επίσης	ο	κάθε	υπεργολάβος	υποχρεούται	στην	υποβολή	των	δικαιολογητικών	που	
αποδεικνύουν	ότι	δεν	συντρέχουν	οι	λόγοι	αποκλεισμού	του	άρθρου	18	της	παρούσας.	
	
Ο	προσωρινός	ανάδοχος,	κατόπιν	σχετικής	έγγραφης	κατά	τα	ειδικότερα	οριζόμενα	στο	
άρθρο	5.1	της	παρούσας	ειδοποίησης	από	την	αναθέτουσα	αρχή,	υποβάλλει	τα	
ακόλουθα	δικαιολογητικά.		
	
22.1	Σχετικά	με	τον	έλεγχο	περί	μη	ύπαρξης	λόγων	αποκλεισμού:	
	
Σε	περίπτωση	σύμπραξης	ή	κοινοπραξίας	τα	κατωτέρω	δικαιολογητικά	προσκομίζονται	
ξεχωριστά	για	κάθε	μέλος	αυτής.	Επίσης	τα	δικαιολογητικά	αυτά	προσκομίζονται	και	
από	τους	τυχόν	δανειστές	και	υπεργολάβους.	
	
22.1.1		Για	τις	περιπτώσεις	του	άρθρου	18.1.1	της	παρούσας,	απόσπασμα	ποινικού	
μητρώου,	ή,	ελλείψει	αυτού,	ισοδυνάμου	εγγράφου	που	εκδίδεται	από	αρμόδια	
δικαστική	ή	διοικητική	αρχή	του	κράτους	μέλους	ή	της	χώρας	όπου	είναι	
εγκατεστημένος	ο	προσφέρων,	από	το	οποίο	προκύπτει	ότι	πληρούνται	αυτές	οι	
απαιτήσεις.	Η	υποχρέωση	προσκόμισης	του	ως	άνω	αποσπάσματος	αφορά	και	στα	
πρόσωπα	που	ορίζονται	στα	τρία	τελευταία	εδάφια	του	άρθρου	18.1.1	της	παρούσας.	
	
22.1.2	Για	τις	περιπτώσεις	του	άρθρου	18.1.2	της	παρούσας:	
β1)	Αποδεικτικό	ασφαλιστικής	ενημερότητας	από	τους	αρμόδιους	ασφαλιστικούς	
φορείς	του	οικείου	κράτους	μέλους	ή	χώρας.	
Οι	Έλληνες	μελετητές	-	φυσικά	πρόσωπα	υποβάλλουν	βεβαίωση	του	αρμόδιου	
ασφαλιστικού	φορέα	όπου	είναι	ασφαλισμένοι	για	την	κάλυψη	κύριας	και	επικουρικής	
ασφάλισής	τους.	
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Οι	εγκατεστημένες	στην	Ελλάδα	εταιρείες	/	Γραφεία	Μελετών	υποβάλλουν	αποδεικτικό	
ασφαλιστικής	ενημερότητας	(κύριας	και	επικουρικής	ασφάλισης)	για	το	προσωπικό	
τους	με	σχέση	εξαρτημένης	εργασίας	(του	αρμόδιου	ασφαλιστικού	φορέα).	Δεν	
γίνονται	αποδεκτά	ως	απόδειξη	ενημερότητας	της	προσφέρουσας	εταιρίας,	
αποδεικτικά	ενημερότητας	για	τα	στελέχη	που	στελεχώνουν	το	πτυχίο	της	εταιρίας	ως	
εταίροι.	
Οι	αλλοδαποί	προσφέροντες	(φυσικά	και	νομικά	πρόσωπα),	που	δεν	υποβάλουν	τα	άνω	
αποδεικτικά,	υποβάλλουν	υπεύθυνη	δήλωση	περί	του	ότι	δεν	απασχολούν	προσωπικό,	
για	το	οποίο	υπάρχει	υποχρέωση	ασφάλισης	σε	ημεδαπούς	ασφαλιστικούς	
οργανισμούς.	Αν	απασχολούν	τέτοιο	προσωπικό,	πρέπει	να	υποβάλλουν	σχετικό	
αποδεικτικό	ασφαλιστικής	ενημερότητας.	
β2)	Αποδεικτικό	φορολογικής	ενημερότητας	από	την	αρμόδια	αρχή	του	οικείου	
κράτους	μέλους	ή	χώρας.	
Οι	Έλληνες	μελετητές	και	Εταιρείες/Γραφεία	Μελετών	υποβάλλουν	αποδεικτικό	της	
αρμόδιας	Δ.Ο.Υ.		
Οι	αλλοδαποί	προσφέροντες	θα	υποβάλλουν	επιπλέον	υπεύθυνη	δήλωση	περί	του	ότι	
δεν	έχουν	υποχρέωση	καταβολής	φόρων	στην	Ελλάδα.	Σε	περίπτωση	που	έχουν	τέτοια	
υποχρέωση,	υποβάλλουν	σχετικό	αποδεικτικό		της	οικείας	Δ.Ο.Υ.		
	
22.1.3	Για	τις	περιπτώσεις	του	άρθρου	18.1.4	της	παρούσας:		
Για	την	περίπτωση	α’	επικαιροποιημένη	υπεύθυνη	δήλωση	ενώπιον	αρμόδιας	
δικαστικής	ή	διοικητικής	αρχής,	συμβολαιογράφου	ή	αρμόδιου	επαγγελματικού	ή	
εμπορικού	οργανισμού	του	κράτους	–	μέλους	ή	της	χώρας	καταγωγής	ή	της	χώρας	
εγκατάστασης	του	προσφέροντος	ότι	δεν	συντρέχουν	στο	πρόσωπό	του	οι	οριζόμενοι	
λόγοι	αποκλεισμού.	
Για	την	περίπτωση	β’,	πιστοποιητικό	που	εκδίδεται	από	την	αρμόδια	δικαστική	ή	
διοικητική	αρχή	του	οικείου	κράτους	μέλους	ή	χώρας.	Ειδικότερα		για	τους	
οικονομικούς	φορείς	που	είναι	εγκατεστημένοι	στην	Ελλάδα,	τα	πιστοποιητικά	ότι	δεν	
τελούν	υπό	πτώχευση,	παύση	εργασιών,	πτωχευτικό	συμβιβασμό	ή	υπό	αναγκαστική	
διαχείριση	ή	ότι	δεν	έχουν	υπαχθεί	σε	διαδικασία	εξυγίανσης,	εκδίδονται	από	το	
αρμόδιο	πρωτοδικείο	της	έδρας	του	οικονομικού	φορέα	και	το	πιστοποιητικό	ότι	δεν	
έχει	τεθεί	υπό	εκκαθάριση	εκδίδεται	από	το	οικείο	Πρωτοδικείο	για	τα	νομικά	
πρόσωπα	εκτός	Α.Ε.,	όταν	δε	πρόκειται	περί	Α.Ε.	από	το	Γ.Ε.Μ.Η.	ή	τις	Περιφερειακές	
Ενότητες,	σύμφωνα	με	τις	κείμενες	διατάξεις,	ως	κάθε	φορά	ισχύουν.	Οι	μελετητές	-	
φυσικά	πρόσωπα	δεν	προσκομίζουν	πιστοποιητικό	περί	μη	θέσεως	σε	εκκαθάριση.	
Για	τις	ανωτέρω	περιπτώσεις	επισημαίνεται	ότι	η	αναθέτουσα	αρχή,	εφόσον	μπορέσει	
να	αποδείξει,	με	κατάλληλα	μέσα,	ότι	συντρέχει	κάποια	από	τις	περιπτώσεις	αυτές,	
αποκλείει	οποιονδήποτε	οικονομικό	φορέα	από	τη	συμμετοχή	στη	διαδικασία	σύναψης	
της	δημόσιας	σύμβασης.		
22.1.4	Αν	το	κράτος	μέλος	ή	χώρα	δεν	εκδίδει	έγγραφα	ή	πιστοποιητικά	που	να	
καλύπτουν	όλες	τις	περιπτώσεις	που	αναφέρονται	ως	άνω,	υπό	22.1.1	έως	22.1.3,	το	
έγγραφο	ή	το	πιστοποιητικό	μπορεί	να	αντικαθίσταται	από	ένορκη	βεβαίωση	ή,	στα	
κράτη	μέλη	ή	στις	χώρες	όπου	δεν	προβλέπεται	ένορκη	βεβαίωση,	από	υπεύθυνη	
δήλωση	του	ενδιαφερομένου	ενώπιον	αρμόδιας	δικαστικής	ή	διοικητικής	αρχής,	
συμβολαιογράφου	ή	αρμόδιου	επαγγελματικού	ή	εμπορικού	οργανισμού	του	κράτους	
μέλους	ή	της	χώρας	όπου	είναι	εγκατεστημένος	ο	οικονομικός	φορέας.	
Οι	αρμόδιες	δημόσιες	αρχές	παρέχουν,	όπου	κρίνεται	αναγκαίο,	επίσημη	δήλωση	στην	
οποία	αναφέρεται	ότι	δεν	εκδίδονται	τα	εν	λόγω	έγγραφα	ή	τα	πιστοποιητικά	ή	ότι	τα	
έγγραφα	αυτά	δεν	καλύπτουν	όλες	τις	περιπτώσεις	που	αναφέρονται	ως	άνω,	υπό	
22.1.1	έως	22.1.3.	Αν	διαπιστωθεί,	με	οποιονδήποτε	τρόπο,	ότι	στην	εν	λόγω	χώρα	
εκδίδονται	τα	υπόψη	έγγραφα	ή	πιστοποιητικά,	η	προσφορά	του	διαγωνιζόμενου	
απορρίπτεται.		
Εφόσον	ο	πρώτος	στην	κατάταξη	διαγωνιζόμενος	ή	σε	περίπτωση	σύμπραξης	ή	
κοινοπραξίας	μέλος	αυτής	προσκομίσει	πιστοποιητικό	εγγραφής	σε	Επίσημους	
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Καταλόγους	Εγκεκριμένων	Οικονομικών	φορέων	της	χώρας	τους	κατά	την	έννοια	του	
άρθρου	83	του	ν.4412/2016,	απαλλάσσεται	της	υποχρέωσης	υποβολής	των	
δικαιολογητικών	εκείνων	που	μνημονεύει	το	πιστοποιητικό	εγγραφής	του.		
	
22.1.5	Για	την	περίπτωση	του	άρθρου	18.1.5	της	παρούσας	(ονομαστικοποίηση	των	
μετοχών),	τα	ακόλουθα,	σύμφωνα	με	τα	οριζόμενα	στο	π.δ.	82/1996	και	στο	άρθρο	8	
του	ν.	3310/2005,	(Σε	περίπτωση	σύμπραξης	ή	κοινοπραξίας	τα	κατωτέρω	
δικαιολογητικά	προσκομίζονται	ξεχωριστά	για	κάθε	μέλος	αυτής):	
α)	Οι	ημεδαπές	επιχειρήσεις:	
i)	πιστοποιητικό	αρμόδιας	αρχής	που	εποπτεύει	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	του	ν.	
2190/1920	την	εταιρία,	από	το	οποίο	προκύπτει	ότι	οι	μετοχές	της	είναι	ονομαστικές.	
ii)	αναλυτική	κατάσταση	με	τα	στοιχεία	των	μετόχων	της	εταιρείας	και	τον	αριθμό	των	
μετοχών	κάθε	μετόχου	(μετοχολόγιο),	όπως	τα	στοιχεία	αυτά	είναι	καταχωρημένα	στο	
βιβλίο	μετόχων	της	Εταιρείας,	το	πολύ	τριάντα	εργάσιμες	ημέρες	πριν	από	την	ημέρα	
υποβολής	της	προσφοράς.	
Σε	περίπτωση	που	από	την	προσκομιζόμενη	αναλυτική	κατάσταση	προκύπτει	ότι	
μέτοχοι	της	εταιρείας	αυτής	είναι	άλλες	ανώνυμες	εταιρείες,	με	ποσοστό	συμμετοχής	
στο	μετοχικό	της	κεφάλαιο	τουλάχιστον	ένα	τοις	εκατό	(1%),	πρέπει,	για	το	παραδεκτό	
της	προσφοράς,	να	συνυποβάλλονται	τα	ανωτέρω	προβλεπόμενα	δικαιολογητικά	
ονομαστικοποίησης	των	μετοχών	μέχρι	φυσικού	προσώπου	(«πιστοποιητικό»	και	
«αναλυτική	κατάσταση»)	και	για	τις	ανώνυμες	αυτές	εταιρείες,	ενώ	στη	συνέχεια	η	
συνυποβολή	των	ίδιων	δικαιολογητικών	απαιτείται	και	για	τις	ανώνυμες	εταιρείες	
μετόχους	των	εταιρειών	αυτών	κ.ο.κ.	Αντίστοιχη	υποχρέωση	ισχύει	και	για	τις	
αλλοδαπές	ανώνυμες	εταιρείες,	που	είναι	μέτοχοι	ελληνικών	ανωνύμων	εταιριών,	
εφόσον	το	δίκαιο	της	χώρας,	στην	οποία	έχουν	την	έδρα	τους,	επιβάλλει	για	το	σύνολο	
της	δραστηριότητάς	τους	ή	για	συγκεκριμένη	δραστηριότητα	την	ονομαστικοποίηση	
των	μετοχών	τους	στο	σύνολό	τους	μέχρι	φυσικού	προσώπου.	
β)	Οι	αλλοδαπές	επιχειρήσεις,	εφόσον	έχουν	κατά	το	δίκαιο	της	έδρας	τους	υποχρέωση	
ονομαστικοποίησης	μετοχών	μέχρι	φυσικού	προσώπου,	προσκομίζουν:	
i)	πιστοποιητικό	αρμόδιας	αρχής	του	κράτους	της	έδρας,	από	το	οποίο	να	προκύπτει	ότι	
οι	μετοχές	είναι	ονομαστικές,	ii)	αναλυτική	κατάσταση	μετόχων,	με	αριθμό	των	
μετοχών	του	κάθε	μετόχου,	όπως	τα	στοιχεία	αυτά	είναι	καταχωρημένα	στο	βιβλίο	
μετόχων	της	εταιρείας	με	ημερομηνία	το	πολύ	30	μέρες	πριν	την	υποβολή	προσφοράς,	
iii)	κάθε	άλλο	στοιχείο	από	το	οποίο	να	προκύπτει	η	ονομαστικοποίηση	μέχρι	φυσικού	
προσώπου	των	μετοχών,	που	έχει	συντελεστεί	το	τελευταίο	30ήμερο	πριν	την	υποβολή	
της	προσφοράς.	
γ)	Οι	αλλοδαπές	επιχειρήσεις,	που	δεν	έχουν,	κατά	το	δίκαιο	της	έδρας	τους,	υποχρέωση	
ονομαστικοποίησης	μετοχών,	υποβάλλουν:	
i)	βεβαίωση	περί	μη	υποχρέωσης	ονομαστικοποίησης	των	μετοχών	από	
αρμόδια	αρχή,	εφόσον	υπάρχει	σχετική	πρόβλεψη,	διαφορετικά	προσκομίζεται	
υπεύθυνη	δήλωση	του	διαγωνιζόμενου,	
ii)	έγκυρη	και	ενημερωμένη	κατάσταση	μετόχων	που	κατέχουν	τουλάχιστον	1%	των	
μετοχών,	
iii)	εάν	δεν	τηρείται	τέτοια	κατάσταση,	προσκομίζεται	σχετική	κατάσταση	μετόχων	
(που	κατέχουν	τουλάχιστον	1%	των	μετοχών),	σύμφωνα	με	την	τελευταία	Γενική	
Συνέλευση,	αν	οι	μέτοχοι	αυτοί	είναι	γνωστοί	στην	εταιρεία,	
iv)	εάν	δεν	προσκομιστεί	κατάσταση	κατά	τα	ανωτέρω,	η	εταιρία	αιτιολογεί	τους	
λόγους	που	οι	μέτοχοι	αυτοί	δεν	της	είναι	γνωστοί.	Η	Επιτροπή	του	Διαγωνισμού	δεν	
μπορεί	να	κρίνει	την	επάρκεια	της	αιτιολόγησης,	αν	όμως	αποδείξει	τη	δυνατότητα	
απόκτησης	ή	σύνταξης	της	κατάστασης	αυτής,	τότε	η	επιχείρηση	αποκλείεται.		
Ελλείψεις	στα	δικαιολογητικά	ονομαστικοποίησης	των	μετοχών	συμπληρώνονται	κατά	
το	πρώτο	εδάφιο	της	παρ.	4.6	του	άρθρου	4	της	παρούσας.	
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Εξαιρούνται	της	υποχρέωσης	ονομαστικοποίησης	μέχρι	φυσικού	προσώπου	οι	
εταιρείες	που	είναι	εισηγμένες	στο	Χρηματιστήριο	της	χώρας	εγκατάστασής	τους	και	
υποβάλλουν	περί	τούτου	υπεύθυνη	δήλωση	του	νομίμου	εκπροσώπου	τους.	
	
22.1.6	Για	την	περίπτωση	του	άρθρου	18.1.9	της	παρούσας,	υπεύθυνη	δήλωση	ενώπιον	
αρμόδιας	δικαστικής	ή	διοικητικής	αρχής,	συμβολαιογράφου	ή	αρμόδιου	
επαγγελματικού	ή	εμπορικού	οργανισμού	του	κράτους	–	μέλους	ή	της	χώρας	
καταγωγής	ή	της	χώρας	εγκατάστασης	του	προσφέροντος	ότι	δεν	έχει	εκδοθεί	σε	
βάρος	του	απόφαση	αποκλεισμού	σύμφωνα	με	το	άρθρο	74	του	ν.	4412/2016.	
	
22.2.	Σχετικά	με	τον	έλεγχο	πλήρωσης	κριτηρίων	ποιοτικής	επιλογής:	
	
22.2.1	Προς	απόδειξη	της	καταλληλότητας	για	την	άσκηση	της	επαγγελματικής		
δραστηριότητάς	τους,	όπως	αυτή	προσδιορίζεται	στο	άρθρο	19.1	της	διακήρυξης	:	
(α)	οι	προσφέροντες	(ή	σε	περίπτωση	σύμπραξης/	κοινοπραξίας	τα	μέλη	αυτής)	που	
είναι	εγκατεστημένοι	στην	Ελλάδα	προσκομίζουν	Πτυχίο	Μελετητή	ή	Γραφείων	
Μελετών	στην	κατηγορία	μελέτης	24,	καθώς	και	βεβαίωση	της	αρμόδιας	αρχής	ότι	το	
εν	λόγω	πτυχίο	ήταν	σε	ισχύ	κατά	την	ημέρα	υποβολής	της	προσφοράς	έως	και	την	
ημερομηνία	πρόσκλησης	για	την	υποβολή	των	δικαιολογητικών	κατακύρωσης.	
(β)	Οι	προσφέροντες	(ή	σε	περίπτωση	σύμπραξης/	κοινοπραξίας	τα	μέλη	αυτής)	που	
είναι	εγκατεστημένοι	σε	λοιπά	κράτη	μέλη	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	προσκομίζουν	τις	
δηλώσεις	και	πιστοποιητικά	που	περιγράφονται	στο	Παράρτημα	XI	του	
Προσαρτήματος	Α΄	του	ν.	4412/2016,	από	τα	οποία	να	προκύπτει	ότι	ασκούν	τη	
δραστηριότητα	του	άρθρου	17.1	της	παρούσας,	από	την	ημέρα	υποβολής	της	
προσφοράς	έως	και	την	ημερομηνία	πρόσκλησης	για	την	υποβολή	των	
δικαιολογητικών	κατακύρωσης.	
Σε	περίπτωση	που	στις	ανωτέρω	δηλώσεις	και	πιστοποιητικά	δεν	προβλέπεται	να	
αναφέρεται	η	άσκηση	της	δραστηριότητας	της	παρ.	17.1	της	παρούσας,	επιπρόσθετα	
των	δηλώσεων	και	πιστοποιητικών	που	περιγράφονται	στο	Παράρτημα	XI	του	
Προσαρτήματος	Α΄	του	ν.	4412/16,	θα	πρέπει	να	υποβάλλεται	ένορκη	βεβαίωση	ή,	στα	
κράτη	-	μέλη	όπου	δεν	προβλέπεται	ένορκη	βεβαίωση,	να	υποβάλλεται	υπεύθυνη	
δήλωση	του	ενδιαφερομένου	ενώπιον	αρμόδιας	δικαστικής	ή	διοικητικής	αρχής,	
συμβολαιογράφου	ή	αρμόδιου	επαγγελματικού	ή	εμπορικού	οργανισμού	της	χώρας	
καταγωγής	ή	της	χώρας	όπου	είναι	εγκατεστημένος,	ότι	α)	δεν	προβλέπεται	να	
αναφέρεται	η	άσκηση	της	δραστηριότητας	της	παρ.	17.1	της	παρούσας	στις	ανωτέρω	
δηλώσεις	και	πιστοποιητικά,	και	β)	ότι	ασκεί	τη	συγκεκριμένη	δραστηριότητα,	από	την	
ημέρα	υποβολής	της	προσφοράς	έως	και	την	ημερομηνία	πρόσκλησης	για	την	υποβολή	
των	δικαιολογητικών	κατακύρωσης.	
(γ)	Οι	προσφέροντες	(ή	σε	περίπτωση	σύμπραξης/	κοινοπραξίας	τα	μέλη	αυτής)	που	
είναι	εγκατεστημένοι	σε	κράτος	μέλος	του	Ευρωπαϊκού	Οικονομικού	Χώρου	(Ε.Ο.Χ)	ή	
σε	τρίτες	χώρες	που	έχουν	υπογράψει	και	κυρώσει	τη	ΣΔΣ,	στο	βαθμό	που	η	υπό	
ανάθεση	δημόσια	σύμβαση	καλύπτεται	από	τα	Παραρτήματα	1,	2,	4	και	5	και	τις	
γενικές	σημειώσεις	του	σχετικού	με	την	Ένωση	Προσαρτήματος	I	της	ως	άνω	
Συμφωνίας,	ή	σε	τρίτες	χώρες	που	δεν	εμπίπτουν	στην	προηγούμενη	περίπτωση	και	
έχουν	συνάψει	διμερείς	ή	πολυμερείς	συμφωνίες	με	την	Ένωση	σε	θέματα	διαδικασιών		
ανάθεσης	δημοσίων	συμβάσεων,	προσκομίζουν	πιστοποιητικό	αντίστοιχου	
επαγγελματικού	ή	εμπορικού	μητρώου,	από	το	οποίο	να	προκύπτει	ότι	ασκούν	τη	
δραστηριότητα	του	άρθρου	17.1	της	παρούσας,	από	την	ημέρα	υποβολής	της	
προσφοράς	έως	και	την	ημερομηνία	πρόσκλησης	για	την	υποβολή	των	
δικαιολογητικών	κατακύρωσης.		
Σε	περίπτωση	που	στο	ανωτέρω	πιστοποιητικό	δεν	προβλέπεται	να	αναφέρεται	η	
άσκηση	της	δραστηριότητας	της	παρ.	17.1	της	παρούσας,	επιπρόσθετα	του	
πιστοποιητικού,	θα	πρέπει	να	υποβάλλεται	ένορκη	βεβαίωση	ή,	στα	κράτη	-	μέλη	όπου	
δεν	προβλέπεται	ένορκη	βεβαίωση,	να	υποβάλλεται	υπεύθυνη	δήλωση	του	
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ενδιαφερομένου	ενώπιον	αρμόδιας	δικαστικής	ή	διοικητικής	αρχής,	συμβολαιογράφου	
ή	αρμόδιου	επαγγελματικού	ή	εμπορικού	οργανισμού	της	χώρας	καταγωγής	ή	της	
χώρας	όπου	είναι	εγκατεστημένος,	ότι	α)	δεν	προβλέπεται	να	αναφέρεται	η	άσκηση	της	
δραστηριότητας	της	παρ.	17.1	της	παρούσας	στις	ανωτέρω	δηλώσεις	και	
πιστοποιητικά,	και	β)	ότι	ασκεί	τη	συγκεκριμένη	δραστηριότητα,	από	την	ημέρα	
υποβολής	της	προσφοράς	έως	και	την	ημερομηνία	πρόσκλησης	για	την	υποβολή	των	
δικαιολογητικών	κατακύρωσης.	
Στην	περίπτωση	που	χώρα	δεν	τηρεί	τέτοιο	μητρώο,	το	έγγραφο	ή	το	πιστοποιητικό	
μπορεί	να	αντικαθίσταται	από	ένορκη	βεβαίωση	ή,	στα	κράτη	-		μέλη	ή	στις	χώρες	όπου	
δεν	προβλέπεται	ένορκη	βεβαίωση,	από	υπεύθυνη	δήλωση	του	ενδιαφερομένου	
ενώπιον	αρμόδιας	δικαστικής	ή	διοικητικής	αρχής,	συμβολαιογράφου	ή	αρμόδιου	
επαγγελματικού	ή	εμπορικού	οργανισμού	της	χώρας	καταγωγής	ή	της	χώρας	όπου	
είναι	εγκατεστημένος	ο	οικονομικός	φορέας	ότι	δεν	τηρείται	τέτοιο	μητρώο	και	ότι	
ασκεί	τη	δραστηριότητα	του	άρθρου	17.1	της	παρούσας,	από	την	ημέρα	υποβολής	της	
προσφοράς	έως	και	την	ημερομηνία	πρόσκλησης	για	την	υποβολή	των	
δικαιολογητικών	κατακύρωσης.	Τα	ανωτέρω	κατά	περίπτωση	α),	β),	γ)	υποβάλλονται	
και	από	τους	τυχόν	«δανειστές».	
	
22.2.2	Η	Οικονομική	και	χρηματοοικονομική	επάρκεια	του	άρθρου	19.2.	της	παρούσας	
αποδεικνύεται	ως	ακολούθως:		
Για	την	απόδειξη	της	ζητούμενης	από	την	παρ.	19.2	της	παρούσας	οικονομικής	και	
χρηματοοικονομικής	επάρκειας	για	τη	σύμβαση	για	την	οποία	υποβάλουν	προσφορά,	οι	
διαγωνιζόμενοι	προσκομίζουν	τα	αναφερόμενα	κατωτέρω	δικαιολογητικά/έγγραφα	
(σε	περίπτωση	«δάνειας	επάρκειας»	κατά	την	έννοια	της	παρ.	19.5.1,	τα	αποδεικτικά	
στοιχεία	πρέπει	να	αφορούν	το	πρόσωπο	ή	τον	οικονομικό	φορέα	που	δανείζει	την	
επάρκεια	αυτή):	
1)	Δήλωση,	συμπληρωμένη	σύμφωνα	με	το	Υπόδειγμα	1	του	Προσαρτήματος	ΙΙ,	
υπογεγραμμένη	από	το	διαγωνιζόμενο	φυσικό		πρόσωπο	–	μελετητή	ή	το	νόμιμο	
εκπρόσωπο	του	διαγωνιζόμενου	ή	σε	περίπτωση	σύμπραξης	ή	κοινοπραξίας	από	τον	
κοινό	εκπρόσωπο	αυτής	περί	του	συνολικού	ύψους	του	κύκλου	εργασιών	του	
διαγωνιζόμενου,	που	πραγματοποιήθηκε	κατά	τη	διάρκεια	των	τριών	τελευταίων	
οικονομικών	χρήσεων	σύμφωνα	με	την	παρ.	19.2	του	παρόντος	Τεύχους.	Τα	χρηματικά	
ποσά	θα	αναφέρονται	σε	ΕΥΡΩ	και	θα	είναι	σε	ονομαστικές	τιμές	του	έτους	στο	οποίο	
αναφέρονται	(δεν	ανάγονται	στην	παρούσα	αξία	τους).	Στον	κύκλο	εργασιών	
συμπεριλαμβάνεται	και	ο	κύκλος	εργασιών	από	συμμετοχή	σε	κοινοπραξία.		
2)	Υπεύθυνη	Δήλωση,	του	διαγωνιζόμενου	φυσικού	προσώπου	–	μελετητή	ή	του	
νόμιμου	εκπρόσωπου	του	διαγωνιζόμενου	ή	σε	περίπτωση		σύμπραξης	ή	κοινοπραξίας	
του	κατά	νόμο	υπεύθυνου	κάθε	μέλους	αυτής	που	αναφέρεται	στον	πίνακα	της	
ανωτέρω	παρ.	1)	δήλωσης,	περί	του	ύψους	του	κύκλου	εργασιών,	που	
πραγματοποιήθηκε	από	το	διαγωνιζόμενο	ή	σε	περίπτωση	σύμπραξης	ή	κοινοπραξίας	
από	το	μέλος	αυτής	κατά	τη	διάρκεια	κάθε	μιας	από	τις	τελευταίες	τρεις	οικονομικές	
χρήσεις,	σύμφωνα	με	το	συνημμένο	Υπόδειγμα	2	του	Προσαρτήματος	II.	Τα	χρηματικά	
ποσά	θα	αναφέρονται	σε	ΕΥΡΩ	και	θα	είναι	σε	ονομαστικές	τιμές	του	έτους	στο	οποίο	
αναφέρονται	(δεν	ανάγονται	στην	παρούσα	αξία	τους).	Σε	περίπτωση	που	ο	
διαγωνιζόμενος	ή	σε	περίπτωση	σύμπραξης	ή	κοινοπραξίας	το	μέλος	της	
σύμπραξης/κοινοπραξίας	συμπεριλαμβάνει	στην	Υ.Δ.	ως	κύκλο	εργασιών	των	τριών	
τελευταίων	οικονομικών	χρήσεων	και	τον	κύκλο	εργασιών	από	συμμετοχή	του	σε	
κοινοπραξία	τότε	θα	υποβάλλονται	και	στοιχεία	από	όπου	να	προκύπτει	το	ποσό	αυτό.	
Τέτοια	στοιχεία	είναι	οι	Οικονομικές	Καταστάσεις	της	Κοινοπραξίας	συνοδευόμενες	
από	έντυπα	ή	άλλα	φορολογικά	στοιχεία	που	υποβάλλονται	στις	αρμόδιες	Φορολογικές	
Αρχές,	από	όπου	να	προκύπτει	ο	κύκλος	εργασιών	αυτής.	
Επίσης	υποβάλλονται	στοιχεία	από	όπου	να	εμφανίζεται	σαφώς	το	ποσοστό	
συμμετοχής	του	διαγωνιζόμενου	στην	Κοινοπραξία.		
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3)	α)	Για	τους	διαγωνιζόμενους,	και	σε	περίπτωση	συμπράξεων	/κοινοπραξιών	τα	μέλη	
αυτών,	που	περιλαμβάνονται	στον	πίνακα	της	ανωτέρω	παρ.	1).	και	που	έχουν	κατά	
νόμο	υποχρέωση	δημοσίευσης	ισολογισμών,	υποβάλλονται	οι	δημοσιευμένοι	
Ισολογισμοί	ή	τα	αποσπάσματα	των	δημοσιευμένων	Ισολογισμών	των	διαχειριστικών	
χρήσεων	των	ετών	….	,	…..	και		…..	ή	όσων	οικονομικών	χρήσεων	έχουν	κλείσει	στην	
περίπτωση	λειτουργίας	μικρότερης	της	τριετίας.		
Σε	περίπτωση	κατά	την	οποία	ο	ισολογισμός	της	τελευταίας	οικονομικής	χρήσης	…..		
δεν	έχει	δημοσιευθεί,	υποβάλλεται	ακριβές	επικυρωμένο	φωτοαντίγραφο	ισοζυγίου	
μηνός	Δεκεμβρίου	……	.	Το	ισοζύγιο	αυτό	πρέπει	να	συνοδεύεται	από	κατάσταση	στην	
οποία	θα	εμφανίζεται	ο		Συνολικός	Κύκλος	Εργασιών	για	τη	χρήση	…..	και	από	ποιους	
λογαριασμούς	του	ισοζυγίου	αποτελείται	αυτός.	
β)	Για	τους	διαγωνιζόμενους,	και	σε	περίπτωση	συμπράξεων	/κοινοπραξιών	τα	μέλη	
αυτών,	που	περιλαμβάνονται	στον	πίνακα	της	ανωτέρω	παρ.	1).	και	που	δεν	έχουν	
κατά	νόμο	υποχρέωση	δημοσίευσης	ισολογισμών,	και	προκειμένου	να	προκύπτει	ο	
κύκλος	εργασιών	αυτών	για	τις	ίδιες	διαχειριστικές	χρήσεις	των	ετών	….	,	….	και	…..		
κατά	τα	ανωτέρω	αναφερόμενα,	υποβάλλονται	για	τα	μεν	νομικά	πρόσωπα	τα	
φορολογικά	έντυπα	Ε3	και	Ν	για	δε	τα	φυσικά	πρόσωπα	τα	φορολογικά	έντυπα	Ε1	και	
Ε3.	Τα	στοιχεία	αυτά	γίνονται	αποδεκτά,	όπως	σημαίνονται	από	το	TAXISNET	
ιδιαιτέρως	για	κάθε	φορολογική	κατάσταση,	συνοδευόμενα	από	υπεύθυνη	δήλωση	ότι	
το	περιεχόμενό	τους	είναι	αυτό	που	έχει	υποβληθεί	στο	TAXISNET	και	ότι	είναι	
οριστικά.	Σε	περίπτωση	τροποποιητικών	δηλώσεων,	ο	οικονομικός	φορέας	οφείλει	να	
υποβάλει	και	αυτές.		
Τα	ανωτέρω	ισχύουν	και	για	τα	φορολογικά	στοιχεία	που	προσκομίζονται	για	να	
αποδείξουν	τον	κύκλο	εργασιών	από	συμμετοχή	σε	κοινοπραξία.	Εάν	ο	οικονομικός	
φορέας,	για	βάσιμο	λόγο,	δεν	είναι	σε	θέση	να	προσκομίσει	τα	δικαιολογητικά	που	ζητεί	
η	αναθέτουσα	αρχή,	μπορεί	να	αποδεικνύει	την	οικονομική	και	χρηματοοικονομική	του	
επάρκεια	με	οποιοδήποτε	άλλο	έγγραφο,	το	οποίο	η	αναθέτουσα	αρχή	κρίνει	
κατάλληλο.		
Στην	περίπτωση	που	οικονομική	και	χρηματοοικονομική	επάρκεια/ικανότητα	
«δανείζεται»	κατά	τα	αναφερόμενα	στην	παρ.	19.5.1	της	παρούσας	υποβάλλονται	
πέραν	των	ανωτέρω	αναφερόμενων	και	τα	ακόλουθα	δικαιολογητικά	με	τα	οποία	θα	
πρέπει	να	αποδεικνύεται	επαρκώς	η	δέσμευση	των	φορέων	που	«δανείζουν»	την	
ικανότητα	αυτή:	
-	απόφαση	του	αρμοδίου	οργάνου	του	δανειστή	(προκειμένου	για	νομικό	πρόσωπο)	ή	
υπεύθυνη	δήλωση	(Υ.Δ.)	αυτού	(προκειμένου	για	φυσικό	πρόσωπο)	στην	οποία	θα	
αναφέρεται	ότι	ο	δανειστής	θα	εγγυάται	υπέρ	του	διαγωνιζομένου	και	έναντι	της	
Ε.Κ.ΧΑ.	Α.Ε.	την	χρηματοοικονομική	κάλυψη	αυτού	έως	του	ποσού	του	δανεισμού	και	
ότι	είναι	από	κοινού	υπεύθυνοι	για	την	εκτέλεση	της	σύμβασης.	
και	
-	ιδιωτικό	συμφωνητικό	μεταξύ	του	δανειστή	και	του	διαγωνιζόμενου,	με	οποίο	να	
αποτυπώνεται	η	συμφωνία	εγγύησης	του	δανειστή	υπέρ	του	διαγωνιζόμενου	και	
έναντι	της	Ε.Κ.ΧΑ.	Α.Ε.	για	την	χρηματοοικονομική	κάλυψη	αυτού	έως	του	ποσού	του	
δανεισμού.	
Επίσης	στην	περίπτωση	που	οικονομική	και	χρηματοοικονομική	επάρκεια/ικανότητα	
«δανείζεται»	κατά	τα	αναφερόμενα	στην	παρ.	19.5.1	της	παρούσας:	
-	στον	μεν	πίνακα	του	υποδείγματος	2	του	Προσαρτήματος	ΙΙ	αναγράφεται	ο	συνολικός	
κύκλος	εργασιών	του	«δανειστή»	κάθε	μιας	από	τις	τελευταίες	τρείς	οικονομικές	
χρήσεις	ανεξαρτήτως	του	ποσού	που	αφορά	ο	δανεισμός,	
-	στον	δε	πίνακα	του	υποδείγματος	1	του	Προσαρτήματος	ΙΙ	αναγράφεται	το	ποσό	
δανεισμού	και	για	το	έτος/η	στο	οποίο	αυτό	αναφέρεται.		
	
22.2.3	Η	τεχνική	και	επαγγελματική	ικανότητα	του	άρθρου	19.3.	της	παρούσας	
αποδεικνύεται	ως	ακολούθως:	
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Για	την	απόδειξη	της	ζητούμενης	από	την	παρ.	19.3.	της	παρούσας	τεχνικής	και	
επαγγελματικής	ικανότητας	για	τη	σύμβαση	για	την	οποία	υποβάλουν	προσφορά,	οι	
διαγωνιζόμενοι	προσκομίζουν	τα	αναφερόμενα	κατωτέρω	δικαιολογητικά	έγγραφα	(σε	
περίπτωση	«δάνειας	ικανότητας»	κατά	την	έννοια	της	παρ.	19.5.2	της	παρούσας,	τα	
αποδεικτικά	στοιχεία	πρέπει	να	αφορούν	το	πρόσωπο	ή	τον	οικονομικό	φορέα	που	
δανείζει	την	ικανότητα):	
1)	Ως	προς	την	εκπόνηση	παρόμοιων	μελετών	της	παρ.	19.3.1)	Κατάλογο	των	
κυριοτέρων	παρόμοιων	μελετών	της	παρ.	19.3.1)	της	παρούσας,	σύμφωνα	με	το	
συνημμένο	Υπόδειγμα	1	του	προσαρτήματος	III,	που	εκπονήθηκαν	από	τον	
διαγωνιζόμενο	ή	σε	περίπτωση	σύμπραξης/κοινοπραξίας	από	τα	μέλη	αυτής,	κατά	την	
τελευταία	δεκαετία,	πριν	την	ημερομηνία	λήξης	της	προθεσμίας	υποβολής	προσφορών.	
α)	Για	την	απόδειξη	της	εκπόνησης	των	ως	άνω	μελετών,	σε	περίπτωση	που	φορέας	
ανάθεσης	είναι	το	δημόσιο,	οργανισμός	ή	επιχείρηση	του	ευρύτερου		δημόσιου	τομέα	ή	
ΟΤΑ	απαιτείται	η	υποβολή	πιστοποιητικών	συντασσόμενων	ή	θεωρούμενων	από	την	
αρμόδια	αρχή	από	τα	οποία	να	προκύπτουν	τα	ακόλουθα	στοιχεία:	

o ο	εργοδότης	και	ο	ανάδοχος	της	«παρόμοιας	μελέτης»		
o το	αντικείμενο	της	«παρόμοιας	μελέτης»	κατά	τα	αναφερόμενα	στην	παρ.	19.3.1)	

της	παρούσας	
o η	 επιτυχής	 εκτέλεση	 της	 «παρόμοιας	 μελέτης»	 από	 τον	 επικαλούμενο	 την	

εμπειρία		
o η	 αξία	 της	 «παρόμοιας	 μελέτης»	 που	 εκπονήθηκε	 από	 τον	 επικαλούμενο	 την	

εμπειρία	(τελική	αμοιβή)		
o ο	χρόνος	έγκρισης	ή/και	παραλαβής	των	εργασιών	της	«παρόμοιας	μελέτης».	

	
Σε	περίπτωση	που	τα	ανωτέρω	δεν	προκύπτουν	από	το	πιστοποιητικό	του	φορέα	
ανάθεσης	υποβάλλεται	οποιοδήποτε	άλλο	επίσημο	στοιχείο	από	το	οποίο	να	
αποδεικνύονται	τα	στοιχεία	αυτά.	
β)	Όταν	πρόκειται	για	ιδιωτικό	φορέα	ανάθεσης	(ιδιώτη	εργοδότη),	απαιτείται	η	
υποβολή	στοιχείων	από	τα	οποία	να	αποδεικνύεται	η	ανάληψη	και	εκτέλεση	της	
μελέτης	όπως	σύμβαση,	δελτία	παροχής	υπηρεσιών,	τιμολόγια	κλπ	και	από	τα	οποία	
προκύπτουν	τα	αναφερόμενα	στο	ανωτέρω	α)	στοιχεία.	
γ)	Σε	περίπτωση	που	ο	διαγωνιζόμενος	εκπόνησε	μελέτες	υπό	την	ιδιότητα	του	
υπεργολάβου	σε	μελέτες/έργα	δημοσίου	φορέα	ανάθεσης	(δημοσίου	οργανισμού	ή	
επιχείρησης	του	ευρύτερου	δημόσιου	τομέα	ή	ΟΤΑ)	τότε:	
i)	εφόσον	η	υπεργολαβία	προκύπτει	από	τη	σύμβαση	ανάθεσης	της	μελέτης	του	
δημοσίου	φορέα	στον	ανάδοχο	αυτής	απαιτείται	να	υποβληθούν	τα	ακόλουθα:	
-	η	σύμβαση	αυτή,	
-	στοιχεία	από	τα	οποία	να	αποδεικνύεται	η	εκτέλεση	της	μελέτης	όπως		δελτία	
παροχής	υπηρεσιών,	τιμολόγια	κλπ	καθώς	και	
-	πιστοποιητικό	του	δημοσίου	φορέα	ανάθεσης	από	όπου	να	προκύπτει	ο	ανάδοχος	του	
έργου	και	η	εκπόνηση	της	μελέτης	κατά	τα	ανωτέρω	αναφερόμενα.	
Από	τα	υποβληθέντα	από	το	διαγωνιζόμενο	θα	πρέπει	να	προκύπτουν	τα	αναφερόμενα	
στο	ανωτέρω	α)	στοιχεία.	
ii)	εφόσον	η	υπεργολαβία	δεν	προκύπτει	από	τη	σύμβαση	ανάθεσης	της	μελέτης	του	
δημοσίου	φορέα	στον	ανάδοχο	αυτής	τότε	απαιτείται	να		υποβληθούν	τα	ακόλουθα:	
-	η	σύμβαση	υπεργολαβίας	με	αποδεικτικό	κατάθεσής	της	στην	αρμόδια	Δ.Ο.Υ.	(ή	για	
τους	αλλοδαπούς	σε	αντίστοιχο	φορέα)	και	επιπρόσθετα	είτε	βεβαίωση	του	ιδιώτη	
εργοδότη	σύμφωνα	με	τα	αναφερόμενα	στο	ανωτέρω	α)	είτε	στοιχεία	από	τα	οποία	να	
προκύπτει	η	εκτέλεσή	της	(όπως	δελτία	παροχής	υπηρεσιών,	τιμολόγια)	καθώς	και	
-	πιστοποιητικό	του	δημοσίου	φορέα	ανάθεσης	από	όπου	να	προκύπτει	ο	ανάδοχος	του	
έργου	και	η	εκπόνηση	της	μελέτης	κατά	τα	ανωτέρω	αναφερόμενα.	
Από	τα	υποβληθέντα	από	το	διαγωνιζόμενο	θα	πρέπει	να	προκύπτουν	τα	αναφερόμενα	
στο	ανωτέρω	α)	στοιχεία.	
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Η	Ε.Κ.ΧΑ.	Α.Ε..	διατηρεί	το	δικαίωμα	να	επικοινωνήσει	με	οποιονδήποτε,	που	θα	
αναφέρει	ο	διαγωνιζόμενος	στις	ανωτέρω	καταστάσεις	για	επιβεβαίωση	των	
στοιχείων.	
Επίσης	στην	περίπτωση	που	παρόμοια	μελέτη	«δανείζεται»	κατά	τα	αναφερόμενα	στην	
παρ.	19.4.2.1.	της	παρούσας	υποβάλλονται,	επιπρόσθετα	των	ανωτέρω,	και	τα	
ακόλουθα	κατά	περίπτωση	δικαιολογητικά:		
1)	Σε	περίπτωση	δανειστή,	κατά	τα	αναφερόμενα	στην	παρ.	19.5.2.1	της	παρούσας,	
φυσικού	προσώπου	πρέπει	να	υποβάλλονται	τα	ακόλουθα	έγγραφα	δανεισμού:	
	
i.	Υ.Δ.	του	δανειστή	φυσικού	προσώπου	περί	διάθεσης	εμπειρίας	του	σε	«παρόμοιες	
μελέτες»	της	παρ.	19.3.1)	της	παρούσας,	με	τη	συμπλήρωση	του	Υποδείγματος	1	του	
Προσαρτήματος	VII	και		ii.	Ιδιωτικό	συμφωνητικό	μεταξύ	του	δανειστή	φυσικού	
προσώπου	και	του	διαγωνιζόμενου	περί	διάθεσης	εμπειρίας	σε	«παρόμοιες	μελέτες»	
της	παρ.	19.3.1)	της	παρούσας,	με	τη	συμπλήρωση	του	Υποδείγματος	3	του	
Προσαρτήματος	VII.	
Σε	περίπτωση	που	ο	«δανειστής»	Φυσικό	Πρόσωπο	στελεχώνει	με	το	μελετητικό	του	
πτυχίο	το	μελετητικό	πτυχίο	εταιρείας/γραφείου	μελετών	που	δε	συμμετέχει	στο	
διαγωνιζόμενο,	τότε	υποβάλλονται	επιπρόσθετα	των	ανωτέρω	και	τα	ακόλουθα	
έγγραφα	δανεισμού:	
iii.	Απόφαση	του	αρμοδίου	οργάνου	της	ανωτέρω	εταιρείας/γραφείου	μελετών	περί	
διάθεσης	του	στελέχους	της,	με	τη	συμπλήρωση	του	Υποδείγματος	5	του	
Προσαρτήματος	VII	και		
iv.	Ιδιωτικό	συμφωνητικό	μεταξύ	της	εταιρείας/γραφείου	μελετών	και	του	
διαγωνιζόμενου	περί	διάθεσης	του	στελέχους,	με	τη	συμπλήρωση	του	Υποδείγματος	6	
του	Προσαρτήματος	VII.	
2)	Σε	περίπτωση	δανειστή,	κατά	τα	αναφερόμενα	στην	παρ.	19.5.2.1	της	παρούσας,	
νομικού	προσώπου	πρέπει	να	υποβάλλονται	τα	ακόλουθα	πιστοποιητικά	δανεισμού:	
i.	Απόφαση	του	αρμοδίου	οργάνου	της	εταιρείας/γραφείου	μελετών	περί	διάθεσης	
εμπειρίας	της	σε	«παρόμοιες	μελέτες»	της	παρ.	19.3.1)	της	παρούσας,	με	τη	
συμπλήρωση	του	Υποδείγματος	2	του	Προσαρτήματος	VII	και	
ii.	Ιδιωτικό	συμφωνητικό	μεταξύ	του	δανειστή	νομικού	προσώπου	και	του	
διαγωνιζόμενου	περί	διάθεσης	εμπειρίας	σε	«παρόμοιες	μελέτες»	της	παρ.	19.3.1)	της	
παρούσας,	με	τη	συμπλήρωση	του	Υποδείγματος	4	του	Προσαρτήματος	VII.	
	
2)	Ως	προς	ελάχιστα	απαιτούμενο	στελεχιακό	δυναμικού	της	παρ.	19.3.2)	
Για	κάθε	μία	σύμβαση	για	την	οποία	υποβάλλεται	προσφορά,	κατάλογο	με		τους	
τίτλους	σπουδών	και	τα	επαγγελματικά	προσόντα	(εμπειρία)	του	ονομαστικά	
αναφερόμενου	ελάχιστα	απαιτούμενου	στελεχιακού	δυναμικού		της	παρ.	19.3.2)	της	
παρούσας.	Ο	κατάλογος	αυτός	συντάσσεται	σύμφωναμε	το	Υπόδειγμα	2	του	
Προσαρτήματος	ΙΙI	του	παρόντος	Τεύχους.	
Για	κάθε	στέλεχος	του	ανωτέρω	καταλόγου	υποβάλλονται	τα	ακόλουθα:	
α)	Υπεύθυνη	Δήλωση	(Υ.Δ.)	σύμφωνα	με	το	Υπόδειγμα	3	του	Προσαρτήματος	ΙΙΙ,	με	την	
οποία	το	στέλεχος	μεταξύ	άλλων	θα	δηλώνει	ότι:	
-	είναι	σε	γνώση	των	στοιχείων	της	προσφοράς	του	διαγωνιζόμενου	για	τη	
συγκεκριμένη	σύμβαση	στην	οποία	δηλώνεται	τα	οποία	αφορούν	το	άτομό	του	και	ότι	
τα	στοιχεία	αυτά	είναι	αληθή	και	
-	σε	περίπτωση	ανάθεσης	της	συγκεκριμένης	σύμβασης	στο	διαγωνιζόμενο	θα	διαθέσει	
τον	εαυτό	του	και	θα	απασχοληθεί	με	την	εκτέλεσή	της	σύμφωνα	με	τα	στοιχεία	
απασχόλησης	που	έχει	υποβάλει	ο	διαγωνιζόμενος.	
β)	ο	απαιτούμενος	σύμφωνα	με	την	παρ.	19.3.2)	τίτλος	σπουδών.	Εφόσον	η	ακριβής	
ημερομηνία	κτήσης	του	απαιτούμενου	κατά	περίπτωση	τίτλου	σπουδών	δεν	προκύπτει	
από	τον	τίτλο	σπουδών	τότε	θα	πρέπει	να	συνυποβληθεί	και	βεβαίωση	του	
Εκπαιδευτικού	Ιδρύματος	που	εξέδωσε	τον	τίτλο	σπουδών	περί	της	ημερομηνίας	
κτήσης	του.	Σε	περίπτωση	που	η	μη		αναγραφή	της	ακριβούς	ημερομηνίας	δεν	
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δημιουργεί	αμφιβολία	για	εάν	το	στέλεχος	που	δηλώνεται	ως	ελάχιστο	απαιτούμενο	
στελεχιακό	δυναμικό	διαθέτει	την	δηλούμενη	για	αυτό,	στο	πίνακα	του	ελάχιστου	
απαιτούμενου	στελεχιακού	δυναμικού,	επαγγελματική	εμπειρία,	τότε	δεν	απαιτείται	η	
συνυποβολή	της	ανωτέρω	βεβαίωσης.	
γ)	βιογραφικό	σημείωμα	σύμφωνα	με	το	Υπόδειγμα	4	του	Προσαρτήματος	ΙΙΙ.	
δ)	αποδεικτικά	στοιχεία	ότι	τα	στελέχη	αυτά	διαθέτουν	την	απαιτούμενη	στην	παρ.	
19.3.2.	ειδική	εμπειρία.	Συγκεκριμένα	θα	πρέπει	να	προσκομίζονται	σχετικά	
αποδεικτικά	στοιχεία	ως	προς	τα	έργα	που	αναγράφει	το	στέλεχος	στον	πίνακα	6	του	
βιογραφικού	του	σημειώματος.	Τέτοιο	αποδεικτικό	στοιχείο	μπορεί	να	είναι	και	
βεβαίωση	εργοδότη	η	οποία	να	περιλαμβάνει	κατ’	ελάχιστο	τα	στοιχεία	του	εργοδότη,	
τη	σχέση	εργασίας	με	το	στέλεχος,	τον	τίτλο	του	έργου	στο	οποίο	απασχολήθηκε,	το	
αντικείμενο	του	έργου	και	τη	συγκεκριμένη	απασχόληση	του	στελέχους	σε	αυτό	καθώς	
και	τη	διάρκεια	απασχόλησης	αυτού.	Σε	περίπτωση	μη	δυνατότητας	έκδοσης	σχετικής	
βεβαίωσης	από	τον	εργοδότη	δύναται	να	προσκομισθούν	άλλα	στοιχεία	που	να	
αποδεικνύεται	η	επαγγελματική	του	εμπειρία	(όπως	αντίγραφο	σύμβασης,	δελτίο	
παροχής	υπηρεσιών,	τιμολόγιο	κ.λπ.).	
	
Σε	περίπτωση	που	δηλώνεται	ως	ονομαστικά	αναφερόμενο	ελάχιστο	απαιτούμενο	
στελεχιακό	δυναμικό	στέλεχος	που	δεν	είναι	«τρίτος»	κατά	την	έννοια	της	παρ.	19.4.2	
του	παρόντος	τεύχους	τότε	συμπληρώνεται	το	πεδίο	Δ)	της	ανωτέρω	αναφερόμενης	
Υ.Δ	και	όχι	το	πεδίο	Γ)	το	οποίο	και	διαγράφεται.	
Σε	περίπτωση	που	το	στέλεχος	προέρχεται	με	«δανεισμό»	σύμφωνα	με	τα	αναφερόμενα	
στην	παρ.	19.4.2.2.	της	παρούσας	τότε	συμπληρώνεται	το	πεδίο	Γ)	της	ανωτέρω	
αναφερόμενης	Υ.Δ.	του	στελέχους	και	όχι	το	πεδίο	Δ)	το	οποίο	και	διαγράφεται	και:	
1)	εφόσον	δανειστής	του	στελέχους	αυτού	νοείται	εταιρεία/γραφείο	μελετών	κατά	τα	
αναφερόμενα	στην	παρ.	19.4.2.2.	του	παρόντος	Τεύχους	τότε	υποβάλλονται	
επιπρόσθετα	και	τα	ακόλουθα	πιστοποιητικά	δανεισμού:	
i.	απόφαση	του	αρμοδίου	οργάνου	της	ανωτέρω	εταιρείας/γραφείου	μελετών	περί	
διάθεσης	του	στελέχους	της	ως	ελάχιστο	απαιτούμενο	στελεχιακό	δυναμικό	στο	
διαγωνισμό,	με	τη	συμπλήρωση	του	Υποδείγματος	7	του	Προσαρτήματος	VII	και	
ii.	ιδιωτικό	συμφωνητικό	μεταξύ	της	ανωτέρω	εταιρείας/γραφείου	μελετών	και	του	
διαγωνιζόμενου	περί	διάθεσης	του	στελέχους	ως	ελάχιστο	απαιτούμενο	στελεχιακό	
δυναμικό	στο	διαγωνισμό,	με	τη	συμπλήρωση	του	Υποδείγματος	8	του	Προσαρτήματος	
VII.	
2)	Στις	λοιπές	περιπτώσεις	θεωρείται	ότι	δανειστής	είναι	το	ίδιο	το	στέλεχος	το	οποίο	
δανείζει	τον	εαυτό	του	για	να	περιληφθεί	στο	ελάχιστο	απαιτούμενο	στελεχιακό	
δυναμικό	του	διαγωνιζόμενου	και	αρκεί	να	υποβάλλεται	μόνο	η	ανωτέρω	αναφερόμενη	
Υπεύθυνη	Δήλωση	του	στελέχους	του	υποδείγματος	3	του	Προσαρτήματος	ΙΙΙ.	
Η	Αναθέτουσα	Αρχή	διατηρεί	το	δικαίωμα	να	επικοινωνήσει	με	οποιονδήποτε	
αναφέρεται	στα	ανωτέρω	για	επιβεβαίωση	των	στοιχείων.	
Η	Επιτροπή	δικαιούται	να	ζητήσει	απευθείας	πληροφορίες	από	τους	αναφερόμενους	
στα	ανωτέρω	εργοδότες	των	διαγωνιζομένων,	προκειμένου	να	συνεκτιμήσει	και	
επαληθεύσει,	τα	δηλούμενα	στοιχεία	.	Επίσης	η	Επιτροπή	δικαιούται	να	ζητήσει	
πληροφορίες	σχετικές	με	τα	υποβληθέντα	από	τους	διαγωνιζόμενους	στοιχεία	
αναφορικά	με	την	τεχνική	και	επαγγελματική	τους	ικανότητα	και	την	οικονομική	και	
χρηματοοικονομική	επάρκειά	τους.	
	
22.2.4	Αν	ο	προσφέρων	επιθυμεί	να	στηριχθεί	στις	ικανότητες	άλλων	φορέων,	
προσκομίζει	στην	αναθέτουσα	αρχή	σχετική	δέσμευση	των	φορέων	αυτών	(π.χ.	
δήλωση,	ιδιωτικό	συμφωνητικό,	κ.α.)	ότι	θα	διαθέσουν	στον	προσφέροντα	τους	
αναγκαίους	πόρους,	σύμφωνα	και	με	τα	κατά	περίπτωση	αναφερόμενα	στην	παρούσα.	
	
22.2.5	Οι	οικονομικοί	φορείς	που	είναι	εγγεγραμμένοι	σε	επίσημους	καταλόγους	ή	
διαθέτουν	πιστοποιητικό	μπορούν,	για	την	εκάστοτε	σύμβαση,	να	προσκομίζουν	στις	
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αναθέτουσες	αρχές	πιστοποιητικό	εγγραφής	εκδιδόμενο	από	την	αρμόδια	αρχή	ή	το	
πιστοποιητικό	που	εκδίδεται	από	τον	αρμόδιο	οργανισμό	πιστοποίησης.	
Στα	πιστοποιητικά	αυτά	αναφέρονται	τα	δικαιολογητικά	βάσει	των	οποίων	έγινε	η	
εγγραφή	των	εν	λόγω	οικονομικών	φορέων	στον	επίσημο	κατάλογο	ή	η	πιστοποίηση	
και	η	κατάταξη	στον	εν	λόγω	κατάλογο.	
	
22.3.	Σχετικά	με	τον	έλεγχο	νομιμοποίησης	του	προσωρινού	αναδόχου:	
Σε	περίπτωση	νομικού	προσώπου,	υποβάλλονται	τα	νομιμοποιητικά	έγγραφα	από	τα	
οποία	να	προκύπτει	η	εξουσία	υπογραφής	του	νομίμου	εκπροσώπου.	
Εάν	ο	προσφέρων	η	και	τα	μέλη	αυτού	σε	περίπτωση	σύμπραξης/Κοινοπραξίας:	
α)	είναι	Α.Ε	και	Ε.Π.Ε	:	
1.	ΦΕΚ	σύστασης,	
2.	Αντίγραφο	του	ισχύοντος	καταστατικού	με	το	ΦΕΚ	στο	οποίο	έχουν	δημοσιευτεί	
όλες	οι	μέχρι	σήμερα	τροποποιήσεις	αυτού	ή	επικυρωμένο	αντίγραφο	
κωδικοποιημένου	καταστατικού	(εφόσον	υπάρχει)	
3.	ΦΕΚ	στο	οποίο	έχει	δημοσιευτεί	το	πρακτικό	ΔΣ	εκπροσώπησης	του	νομικού	
προσώπου,		
4.	Πρακτικό	Δ.Σ	περί	έγκρισης	συμμετοχής	στο	διαγωνισμό,	στο	οποίο	μπορεί	να	
περιέχεται	και	εξουσιοδότηση	(εφόσον	αυτό	προβλέπεται	από	το	καταστατικό	του	
υποψηφίου	αναδόχου)	για	υπογραφή	και	υποβολή	προσφοράς	σε	περίπτωση	που	δεν	
υπογράφει	ο	ίδιος	ο	νόμιμος	εκπρόσωπος	του	φορέα	την	προσφορά	και	τα	λοιπά	
απαιτούμενα	έγγραφα	του	διαγωνισμού	και	ορίζεται	συγκεκριμένα	άτομο,	κάτοικος	
Αθηνών	και	γνώστης	της	ελληνικής	γλώσσας,	ως	αντίκλητος,	
5.	Πιστοποιητικό	αρμόδιας	δικαστικής	ή	διοικητικής	αρχής	περί	τροποποιήσεων	του	
καταστατικού	/	μη	λύσης	της	εταιρείας,	το	οποίο	πρέπει	να	έχει	εκδοθεί	το	πολύ	τρείς	
(3)	μήνες	πριν	από	την	ημερομηνία	υποβολής	προσφορών.	
β)	είναι	Ο.Ε,	Ε.Ε	,	ΙΚΕ:	
1.	Αντίγραφο	του	καταστατικού	με	όλα	τα	μέχρι	σήμερα	τροποποιητικά	ή	επικυρωμένο	
αντίγραφο	κωδικοποιημένου	καταστατικού	(εφόσον	υπάρχει)	
2.	Πιστοποιητικά	αρμόδιας	δικαστικής	ή	διοικητικής	αρχής	περί	των	τροποποιήσεων	
του	καταστατικού.	
Σε	περίπτωση	εγκατάστασης	τους	στην	αλλοδαπή,	τα	δικαιολογητικά	σύστασής	τους	
εκδίδονται	με	βάση	την	ισχύουσα	νομοθεσία	της	χώρας	που	είναι	εγκατεστημένα,	από	
την	οποία	και	εκδίδεται	το	σχετικό	πιστοποιητικό.		
22.4.	Επίσης	υποβάλλονται	τα	ακόλουθα	

α)	Σε	περίπτωση	σύμπραξης:	

1.	Υπεύθυνη	Δήλωση	(Υ.Δ.)	κάθε	μέλους	της	σύμπραξης	περί	ορισμού:	

(i)	Κοινού	Εκπροσώπου,	

(ii)	Αναπληρωτή	Κοινού	Εκπροσώπου	του	διαγωνιζομένου,	

(iii)	του	μέλους	της	σύμπραξης	που	εξουσιοδοτήθηκε	να	υποβάλλει	ηλεκτρονικά	στο	
σύστημα	(ΕΣΗΔΗΣ)	την	προσφορά,	καθώς	και	

iv)	περί	ενώσεως	των	μελών	της	σύμπραξης	με	σκοπό	την	εκτέλεση	της	σύμβασης	για	
την	οποία	υποβάλλεται	προσφορά,	και	αποδοχής	της	από	κοινού	εκτέλεσης	της	
σύμβασης	για	την	οποία	υποβάλλεται	προσφορά	και	της	ευθύνης	κάθε	μέλους	της	
διαγωνιζόμενης	σύμπραξης	κατά	τα	αναφερόμενα	στην	παρ.	4	του	άρθρου	19	του	Ν.	
4412/16.	
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2.	Δήλωση	του	ορισθέντος	κοινού	εκπροσώπου	του	διαγωνιζόμενου	α)	περί	αποδοχής	
του	διορισμού	του	β)	περί	κατανομής	της	αμοιβής	των	μελών	της	σύμπραξης	(πίνακα)	
και	γ)	ότι	τα	δηλούμενα	στοιχεία	θα	αποτελούν	περιεχόμενο	του	συμφωνητικού	
σύστασης	της	κοινοπραξίας	σε	περίπτωση	που	ανακηρυχθεί	ανάδοχος.	

3.	Δήλωση	του	ορισθέντος	αναπληρωτή	του	κοινού	εκπροσώπου	του	διαγωνιζόμενου	
περί	αποδοχής	του	διορισμού	του.	

β)	Σε	περίπτωση	κοινοπραξίας,	το	συμφωνητικό	περί	σύστασης	κοινοπραξίας,	όπου	θα	
αναφέρεται,	ο	τίτλος	της	σύμβασης	για	την	οποία	η	κοινοπραξία	υποβάλει	προσφορά,	
όπως	αυτός	αναγράφεται	στην	παρ.	12.1	του	Τεύχους	Διακήρυξης,	ο	κοινός	
εκπρόσωπος	και	ο	αναπληρωτής	αυτού,	το	ποσοστό	συμμετοχής	κάθε	μέλους	αυτής,	η	
εκτέλεση	της	σύμβασης	για	την	οποία	υποβάλλεται	προσφορά	και	η	αποδοχή	της	από	
κοινού	εκτέλεσης	της	σύμβασης	και	της	ευθύνης	των	μελών	κατά	τα	αναφερόμενα	στην	
παρ.	4	του	άρθρου	19	του	Ν.	4412/16.	

22.5	Επίσης	υποβάλλεται	κατάλογος	των	απαιτούμενων	δικαιολογητικών	του	φακέλου	
«Δικαιολογητικά	Κατακύρωσης»	σύμφωνα	με	το	συνημμένο	Προσάρτημα	VIΙI	
συμπληρωμένο	με	τα	απαιτούμενα	από	την	Διακήρυξη	δικαιολογητικά	τα	οποία	πρέπει	
να	περιλαμβάνονται	εντός	του	φακέλου	«Δικαιολογητικά	Κατακύρωσης».	Ο	ανωτέρω	
κατάλογος	θα	υποβάλλεται	ηλεκτρονικά	στο	σύστημα	σε	μορφή	.pdf	ψηφιακά	
υπογεγραμμένος	από	το	διαγωνιζόμενο	φυσικό	πρόσωπο	ή	το	νόμιμο	εκπρόσωπο	του	
διαγωνιζόμενου	νομικού	προσώπου	ή	σε	περίπτωση	σύμπραξης	ή	κοινοπραξίας	το	
κοινό	εκπροσώπου	αυτής.	

Τα	δικαιολογητικά	που	προσκομίζονται	ως	επισυναπτόμενα	αρχεία	στον	φάκελο	
«Δικαιολογητικών	Κατακύρωσης»	πρέπει	να	ακολουθούν	την	οργάνωση	και	δομή	
καταλόγων/υποκαταλόγων	όπως	αυτά	περιγράφονται	στο	Προσάρτημα	VIII,	και	να	
δίδεται	η	ονομασία	τους,	σύμφωνα	με	τις	οδηγίες	του	προσαρτήματος	αυτού.	

Τα	δικαιολογητικά	που	προσκομίζονται	στην	Αναθέτουσα	Αρχή	σε	έντυπη	μορφή,	θα	
πρέπει	να	είναι	αριθμημένα	ανά	σελίδα	ταξινομημένα	σύμφωνα	με	την	σειρά	που	
αναφέρονται	στο	κατάλογο	του	Προσαρτήματος	VIII.		
	

Άρθρο	23:	Υπεργολαβία	

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

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

23.3		....................................................................	lxxii	

23.4					Αν	το(α)	τμήμα(τα)	της	σύμβασης,	το(α)	οποίο(α)	ο	προσφέρων	προτίθεται	να	
αναθέσει	υπό	μορφή	υπεργολαβίας	σε	τρίτους,	υπερβαίνει	το	ποσοστό	του	τριάντα	τοις	
εκατό	(30%)lxxiii		της	συνολικής	αξίας	της	σύμβασης,	η	αναθέτουσα	αρχή:	

α)	επαληθεύει	υποχρεωτικά	τη	συνδρομή	των	λόγων	αποκλεισμού	του	άρθρου	18	
της	παρούσας	για	τους	υπεργολάβους	με	το	Ε.Ε.Ε.Σ.,	
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β)	απαιτεί	υποχρεωτικά	από	τον	προσφέροντα	να	αντικαταστήσει	έναν	
υπεργολάβο,	όταν	από	την	ως	άνω	επαλήθευση	προκύπτει	ότι	συντρέχουν	λόγοι	
αποκλεισμού	του.		

	

	

Άρθρο	24	-	Διάφορα:	

Για	την	διεξαγωγή	του	διαγωνισμού	έχουν	εκδοθεί	οι	πιο	κάτω	γνωμοδοτήσεις		και	
αποφάσειςlxxiv:	

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

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

	

Για	 την	παρουo σα	 διαδικασιoα	 εoχει	 εκδοθειo	 η	 αποoφαση	με	αρ.πρωτ.	 	….................	 για	 την	
αναo ληψη	υποχρεoωσης/εoγκριση	δεoσμευσης	πιoστωσης	για	το	οικονομικοo 	εoτος	201.....	και	
με	 αρ.	 	 .........	 καταχωo ρηση	 στο	 βιβλιoο	 εγκριoσεων	 και	 εντολωo ν	 πληρωμηo ς	 της	 Δ.Ο.Υ.	
(συμπληρωo νεται	 και	 ο	 αριθμοo ς	 της	 αποoφασης	 εoγκρισης	 της	 πολυετουo ς	 αναo ληψης	 σε	
περιoπτωση	που	η	δαπαo νη	εκτειoνεται	σε	περισσοo τερα	του	ενοo ς	οικονομικαo 	εoτη,	συo μφωνα	
με	το	αo ρθρο	4	παρ.	4	του	π.δ	80/2016)lxxv.	

	

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

	

(Τόπος	–	Ημερομηνία)	

	

	

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	 	 	 	 																																																ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	&	
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	

Ο	Συντάξας		 	 	 	 	 																																														Ο	
Τμηματάρχης	

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

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

		

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	

Με	την	υπ'	αριθμ.	πρωτ.	.........................	απόφασηlxxvi	

Ο	Διευθυντής	

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

	

	

	

	

ΑΚΡΙΒΕΣ	ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	
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i  Συμπληρώνονται	 τα	 στοιχεία	 της	 αναθέτουσας	 αρχής.	 Επισημαίνεται	 ότι	 οι	
αναθέτοντες	φορείς	δύνανται	να	χρησιμοποιούν	το	παρόν	τεύχος	διακήρυξης	για	τις	
συμβάσεις	που	αναθέτουν	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	του	Βιβλίου	ΙΙ	του	ν.	4412/2016. 

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

iii	 	Μέσω	της	λειτουργικότητας	“Επικοινωνία”	του	υποσυστήματος.	
iv		 	Aπό	 τις	 2-5-2019,	 παρέχεται	 η	 νέα	 ηλεκτρονική	 υπηρεσία	Promitheus	
ESPDint	(https://espdint.eprocurement.gov.gr/)	 που	 προσφέρει	 τη	 δυνατότητα	
ηλεκτρονικής	 σύνταξης	 και	 διαχείρισης	 του	 Ευρωπαϊκού	 Ενιαίου	 Εγγράφου	
Σύμβασης	 (ΕΕΕΣ).	 Μπορείτε	 να	 δείτε	 τη	 σχετική	 ανακοίνωση	 στη	 Διαδικτυακή	
Πύλη	του	 ΕΣΗΔΗΣ	 www.promitheus.gov.gr	 Πρβλ	 και	 το	 Διορθωτικό	 (Επίσημη	
Εφημερίδα	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 L	 17/65	 της	 23ης	 Ιανουαρίου	 2018)	 στον	
Εκτελεστικό	Κανονισμό	(ΕΕ)	2016/7	για	την	καθιέρωση	του	τυποποιημένου	εντύπου	
για	το	Ευρωπαϊκό	Ενιαίο	Έγγραφο	Προμήθειας	,	με	το	οποίο	επιλύθηκαν	τα	σχετικά	
ζητήματα	 ορολογίας	 που	 υπήρχαν	 στο	 αρχικό	 επίσημο	 ελληνικό	 	 κείμενο	 του	
Εκτελεστικού	Κανονισμού,	Μπορείτε	να	δείτε	το	σχετικό	Διορθωτικό	στην	ακόλουθη	
διαδρομή	 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL	

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

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

vii	 	Πρβ.	άρθρο	67	του	ν.	4412/2016. 
viii  Συμπληρώνεται		από	την	αναθέτουσα	αρχή	με		σαφήνεια	συγκεκριμένη	ημερομηνία	
(“εγκαίρως,	ήτοι	έως	την	....”),	προς	αποφυγή	οιασδήποτε	σύγχυσης	και	αμφιβολίας.	 
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ix	 	Συμπληρώνεται	η	έκτη	ημέρα	πριν	από	τη	λήξη	της	προθεσμίας	του	άρθρου	14	της	
παρούσας.	Σε	περίπτωση	επισπευσμένης	διαδικασίας	της	παρ.	3	του	άρθρου	27	του	
ν.	4412/2016,	συμπληρώνεται,	αντί	της	έκτης,	η	τέταρτη	ημέρα,	κατά	τα	ειδικότερα	
οριζόμενα	στα	άρθρα	67/297	παρ.	2	του	ν.	4412/2016.	Σε	περίπτωση	που	η	ημέρα	
αυτή	είναι	αργία,	τίθεται	η	προηγούμενη	αυτής	εργάσιμη	ημέρα.	Πρβλ	και	άρθρο	11	
της	υπ'	αριθμ.	117384/26-10-2017		Κ.Υ.Α.	(3821	Β'). 

x   Πρβλ.	άρθρο	12	παρ.	1.2.1.1.	&	1.2.1.2	της	υπ'	αριθμ.	117384/26-10-2017		Κ.Υ.Α.	 
xi Πρβ.	άρθρο	92	παρ.	8	του	ν.	4412/2016,	όπως	προστέθηκε	με	το	άρθρο	43	παρ.8	
υποπαρ.	β.	του	ν.	4605/2019	και	τροποποιήθηκε	από	το	άρθρο	56	παρ.	4	του	ν.	
4609/2019.	

xii  Άρθρο	92	παρ.	7	του	ν.	4412/2016,	όπως	προστέθηκε	με	το	άρθρο	43	παρ.	8	περ.	β’	του	
ν.	4605/2019	και	το	άρθρο	56	παρ.	3	του	ν.	4609/2019	(Α’67)	Σημειώνεται	ότι	η	
προθεσμία	των	10	ημερών	που	αναγράφεται	στο	παρόν	σημείο	αφορά	μόνο	τον	χρόνο	
υπογραφής	της	ΥΔ	και	σε	καμία	περίπτωση	δεν	συνδέεται	με	τη	συνολική	προθεσμία	
υποβολής	των	προσφορών	με	την	έννοια	ότι	οι	οικονομικοί	φορείς	έχουν	τη	
δυνατότητα	να	υποβάλλουν	την	προσφορά	τους	οποτεδήποτε	κατά	την	ως	άνω	
προθεσμία.	

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

xiv	 Πρβλ.	άρθρο	103	παρ.	1	εδ.	α	του	ν.	4412/2016,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	43	
παρ.	12	περ.	α	του	ν.	4605/2019.	

xv	 	Πρβλ.	άρθρο	103	παρ.	1	ν.	4412/2016,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	107	περ.	19	
του	ν.	4497/2017	(Α	171).				

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

xvii  Με	 την	 επιφυo λαξη	 των	 παρ.	 7	 και	 8	 του	 αo ρθρου	 78	 του	 ν.	 4412/2016	 (ληoψη	
επανορθωτικωo ν	μεoσων). 

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

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

xx	 	Πρβλ.	παρ.	7	του	αo ρθρου	379	του	ν.	4412/2016,	οo πως	τροποποιηo θηκε	με	το	αo ρθρο	43	
παρ.	4	του	ν.	4487/2017	(Α’	116).		Πρβ.	και	αo ρθρο	15	παρ.	1	της	ΚΥΑ	117384/26-10-
2017.		

xxi Πρβ.	Άρθρο	361	του	ν.	4412/2016.	
xxii	Πρβ.	άρθρο	364	παρ.	2	του	ν.	4412/2016,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	43	παρ.	
41	του	ν.	4605/2019.	

xxiii	Πρβ.	Άρθρο	367	του	ν.	4412/2016	και	π.δ.	39/2017.	
xxiv Πρβ.	άρθρο	365	παρ.	1	του	ν.	4412/2016,	όπως	τροποποιήθηκε	από	το	άρθρο	43	παρ.	
42	του	ν.	4605/2019. 

xxv	Πρβ.	Άρθρο	372	παρ.	1	έως	3	του	ν.	4412/2016.	
xxvi	Πρβ.	άρθρο	372	παρ.	4	του	ν.	4412/2016,	όπως	τροποποιήθηκε	από	το	άρθρο	43	παρ.	
45	του	ν.	4605/2019.	

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

xxviii	 	Πρβλ.	ομοίως	προηγούμενη	υποσημείωση	
xxix		Η	 φραo ση	 	 “μετά	 την	 ολοκλήρωση	 του	 προσυμβατικού	 ελέγχου	 από	 το	 Ελεγκτικό	
Συνέδριο,	 εφόσον	 απαιτείται,	 σύμφωνα	 με	 τα	 άρθρα	 35	 και	 36	 	 του	 ν.	 4129/2013”	
προστιoθεται	στη	διακηo ρυξη	μοo νο	στις	περιπτωo σεις	εκειoνες,	στις	οποιoες	προβλεoπεται	
υποχρεoωση	 προσυμβατικουo 	 ελεoγχου,	 συo μφωνα	 με	 τα	 αo ρθρα	 35	 και	 36	 του	 ν.	
4129/2013,	αo λλως	διαγραoφεται.	
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xxx Πρβλ.	άρθρο	105	παρ.	3	του	ν.	4412/2016,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	43	παρ.	
13	περ.	γ	του	ν.	4605/19.	

	xxxi	 	Η	 απόφαση	 κατακύρωσης	 κοινοποιείται	 στον	 προσωρινό	 ανάδοχο:	 α)	 στην	
περίπτωση	που	απαιτείται	υποβολή	υπεύθυνης	δήλωσης	του	άρθρου	8.1,	μετά	τον	
έλεγχο	αυτής	και	τη	διαπίστωση	της	ορθότητάς	της	από	την	Επιτροπή	διαγωνισμού,	
και	 β)	 στην	 περίπτωση	 που	 δεν	 απαιτείται	 η	 υποβολή	 της	 ανωτέρω	 υπεύθυνης	
δήλωσης	(πρβλ.	προηγούμενη	υποσημείωση),	μετά	την	ολοκλήρωση	του	ελέγχου	των	
δικαιολογητικών	του	προσωρινού	αναδόχου	κατά	το	άρθρο	5	της	παρούσας	και	την	
άπρακτη	πάροδο	της	προθεσμίας	άσκησης	προδικαστικής	προσφυγής.		

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

xxxiii	 	Πρβλ.	άρθρο	80	παρ.	10	ν.	4412/2016,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	107	
περ.	14	του	ν.	4497/2017	(Α	171)	και	το	άρθρο	43	παρ.	7	περ.	α’	υποπερ.	αβ’	του	ν.	
4605/2019.		

xxxiv  Επισημαίνεται	 ότι	 με	 το	 	 άρθρο	 118	 παρ.	 25	 του	 ν.	 4472/2017	 (Α	 74)	
προβλέπεται	ότι:	"25.	Mε	την	έκδοση	του	προεδρικού	διατάγματος	της	παραγράφου	20	
καταργούνται	[...]	και	τα	άρθρα	39	και	40	του	ν.	3316/2005,	που	διατηρήθηκαν	σε	ισχύ	
με	την	περίπτωση	40	της	παρ.	1	του	άρθρου	377	του	ν.	4412/2016". 

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

xxxvi	 	Τίθεται	 μόνο	 όταν	 εκ	 του	 συμβατικού	 ποσού	 (1.000.000	 ΕΥΡΩ	 χωρίς	 ΦΠΑ)	
προκύπτει	εφαρμογή	των	διατάξεων	για	τον	έλεγχο	του	Ε.Σ.Ρ. 

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

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

xxxix  Νόμοι,	 ΠΔ	 και	 υπουργικές	 αποφάσεις	 που	 εκδίδονται	 μετά	 την	 έναρξη	 της	
διαδικασίας	σύναψης	της	σύμβασης	σύμφωνα	με	το	άρθρο	61	του	ν.	4412/2016,	δεν	
αποτελούν	μέρος	του	εφαρμοστέου	θεσμικού	πλαισίου	της. 

xl	 	Κατά	το	άρθρο	184	του	ν.	4412/2016,	τμηματικές	προθεσμίες	μπορούν	να	τεθούν		
στο	συμφωνητικό	κατά	την	κρίση	της	αναθέτουσας	αρχής.	Αν	δεν	τεθούν	τμηματικές	
προθεσμίες,	 η	 σχετική	 αναφορά	 της	 προκήρυξης	 διαγράφεται.	 Επίσης,	 μπορεί	 να	
γίνεται	παραπομπή	στο	σχετικό	χρονοδιάγραμμα	που	 (τυχόν)	περιλαμβάνεται	στο	
τεύχος	τεχνικών	δεδομένων. 

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

xlii	 	Ορίζεται	ο	χρόνος	από	την	Αναθέτουσα	Αρχή,	κατ΄	εκτίμηση	των	ιδιαιτεροτήτων	της	
διαδικασίας.	Για	τον	καθορισμό	του	χρόνου	 ισχύος	της	προσφοράς,	πρβ.	άρθρο	97	
παρ	3	του	ν.	4412/2016.			 

xliii	 	Η	προθεσμιoα	παραλαβηo ς	των	προσφορωo ν	καθοριoζεται	συo μφωνα	με	το	αo ρθρο	27	του	
ν.	4412/2016	. 

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

xlv	 	Το	 ποσοστό	 της	 εγγύησης	 συμμετοχής	 δεν	 μπορεί	 να	 υπερβαίνει	 το	 2%	 της	
εκτιμώμενης	αξίας	της	σύμβασης,	χωρίς	το	Φ.Π.Α.,	με	ανάλογη	στρογγυλοποίηση,	μη	
συνυπολογιζόμενων	 των	 δικαιωμάτων	 προαίρεσης	 και	 παράτασης	 της	 σύμβασης	
(άρθρο	72	παρ.	1	περ.	α	εδάφιο	πρώτο	του	ν.	4412/2016 όπως	τροποποιήθηκε	με	την	
παρ.	5α	του	άρθρου	43	ν.	4605/2019	[Α’	52].).	 
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xlvi	 	Πρβ.	άρθρο	72	παρ.	 1	 του	 ν.	 4412/2016,	 όπως	τροποποιήθηκε	 	 με	 την	περ.	 4	 του	
άρθρου	107	του	ν.	4497/2017	(Α'	171)	και	την	παρ.	5	περ.	β,	γ	και	δ	του	άρθρου	43	
του	ν.	4605/2019	(Α’	52).		

xlvii	 	 	 	 	 	 	Πρβ. άρθρο 198 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 
4491/2017 (Α 152).	

xlviii		Πρβλ.	άρθρα	63	και	65	του	ν.	4412/2016. 
xlix  Σύμφωνα	με	τα	άρθρα	38	και	66	του	Ν.	4412/2016	και	τη	με	αριθμ.	117384/26-10-
2017	ΚΥΑ,	όπως	ισχύουν. 

l  Σύμφωνα	με	την	περ.	40	της	παρ.	1	και	την	παρ.	3	του	άρθρου	377	του	ν.	4412/2016,	
εξακολουθεί	 η	 υποχρέωση	 δημοσίευσης	 της	 περίληψης	 της	 προκήρυξης	 σε	 μία	
ημερήσια	εφημερίδα	της	πρωτεύουσας	με	πανελλήνια	κυκλοφορία,	που	προβλέπεται	
στο	άρθρο	12	παρ.	1	του	ν.	3316/2005	μέχρι	και	την	31η	Δεκεμβρίου	2017	(πρβ.	παρ.	
10	 	του	άρθρου	379	του	ν.	4412/2016),	καθώς	και	σε	μία	ημερήσια	εφημερίδα	της	
πρωτεύουσας	του	νομού,	στον	οποίο	πρόκειται	να	κατασκευαστεί	το	έργο,το	οποίο	
αφορά	η	μελέτη	ή	η	υπηρεσία,	ή	της	έδρας	της	Περιφέρειας,	αν	στην	έδρα	του	νόμου	
δεν	 εκδίδεται	 ημερήσια	 εφημερίδα	 ή	 αν	 το	 εν	 λόγω	 έργο	 θα	 εκτελεστεί	 σε	
περισσότερους	νομούς,	που	προβλέπεται	στο	ίδιο	άρθρο	12	του	ν.	3316/2005	μέχρι	
την	31η	Δεκεμβρίου	2020	(πρβ.	παρ.	12	του	άρθρου	379	του	ν.	4412/2016).	 

li	 	Σύμφωνα	με	την	παρ.	3	του	άρθρου	4	του	ν.	3548/2007,	που	εξακολουθεί	να	ισχύει	
έως	και	την	31.12.2020	(πρβ.	άρθρο	379	παρ.	12	του	ν.	4412/2016). 

lii	 	Πρβ.	 Άρθρο	 25	 του	 ν.	 4412/2016.	 Επισημαίνεται	 ότι	 οι	 αναθέτουσες	 αρχές	 δεν	
μπορούν	 να	 καλούν	 συγκεκριμένες	 τάξεις/	 πτυχία	 του	 Μητρώου	 Μελετητών/	
Γραφείων	Μελετών.		

liii	 	Πρβλ.	περ.	ε’	παρ.	1	του	άρθρου	91	του	ν.	4412/2016. 
liv	 		Πρβλ.	άρθρο	73	παρ.	1	εδ.	α	του	ν.	4412/2016,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	107	
περ.	 6	 του	 ν.	 4497/2017.	 Επισημαίνεται	 ότι,	 στο	 ΕΕΕΣ,	 η	 αναφορά	 σε	 “τελεσίδικη	
καταδικαστική	απόφαση”	νοείται,	δεδομένης	της	ως	άνω	νομοθετικής	μεταβολής,	ως	
“αμετάκλητη	καταδικαστική	απόφαση”,	η	δε	σχετική	δήλωση	του	οικονομικού	φορέα	
στο	Μέρος	ΙΙΙ.Α.	του	ΕΕΕΣ	αφορά	μόνο	σε	αμετάκλητες	καταδικαστικές	αποφάσεις.	

lv  Στο	 Μέρος	 ΙΙΙ	 του	 Ε.Ε.Ε.Σ	 (	 Λόγοι	 Αποκλεισμού	 )	 αντί	 του	 όρου	 “δωροδοκία”,	
αναγράφεται	ο	όρος	“διαφθορά”,	καθώς	δεν	έχει	διορθωθεί	με	αντίστοιχο	διορθωτικό	
ο	Κανονισμός	2016/7,	όπως	η	Οδηγία	2014/24/ΕΕ	(L	135/24.5.2016). 

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

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

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

lix  Σημειώνεται	 ότι,	 στο	 Κεφάλαιο	 Γ	 του	 ΕΕΕΣ	 (	 Λόγοι	 που	 σχετίζονται	 με	
Αφερεγγυότητα,	 Σύγκρουση	 Συμφερόντων	 ή	 Επαγγελματικό	 Παράπτωμα	 ),	 οι	
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συγκεκριμένες	 καταστάσεις	 αναφέρονται	 με	 παρόμοια	 ορολογία	 ως	 εξής:	 α)	 έχει	
κηρύξει	 χρεοκοπία,	 ή	 β)	 υπόκειται	 σε	 διαδικασία	 αφερεγγυότητας	 ή	 παύσης	
δραστηριοτήτων,	 ή	 	 γ)	 έχει	 υπαχθεί	 σε	 πτωχευτικό	 συμβιβασμό,	 ή	 δ)	 βρίσκεται	 σε	
οποιαδήποτε	 ανάλογη	 κατάσταση	 προκύπτουσα	 από	 παρόμοια	 διαδικασία	
προβλεπόμενη	 σε	 εθνικές	 νομοθετικές	 ή	 κανονιστικές	 διατάξεις,	 ή	 ε)	 τελεί	 υπό	
αναγκαστική	διαχείριση	από	εκκαθαριστή	ή	από	το	δικαστήριο	ή	στ)	έχουν	ανασταλεί	
οι	 δραστηριότητές	 του,	 καθώς	 δεν	 έχει	 διορθωθεί	 με	 αντίστοιχο	 Διορθωτικό	 ο	
Κανονισμός	2016/7,	όπως	η	Οδηγία	2014/24/ΕΕ	(L	135/24.5.2016). 

lx	 	Πρβλ.	άρθρο	73	παρ.	10	ν.	4412/2016,	η	οποία	προστέθηκε	με	το	άρθρο	107	περ.	9	του	
ν.	4497/2017.	Επίσης,	βλ.	υπ’	αριθμ.	πρωτ.	6271/30-11-2018	έγγραφο	της	Αρχής	(ΑΔΑ	
Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β)	σχετικά	με	την	απόφαση	ΔΕΕ	της	24	Οκτωβρίου	2018	στην	υπόθεση	
C-124/2017,	Vossloh,	ιδίως	σκέψεις	38	–	41,	ΣτΕ	ΕΑ	40/2019.	

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

lxii	 	Όλα	τα	κριτήρια	επιλογής,	πλην	της	καταλληλότητας	για	την	άσκηση	
επαγγελματικής	δραστηριότητας	(αρ.	75	παρ.	2	σε	συνδυασμό	με	το	αρ.	77	του	ν.	
4412/2016),	είναι	προαιρετικά	για	την	αναθέτουσα	αρχή	και	πρέπει	να	σχετίζονται	
και	να	είναι	ανάλογα	με	το	αντικείμενο	της	σύμβασης	(άρθρο	75	παρ.	1	του	ν.	
4412/2016).	Σε	κάθε	περίπτωση,	πρέπει	να	διαμορφώνονται	κατά	τρόπο,	ώστε	να	
μην	περιορίζεται	δυσανάλογα	η	συμμετοχή	των	ενδιαφερόμενων	οικονομικών	
φορέων	στους	διαγωνισμούς.	Κατά	το	στάδιο	του	προσδιορισμού	των	κριτηρίων	
καταλληλότητας	των	υποψηφίων,	είναι	αναγκαίο	να	τηρούνται	από	τις	αναθέτουσες	
αρχές,	οι	θεμελιώδεις	ενωσιακές	αρχές,	ιδίως	η	αρχή	της	ίσης	μεταχείρισης	των	
συμμετεχόντων,	της	αποφυγής	των	διακρίσεων,	της	διαφάνειας	και	της	ανάπτυξης	
του	ελεύθερου	ανταγωνισμού.	Τα	κριτήρια	επιλογής	του	άρθρου	19.1	έως	19.4		
εξετάζονται	κατά	τη	διαδικασία	ελέγχου	της	καταλληλότητας	του	προσφέροντος	να	
εκτελέσει	τη	σύμβαση	(κριτήρια	“on/off”)	και	δεν	μπορούν	να	τίθενται	ως	
κριτήρια	αξιολόγησης	της	προσφοράς	στο	άρθρο	21.1	της	παρούσας	και	να	
βαθμολογούνται,	πλην	των	τίτλων	σπουδών	και	επαγγελματικών	προσόντων,	υπό	
την	προϋπόθεση	ότι	δεν	τίθενται	ως	κριτήριο	επιλογής	και	ειδικότερα	τεχνικής	
ικανότητας	(Πρβλ.	και	υποσημείωση	77	κατωτέρω). 

lxiii	 	Οι	αναθέτουσες	αρχές	μπορούν	να	επιβάλλουν	απαιτήσεις	που	να	διασφαλίζουν	ότι	
οι	 οικονομικοί	 φορείς	 διαθέτουν	 την	 αναγκαία	 οικονομική	 και	 χρηματοδοτική	
ικανότητα	για	την	εκτέλεση	της	σύμβασης.	Όλες	οι	απαιτήσεις	πρέπει	να	σχετίζονται	
και	 να	 είναι	 ανάλογες	 με	 το	 αντικείμενο	 της	 σύμβασης	 (πρβ.	 άρθρο	 75	 παρ.	 1	
τελευταίο	 εδάφιο	 και	 αρ.	 75	 παρ.	 3	 του	 ν.	 4412/2016).	 Οι	 εν	 λόγω	 απαιτήσεις	
καθορίζονται	περιγραφικά	στο	παρόν	σημείο.	

lxiv	 	Προαιρετικηo 	επιλογηo .	Η	παρ.	19.4	τιoθεται	καταo 	διακριτικηo 	ευχεoρεια	της	αναθεoτουσας	
αρχηo ς	 και	 συμπληρωo νεται	 εφοoσον	 προβλεoπεται	 συo μφωνα	 με	 το	 αo ρθρο	 82	 του	 ν.	
4412/2016.	Επαναλαμβαo νεται	οo τι	οo λες	οι	απαιτηo σεις	πρεoπει	να	σχετιoζονται	και	να	
ειoναι	αναo λογες	με	το	αντικειoμενο	της	συo μβασης	(αo ρθρο	75	παρ.	1	ν.	4412/2016).	

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

lxvi	 	Το	 όριο	 των	 σελίδων	 καθορίζεται	 κατά	 την	 εκτίμηση	 της	 αναθέτουσας	 αρχής,	
αναλόγως	των	απαιτήσεων	της	μελέτης	που	πρόκειται	να	εκπονηθεί. 

lxvii Πρβ.	άρθρο	92	παρ.	8	του	ν.	4412/2016,	όπως	προστέθηκε	με	το	άρθρο	43	παρ.8	
υποπαρ.	β.	του	ν.	4605/2019	και	τροποποιήθηκε	από	το	άρθρο	56	παρ.	4	του	ν.	
4609/2019.	
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lxviii	Η	αναθέτουσα	αρχή	έχει	διακριτική	ευχέρεια	να	επιλέξει	ένα	ή	περισσότερα	εκ	των	
αναφερομένων	κριτηρίων	στις	παραγράφους	2	έως	4	του	άρθρου	86	του	ν.	4412/2016	
ανάλογα	με	το	συγκεκριμένο	αντικείμενο	της	σύμβασης	και	να	καθορίσει	τη	βαρύτητα	
αυτών.	Κατά	τη	διακριτική	της	ευχέρεια,	η	αναθέτουσα	αρχή	μπορεί	να	συμπεριλάβει	στα	
κριτήρια	 ανάθεσης	 τα	 πρότυπα	 διασφάλισης	 ποιότητας	 και	 περιβαλλοντικής	
διαχείρισης	του	άρθρου	82	του	ν.	4412/2016.	Επισημαίνεται	ότι	τα	κριτήρια	ανάθεσης	
πρέπει	να	συνδέονται	με	το	αντικείμενο	της	σύμβασης	και	να	μην	έχουν	ως	αποτέλεσμα	
την	παροχή	απεριόριστης	ελευθερίας	επιλογής	στην	αναθέτουσα	αρχή	(πρβ.	παρ.	8	και	9	
του	άρθρου	86	του	ν.	4412/2016).	Για	περισσότερα,	πρβ.	Κ.Ο.	της	Αρχής	σχετικά	με	τις	
Οδηγίες	Συμπλήρωσης	του	Προτύπου	Τεύχους	διακήρυξης. 
lxix		Αναφεoρεται	μοo νο	αν	εoχει	τεθειo	ελαo χιστα	αποδεκτηo 	επιμεoρους	βαθμολογιoα	σε	καo θε	
κριτηo ριο.	 

lxx	 	Σε	περίπτωση	ασυνήθιστα	χαμηλών	προσφορών,	εφαρμόζονται	τα	άρθρα	88	και	89	
του	ν.	4412/2016. 

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

lxxii			Οι	 αναθέτουσες	 αρχές	 μπορούν	 να	 προβλέπουν	 ότι,	 κατόπιν	 αιτήματος	 του	
υπεργολάβου	 και	 εφόσον	 η	φύση	 της	 σύμβασης	 το	 επιτρέπει,	 η	 αναθέτουσα	αρχή	
καταβάλλει	 απευθείας	 στον	 υπεργολάβο	 την	 αμοιβή	 του	 δυνάμει	 σύμβασης	
υπεργολαβίας	 με	 τον	 ανάδοχο.	 Στην	 περίπτωση	 αυτή,	 καθορίζονται	 τα	 ειδικότερα	
μέτρα	ή	οι	μηχανισμοί	που	επιτρέπουν	στον	κύριο	ανάδοχο	να	εγείρει	αντιρρήσεις	ως	
προς	 αδικαιολόγητες	 πληρωμές,	 καθώς	 και	 οι	 ρυθμίσεις	 που	 αφορούν	 αυτόν	 τον	
τρόπο	πληρωμής.	Στην	περίπτωση	αυτή	δεν	αίρεται	η	ευθύνη	του	κύριου	αναδόχου.	
Συμπληρώνεται	αναλόγως. 

lxxiii		Ο	 όρος	 αυτός	 μπορεί	 να	 τεθεί,	 κατά	 την	 κρίση	 της	 αναθέτουσας	 αρχής,	 και	 στην	
περίπτωση	 ποσοστού	 μικρότερου	 του	 30%	 της	 εκτιμώμενης	 αξίας	 της	 σύμβασης	
(πρβλ.	παρ.	5	άρθρου	131	του	ν.	4412/2016. 

lxxiv		Τίθενται	 οι	 τυχόν	 ληφθείσες	 γνωμοδοτήσεις	 και	 αποφάσεις,	 π.χ.	 αποφάσεις	
ανάληψης	 υποχρέωσης,	 δέσμευσης	 πίστωσης,	 η	 προηγούμενη	 σύμφωνη	 γνώμη	 της	
αρμόδιας	 Διαχειριστικής	 Αρχής	 σε	 περίπτωση	 συγχρηματοδοτούμενης	 σύμβασης,	 τυχόν	
άλλες	εγκρίσεις,	ειδικοί	όροι,	κλπ. 

lxxv  Αποo 	01.01.2017	εoχει	τεθειo	σε	ισχυo 	το	π.δ	80/2016	(Α	145)	“Ανάληψη	υποχρεώσεων	
από	τους	διατάκτες”,	το	αo ρθρο	13	του	οποιoου	καταργειo	το	π.δ	113/2010.		Συo μφωνα	με	
το	αo ρθρο	4	παρ.	4	του	π.δ	80/2016:	 “Οι	διακηρύξεις,	 οι	αποφάσεις	ανάθεσης	και	οι	
συμβάσεις	 που	 συνάπτονται	 για	 λογαριασμό	 των	 φορέων	 Γενικής	 Κυβέρνησης	
αναφέρουν	 απαραίτητα	 τον	 αριθμό	 και	 τη	 χρονολογία	 της	 απόφασης	 ανάληψης	
υποχρέωσης,	 τον	 αριθμό	 καταχώρισής	 της	 στα	 λογιστικά	 βιβλία	 του	 οικείου	 φορέα,	
καθώς	και	τον	αριθμό	της	απόφασης	έγκρισης	της	πολυετούς	ανάληψης	σε	περίπτωση	
που	η	δαπάνη	εκτείνεται	σε	περισσότερα	του	ενός	οικονομικά	έτη.".Επιoσης,	συo μφωνα	
με	το	αo ρθρο	12	παρ.	2	γ)	του	ιoδιου	π.δ	:	“Διακηρύξεις,	όπου	απαιτείται,	και	αποφάσεις	
ανάθεσης	 που	 εκδίδονται	 και	 συμβάσεις	 που	 συνάπτονται	 από	 φορείς	 της	 Γενικής	
Κυβέρνησης	είναι	άκυρες,	εφόσον	δεν	έχει	προηγηθεί	αυτών	η	έκδοση	της	απόφασης	
ανάληψης	υποχρέωσης	του	άρθρου	2,	παρ.	2	του	παρόντος".	Πρβ.	και	αo ρθρο	5	του	ως	
αo νω	διαταo γματος	“Ανάληψη	δαπανών	δημοσίων	επενδύσεων”. 

lxxvi		Του	αρμοδίου	οργάνου	του	εργοδότη	–	αναθέτουσας	αρχής	(άρθρο	2	παρ.	3	στοιχ.	2	
του	ν.	4412/2016).	
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lxxvi  Συμπληρώνονται	 τα	 στοιχεία	 της	 αναθέτουσας	 αρχής.	 Επισημαίνεται	 ότι	 οι	
αναθέτοντες	φορείς	δύνανται	να	χρησιμοποιούν	το	παρόν	τεύχος	διακήρυξης	για	τις	
συμβάσεις	που	αναθέτουν	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	του	Βιβλίου	ΙΙ	του	ν.	4412/2016. 

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

lxxvi		Μέσω	της	λειτουργικότητας	“Επικοινωνία”	του	υποσυστήματος.	
lxxvi		 	Aπό	 τις	 2-5-2019,	 παρέχεται	 η	 νέα	 ηλεκτρονική	 υπηρεσία	Promitheus	
ESPDint	(https://espdint.eprocurement.gov.gr/)	 που	 προσφέρει	 τη	 δυνατότητα	
ηλεκτρονικής	 σύνταξης	 και	 διαχείρισης	 του	 Ευρωπαϊκού	 Ενιαίου	 Εγγράφου	
Σύμβασης	 (ΕΕΕΣ).	 Μπορείτε	 να	 δείτε	 τη	 σχετική	 ανακοίνωση	 στη	 Διαδικτυακή	
Πύλη	του	 ΕΣΗΔΗΣ	 www.promitheus.gov.gr	 Πρβλ	 και	 το	 Διορθωτικό	 (Επίσημη	
Εφημερίδα	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 L	 17/65	 της	 23ης	 Ιανουαρίου	 2018)	 στον	
Εκτελεστικό	Κανονισμό	(ΕΕ)	2016/7	για	την	καθιέρωση	του	τυποποιημένου	εντύπου	
για	το	Ευρωπαϊκό	Ενιαίο	Έγγραφο	Προμήθειας	,	με	το	οποίο	επιλύθηκαν	τα	σχετικά	
ζητήματα	 ορολογίας	 που	 υπήρχαν	 στο	 αρχικό	 επίσημο	 ελληνικό	 	 κείμενο	 του	
Εκτελεστικού	Κανονισμού,	Μπορείτε	να	δείτε	το	σχετικό	Διορθωτικό	στην	ακόλουθη	
διαδρομή	 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL	

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

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

lxxvi	 	Πρβ.	άρθρο	67	του	ν.	4412/2016. 
lxxvi  Συμπληρώνεται		από	την	αναθέτουσα	αρχή	με		σαφήνεια	συγκεκριμένη	ημερομηνία	
(“εγκαίρως,	ήτοι	έως	την	....”),	προς	αποφυγή	οιασδήποτε	σύγχυσης	και	αμφιβολίας.	 

lxxvi	 	Συμπληρώνεται	η	έκτη	ημέρα	πριν	από	τη	λήξη	της	προθεσμίας	του	άρθρου	14	
της	παρούσας.	Σε	περίπτωση	επισπευσμένης	διαδικασίας	της	παρ.	3	του	άρθρου	27	
του	ν.	4412/2016,	συμπληρώνεται,	αντί	της	έκτης,	η	τέταρτη	ημέρα,	κατά	τα	
ειδικότερα	οριζόμενα	στα	άρθρα	67/297	παρ.	2	του	ν.	4412/2016.	Σε	περίπτωση	
που	η	ημέρα	αυτή	είναι	αργία,	τίθεται	η	προηγούμενη	αυτής	εργάσιμη	ημέρα.	Πρβλ	
και	άρθρο	11	της	υπ'	αριθμ.	117384/26-10-2017		Κ.Υ.Α.	(3821	Β'). 

lxxvi   Πρβλ.	άρθρο	12	παρ.	1.2.1.1.	&	1.2.1.2	της	υπ'	αριθμ.	117384/26-10-2017		Κ.Υ.Α.	 
lxxvi Πρβ.	άρθρο	92	παρ.	8	του	ν.	4412/2016,	όπως	προστέθηκε	με	το	άρθρο	43	παρ.8	
υποπαρ.	β.	του	ν.	4605/2019	και	τροποποιήθηκε	από	το	άρθρο	56	παρ.	4	του	ν.	
4609/2019.	

lxxvi  Άρθρο	92	παρ.	7	του	ν.	4412/2016,	όπως	προστέθηκε	με	το	άρθρο	43	παρ.	8	περ.	
β’	του	ν.	4605/2019	και	το	άρθρο	56	παρ.	3	του	ν.	4609/2019	(Α’67)	Σημειώνεται	ότι	η	
προθεσμία	των	10	ημερών	που	αναγράφεται	στο	παρόν	σημείο	αφορά	μόνο	τον	χρόνο	
υπογραφής	της	ΥΔ	και	σε	καμία	περίπτωση	δεν	συνδέεται	με	τη	συνολική	προθεσμία	
υποβολής	των	προσφορών	με	την	έννοια	ότι	οι	οικονομικοί	φορείς	έχουν	τη	
δυνατότητα	να	υποβάλλουν	την	προσφορά	τους	οποτεδήποτε	κατά	την	ως	άνω	
προθεσμία.	

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

lxxvi	Πρβλ.	άρθρο	103	παρ.	1	εδ.	α	του	ν.	4412/2016,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	43	
παρ.	12	περ.	α	του	ν.	4605/2019.	

lxxvi		Πρβλ.	άρθρο	103	παρ.	1	ν.	4412/2016,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	107	περ.	19	
του	ν.	4497/2017	(Α	171).				

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

lxxvi  Με	 την	 επιφυo λαξη	 των	 παρ.	 7	 και	 8	 του	 αo ρθρου	 78	 του	 ν.	 4412/2016	 (ληoψη	
επανορθωτικωo ν	μεoσων). 

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

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

lxxvi		Πρβλ.	παρ.	7	του	αo ρθρου	379	του	ν.	4412/2016,	οo πως	τροποποιηo θηκε	με	το	αo ρθρο	43	
παρ.	4	του	ν.	4487/2017	(Α’	116).		Πρβ.	και	αo ρθρο	15	παρ.	1	της	ΚΥΑ	117384/26-10-
2017.		

lxxvi Πρβ.	Άρθρο	361	του	ν.	4412/2016.	
lxxvi	Πρβ.	άρθρο	364	παρ.	2	του	ν.	4412/2016,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	43	παρ.	
41	του	ν.	4605/2019.	

lxxvi	Πρβ.	Άρθρο	367	του	ν.	4412/2016	και	π.δ.	39/2017.	
lxxvi Πρβ.	άρθρο	365	παρ.	1	του	ν.	4412/2016,	όπως	τροποποιήθηκε	από	το	άρθρο	43	παρ.	
42	του	ν.	4605/2019. 

lxxvi	Πρβ.	Άρθρο	372	παρ.	1	έως	3	του	ν.	4412/2016.	
lxxvi	Πρβ.	άρθρο	372	παρ.	4	του	ν.	4412/2016,	όπως	τροποποιήθηκε	από	το	άρθρο	43	παρ.	
45	του	ν.	4605/2019.	

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

lxxvi		Πρβλ.	ομοίως	προηγούμενη	υποσημείωση	
lxxvi		Η	 φραo ση	 	 “μετά	 την	 ολοκλήρωση	 του	 προσυμβατικού	 ελέγχου	 από	 το	 Ελεγκτικό	
Συνέδριο,	 εφόσον	 απαιτείται,	 σύμφωνα	 με	 τα	 άρθρα	 35	 και	 36	 	 του	 ν.	 4129/2013”	
προστιoθεται	στη	διακηo ρυξη	μοo νο	στις	περιπτωo σεις	εκειoνες,	στις	οποιoες	προβλεoπεται	
υποχρεoωση	 προσυμβατικουo 	 ελεoγχου,	 συo μφωνα	 με	 τα	 αo ρθρα	 35	 και	 36	 του	 ν.	
4129/2013,	αo λλως	διαγραoφεται.	

lxxvi Πρβλ.	άρθρο	105	παρ.	3	του	ν.	4412/2016,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	43	παρ.	
13	περ.	γ	του	ν.	4605/19.	

	lxxvi	 	Η	 απόφαση	 κατακύρωσης	 κοινοποιείται	 στον	 προσωρινό	 ανάδοχο:	 α)	 στην	
περίπτωση	που	απαιτείται	υποβολή	υπεύθυνης	δήλωσης	του	άρθρου	8.1,	μετά	τον	
έλεγχο	αυτής	και	τη	διαπίστωση	της	ορθότητάς	της	από	την	Επιτροπή	διαγωνισμού,	
και	 β)	 στην	 περίπτωση	 που	 δεν	 απαιτείται	 η	 υποβολή	 της	 ανωτέρω	 υπεύθυνης	
δήλωσης	(πρβλ.	προηγούμενη	υποσημείωση),	μετά	την	ολοκλήρωση	του	ελέγχου	των	
δικαιολογητικών	του	προσωρινού	αναδόχου	κατά	το	άρθρο	5	της	παρούσας	και	την	
άπρακτη	πάροδο	της	προθεσμίας	άσκησης	προδικαστικής	προσφυγής.		

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

lxxvi		Πρβλ.	άρθρο	80	παρ.	10	ν.	4412/2016,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	107	περ.	14	
του	ν.	4497/2017	(Α	171)	και	το	άρθρο	43	παρ.	7	περ.	α’	υποπερ.	αβ’	του	ν.	4605/2019.		

lxxvi  Επισημαίνεται	ότι	με	το		άρθρο	118	παρ.	25	του	ν.	4472/2017	(Α	74)	προβλέπεται	
ότι:	"25.	Mε	την	έκδοση	του	προεδρικού	διατάγματος	της	παραγράφου	20	καταργούνται	
[...]	 και	 τα	 άρθρα	 39	 και	 40	 του	 ν.	 3316/2005,	 που	 διατηρήθηκαν	 σε	 ισχύ	 με	 την	
περίπτωση	40	της	παρ.	1	του	άρθρου	377	του	ν.	4412/2016". 

lxxvi  Από	1-1-2017	τέθηκε	σε	ισχύ	το	π.δ	80/2016	(	Α'	145	),	με	το	άρθρο	13	του	οποίου	
καταργήθηκε	το	π.δ	113/2010. 
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lxxvi		Τίθεται	μόνο	όταν	εκ	του	συμβατικού	ποσού	(1.000.000	ΕΥΡΩ	χωρίς	ΦΠΑ)	προκύπτει	
εφαρμογή	των	διατάξεων	για	τον	έλεγχο	του	Ε.Σ.Ρ. 

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

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

lxxvi  Νόμοι,	 ΠΔ	 και	 υπουργικές	 αποφάσεις	 που	 εκδίδονται	 μετά	 την	 έναρξη	 της	
διαδικασίας	σύναψης	της	σύμβασης	σύμφωνα	με	το	άρθρο	61	του	ν.	4412/2016,	δεν	
αποτελούν	μέρος	του	εφαρμοστέου	θεσμικού	πλαισίου	της. 

lxxvi		Κατά	το	άρθρο	184	του	ν.	4412/2016,	τμηματικές	προθεσμίες	μπορούν	να	τεθούν		
στο	συμφωνητικό	κατά	την	κρίση	της	αναθέτουσας	αρχής.	Αν	δεν	τεθούν	τμηματικές	
προθεσμίες,	 η	 σχετική	 αναφορά	 της	 προκήρυξης	 διαγράφεται.	 Επίσης,	 μπορεί	 να	
γίνεται	παραπομπή	στο	σχετικό	χρονοδιάγραμμα	που	 (τυχόν)	περιλαμβάνεται	στο	
τεύχος	τεχνικών	δεδομένων. 

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

lxxvi		Ορίζεται	ο	χρόνος	από	την	Αναθέτουσα	Αρχή,	κατ΄	εκτίμηση	των	ιδιαιτεροτήτων	της	
διαδικασίας.	Για	τον	καθορισμό	του	χρόνου	 ισχύος	της	προσφοράς,	πρβ.	άρθρο	97	
παρ	3	του	ν.	4412/2016.			 

lxxvi		Η	προθεσμιoα	παραλαβηo ς	των	προσφορωo ν	καθοριoζεται	συo μφωνα	με	το	αo ρθρο	27	του	
ν.	4412/2016	. 

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

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

lxxvi		Πρβ.	άρθρο	72	παρ.	 1	 του	 ν.	 4412/2016,	 όπως	τροποποιήθηκε	 	 με	 την	περ.	 4	 του	
άρθρου	107	του	ν.	4497/2017	(Α'	171)	και	την	παρ.	5	περ.	β,	γ	και	δ	του	άρθρου	43	
του	ν.	4605/2019	(Α’	52).		

lxxvi	 	 	 	 	 	 	Πρβ. άρθρο 198 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 
4491/2017 (Α 152).	

lxxvi		Πρβλ.	άρθρα	63	και	65	του	ν.	4412/2016. 
lxxvi  Σύμφωνα	με	τα	άρθρα	38	και	66	του	Ν.	4412/2016	και	τη	με	αριθμ.	117384/26-10-
2017	ΚΥΑ,	όπως	ισχύουν. 

lxxvi  Σύμφωνα	με	την	περ.	40	της	παρ.	1	και	την	παρ.	3	του	άρθρου	377	του	ν.	4412/2016,	
εξακολουθεί	 η	 υποχρέωση	 δημοσίευσης	 της	 περίληψης	 της	 προκήρυξης	 σε	 μία	
ημερήσια	εφημερίδα	της	πρωτεύουσας	με	πανελλήνια	κυκλοφορία,	που	προβλέπεται	
στο	άρθρο	12	παρ.	1	του	ν.	3316/2005	μέχρι	και	την	31η	Δεκεμβρίου	2017	(πρβ.	παρ.	
10	 	του	άρθρου	379	του	ν.	4412/2016),	καθώς	και	σε	μία	ημερήσια	εφημερίδα	της	
πρωτεύουσας	του	νομού,	στον	οποίο	πρόκειται	να	κατασκευαστεί	το	έργο,το	οποίο	
αφορά	η	μελέτη	ή	η	υπηρεσία,	ή	της	έδρας	της	Περιφέρειας,	αν	στην	έδρα	του	νόμου	
δεν	 εκδίδεται	 ημερήσια	 εφημερίδα	 ή	 αν	 το	 εν	 λόγω	 έργο	 θα	 εκτελεστεί	 σε	
περισσότερους	νομούς,	που	προβλέπεται	στο	ίδιο	άρθρο	12	του	ν.	3316/2005	μέχρι	
την	31η	Δεκεμβρίου	2020	(πρβ.	παρ.	12	του	άρθρου	379	του	ν.	4412/2016).	 

lxxvi		Σύμφωνα	με	την	παρ.	3	του	άρθρου	4	του	ν.	3548/2007,	που	εξακολουθεί	να	ισχύει	
έως	και	την	31.12.2020	(πρβ.	άρθρο	379	παρ.	12	του	ν.	4412/2016). 
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lxxvi		Πρβ.	 Άρθρο	 25	 του	 ν.	 4412/2016.	 Επισημαίνεται	 ότι	 οι	 αναθέτουσες	 αρχές	 δεν	
μπορούν	 να	 καλούν	 συγκεκριμένες	 τάξεις/	 πτυχία	 του	 Μητρώου	 Μελετητών/	
Γραφείων	Μελετών.		

lxxvi		Πρβλ.	περ.	ε’	παρ.	1	του	άρθρου	91	του	ν.	4412/2016. 
lxxvi			Πρβλ.	άρθρο	73	παρ.	1	εδ.	α	του	ν.	4412/2016,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	107	
περ.	 6	 του	 ν.	 4497/2017.	 Επισημαίνεται	 ότι,	 στο	 ΕΕΕΣ,	 η	 αναφορά	 σε	 “τελεσίδικη	
καταδικαστική	απόφαση”	νοείται,	δεδομένης	της	ως	άνω	νομοθετικής	μεταβολής,	ως	
“αμετάκλητη	καταδικαστική	απόφαση”,	η	δε	σχετική	δήλωση	του	οικονομικού	φορέα	
στο	Μέρος	ΙΙΙ.Α.	του	ΕΕΕΣ	αφορά	μόνο	σε	αμετάκλητες	καταδικαστικές	αποφάσεις.	

lxxvi  Στο	 Μέρος	 ΙΙΙ	 του	 Ε.Ε.Ε.Σ	 (	 Λόγοι	 Αποκλεισμού	 )	 αντί	 του	 όρου	 “δωροδοκία”,	
αναγράφεται	ο	όρος	“διαφθορά”,	καθώς	δεν	έχει	διορθωθεί	με	αντίστοιχο	διορθωτικό	
ο	Κανονισμός	2016/7,	όπως	η	Οδηγία	2014/24/ΕΕ	(L	135/24.5.2016). 

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

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

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

lxxvi  Σημειώνεται	 ότι,	 στο	 Κεφάλαιο	 Γ	 του	 ΕΕΕΣ	 (	 Λόγοι	 που	 σχετίζονται	 με	
Αφερεγγυότητα,	 Σύγκρουση	 Συμφερόντων	 ή	 Επαγγελματικό	 Παράπτωμα	 ),	 οι	
συγκεκριμένες	 καταστάσεις	 αναφέρονται	 με	 παρόμοια	 ορολογία	 ως	 εξής:	 α)	 έχει	
κηρύξει	 χρεοκοπία,	 ή	 β)	 υπόκειται	 σε	 διαδικασία	 αφερεγγυότητας	 ή	 παύσης	
δραστηριοτήτων,	 ή	 	 γ)	 έχει	 υπαχθεί	 σε	 πτωχευτικό	 συμβιβασμό,	 ή	 δ)	 βρίσκεται	 σε	
οποιαδήποτε	 ανάλογη	 κατάσταση	 προκύπτουσα	 από	 παρόμοια	 διαδικασία	
προβλεπόμενη	 σε	 εθνικές	 νομοθετικές	 ή	 κανονιστικές	 διατάξεις,	 ή	 ε)	 τελεί	 υπό	
αναγκαστική	διαχείριση	από	εκκαθαριστή	ή	από	το	δικαστήριο	ή	στ)	έχουν	ανασταλεί	
οι	 δραστηριότητές	 του,	 καθώς	 δεν	 έχει	 διορθωθεί	 με	 αντίστοιχο	 Διορθωτικό	 ο	
Κανονισμός	2016/7,	όπως	η	Οδηγία	2014/24/ΕΕ	(L	135/24.5.2016). 

lxxvi		Πρβλ.	άρθρο	73	παρ.	10	ν.	4412/2016,	η	οποία	προστέθηκε	με	το	άρθρο	107	περ.	9	του	
ν.	4497/2017.	Επίσης,	βλ.	υπ’	αριθμ.	πρωτ.	6271/30-11-2018	έγγραφο	της	Αρχής	(ΑΔΑ	
Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β)	σχετικά	με	την	απόφαση	ΔΕΕ	της	24	Οκτωβρίου	2018	στην	υπόθεση	
C-124/2017,	Vossloh,	ιδίως	σκέψεις	38	–	41,	ΣτΕ	ΕΑ	40/2019.	

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

lxxvi		Όλα	τα	κριτήρια	επιλογής,	πλην	της	καταλληλότητας	για	την	άσκηση	
επαγγελματικής	δραστηριότητας	(αρ.	75	παρ.	2	σε	συνδυασμό	με	το	αρ.	77	του	ν.	
4412/2016),	είναι	προαιρετικά	για	την	αναθέτουσα	αρχή	και	πρέπει	να	σχετίζονται	
και	να	είναι	ανάλογα	με	το	αντικείμενο	της	σύμβασης	(άρθρο	75	παρ.	1	του	ν.	
4412/2016).	Σε	κάθε	περίπτωση,	πρέπει	να	διαμορφώνονται	κατά	τρόπο,	ώστε	να	
μην	περιορίζεται	δυσανάλογα	η	συμμετοχή	των	ενδιαφερόμενων	οικονομικών	
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φορέων	στους	διαγωνισμούς.	Κατά	το	στάδιο	του	προσδιορισμού	των	κριτηρίων	
καταλληλότητας	των	υποψηφίων,	είναι	αναγκαίο	να	τηρούνται	από	τις	αναθέτουσες	
αρχές,	οι	θεμελιώδεις	ενωσιακές	αρχές,	ιδίως	η	αρχή	της	ίσης	μεταχείρισης	των	
συμμετεχόντων,	της	αποφυγής	των	διακρίσεων,	της	διαφάνειας	και	της	ανάπτυξης	
του	ελεύθερου	ανταγωνισμού.	Τα	κριτήρια	επιλογής	του	άρθρου	19.1	έως	19.4		
εξετάζονται	κατά	τη	διαδικασία	ελέγχου	της	καταλληλότητας	του	προσφέροντος	να	
εκτελέσει	τη	σύμβαση	(κριτήρια	“on/off”)	και	δεν	μπορούν	να	τίθενται	ως	
κριτήρια	αξιολόγησης	της	προσφοράς	στο	άρθρο	21.1	της	παρούσας	και	να	
βαθμολογούνται,	πλην	των	τίτλων	σπουδών	και	επαγγελματικών	προσόντων,	υπό	
την	προϋπόθεση	ότι	δεν	τίθενται	ως	κριτήριο	επιλογής	και	ειδικότερα	τεχνικής	
ικανότητας	(Πρβλ.	και	υποσημείωση	77	κατωτέρω). 

lxxvi		Οι	αναθέτουσες	αρχές	μπορούν	να	επιβάλλουν	απαιτήσεις	που	να	διασφαλίζουν	ότι	
οι	 οικονομικοί	 φορείς	 διαθέτουν	 την	 αναγκαία	 οικονομική	 και	 χρηματοδοτική	
ικανότητα	για	την	εκτέλεση	της	σύμβασης.	Όλες	οι	απαιτήσεις	πρέπει	να	σχετίζονται	
και	 να	 είναι	 ανάλογες	 με	 το	 αντικείμενο	 της	 σύμβασης	 (πρβ.	 άρθρο	 75	 παρ.	 1	
τελευταίο	 εδάφιο	 και	 αρ.	 75	 παρ.	 3	 του	 ν.	 4412/2016).	 Οι	 εν	 λόγω	 απαιτήσεις	
καθορίζονται	περιγραφικά	στο	παρόν	σημείο.	

lxxvi		Προαιρετικηo 	επιλογηo .	Η	παρ.	19.4	τιoθεται	καταo 	διακριτικηo 	ευχεoρεια	της	αναθεoτουσας	
αρχηo ς	 και	 συμπληρωo νεται	 εφοoσον	 προβλεoπεται	 συo μφωνα	 με	 το	 αo ρθρο	 82	 του	 ν.	
4412/2016.	Επαναλαμβαo νεται	οo τι	οo λες	οι	απαιτηo σεις	πρεoπει	να	σχετιoζονται	και	να	
ειoναι	αναo λογες	με	το	αντικειoμενο	της	συo μβασης	(αo ρθρο	75	παρ.	1	ν.	4412/2016).	

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

lxxvi		Το	 όριο	 των	 σελίδων	 καθορίζεται	 κατά	 την	 εκτίμηση	 της	 αναθέτουσας	 αρχής,	
αναλόγως	των	απαιτήσεων	της	μελέτης	που	πρόκειται	να	εκπονηθεί. 

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

lxxvi	Η	αναθέτουσα	αρχή	έχει	διακριτική	ευχέρεια	να	επιλέξει	ένα	ή	περισσότερα	εκ	των	
αναφερομένων	κριτηρίων	στις	παραγράφους	2	έως	4	του	άρθρου	86	του	ν.	4412/2016	
ανάλογα	με	το	συγκεκριμένο	αντικείμενο	της	σύμβασης	και	να	καθορίσει	τη	βαρύτητα	
αυτών.	Κατά	τη	διακριτική	της	ευχέρεια,	η	αναθέτουσα	αρχή	μπορεί	να	συμπεριλάβει	στα	
κριτήρια	 ανάθεσης	 τα	 πρότυπα	 διασφάλισης	 ποιότητας	 και	 περιβαλλοντικής	
διαχείρισης	του	άρθρου	82	του	ν.	4412/2016.	Επισημαίνεται	ότι	τα	κριτήρια	ανάθεσης	
πρέπει	να	συνδέονται	με	το	αντικείμενο	της	σύμβασης	και	να	μην	έχουν	ως	αποτέλεσμα	
την	παροχή	απεριόριστης	ελευθερίας	επιλογής	στην	αναθέτουσα	αρχή	(πρβ.	παρ.	8	και	9	
του	άρθρου	86	του	ν.	4412/2016).	Για	περισσότερα,	πρβ.	Κ.Ο.	της	Αρχής	σχετικά	με	τις	
Οδηγίες	Συμπλήρωσης	του	Προτύπου	Τεύχους	διακήρυξης. 
lxxvi	 	Αναφεoρεται	μοo νο	αν	εoχει	τεθειo	ελαo χιστα	αποδεκτηo 	επιμεoρους	βαθμολογιoα	σε	
καo θε	κριτηo ριο.	 

lxxvi		Σε	περίπτωση	ασυνήθιστα	χαμηλών	προσφορών,	εφαρμόζονται	τα	άρθρα	88	και	89	
του	ν.	4412/2016. 

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

lxxvi			Οι	 αναθέτουσες	 αρχές	 μπορούν	 να	 προβλέπουν	 ότι,	 κατόπιν	 αιτήματος	 του	
υπεργολάβου	 και	 εφόσον	 η	φύση	 της	 σύμβασης	 το	 επιτρέπει,	 η	 αναθέτουσα	αρχή	
καταβάλλει	 απευθείας	 στον	 υπεργολάβο	 την	 αμοιβή	 του	 δυνάμει	 σύμβασης	
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υπεργολαβίας	 με	 τον	 ανάδοχο.	 Στην	 περίπτωση	 αυτή,	 καθορίζονται	 τα	 ειδικότερα	
μέτρα	ή	οι	μηχανισμοί	που	επιτρέπουν	στον	κύριο	ανάδοχο	να	εγείρει	αντιρρήσεις	ως	
προς	 αδικαιολόγητες	 πληρωμές,	 καθώς	 και	 οι	 ρυθμίσεις	 που	 αφορούν	 αυτόν	 τον	
τρόπο	πληρωμής.	Στην	περίπτωση	αυτή	δεν	αίρεται	η	ευθύνη	του	κύριου	αναδόχου.	
Συμπληρώνεται	αναλόγως. 

lxxvi		Ο	 όρος	 αυτός	 μπορεί	 να	 τεθεί,	 κατά	 την	 κρίση	 της	 αναθέτουσας	 αρχής,	 και	 στην	
περίπτωση	 ποσοστού	 μικρότερου	 του	 30%	 της	 εκτιμώμενης	 αξίας	 της	 σύμβασης	
(πρβλ.	παρ.	5	άρθρου	131	του	ν.	4412/2016. 

lxxvi		Τίθενται	 οι	 τυχόν	 ληφθείσες	 γνωμοδοτήσεις	 και	 αποφάσεις,	 π.χ.	 αποφάσεις	
ανάληψης	 υποχρέωσης,	 δέσμευσης	 πίστωσης,	 η	 προηγούμενη	 σύμφωνη	 γνώμη	 της	
αρμόδιας	 Διαχειριστικής	 Αρχής	 σε	 περίπτωση	 συγχρηματοδοτούμενης	 σύμβασης,	 τυχόν	
άλλες	εγκρίσεις,	ειδικοί	όροι,	κλπ. 

lxxvi  Αποo 	 01.01.2017	 εoχει	 τεθειo	 σε	 ισχυo 	 το	 π.δ	 80/2016	 (Α	 145)	 “Ανάληψη	
υποχρεώσεων	από	τους	διατάκτες”,	το	αo ρθρο	13	του	οποιoου	καταργειo	το	π.δ	113/2010.		
Συo μφωνα	 με	 το	 αo ρθρο	 4	 παρ.	 4	 του	 π.δ	 80/2016:	 “Οι	 διακηρύξεις,	 οι	 αποφάσεις	
ανάθεσης	 και	 οι	 συμβάσεις	 που	 συνάπτονται	 για	 λογαριασμό	 των	 φορέων	 Γενικής	
Κυβέρνησης	 αναφέρουν	 απαραίτητα	 τον	 αριθμό	 και	 τη	 χρονολογία	 της	 απόφασης	
ανάληψης	υποχρέωσης,	τον	αριθμό	καταχώρισής	της	στα	λογιστικά	βιβλία	του	οικείου	
φορέα,	 καθώς	 και	 τον	 αριθμό	 της	 απόφασης	 έγκρισης	 της	 πολυετούς	 ανάληψης	 σε	
περίπτωση	που	η	δαπάνη	εκτείνεται	σε	περισσότερα	του	ενός	οικονομικά	έτη.".Επιoσης,	
συo μφωνα	με	το	αo ρθρο	12	παρ.	2	γ)	του	ιoδιου	π.δ	:	“Διακηρύξεις,	όπου	απαιτείται,	και	
αποφάσεις	ανάθεσης	που	εκδίδονται	και	συμβάσεις	που	συνάπτονται	από	φορείς	της	
Γενικής	 Κυβέρνησης	 είναι	 άκυρες,	 εφόσον	 δεν	 έχει	 προηγηθεί	 αυτών	 η	 έκδοση	 της	
απόφασης	ανάληψης	υποχρέωσης	του	άρθρου	2,	παρ.	2	του	παρόντος".	Πρβ.	και	αo ρθρο	
5	του	ως	αo νω	διαταo γματος	“Ανάληψη	δαπανών	δημοσίων	επενδύσεων”. 

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