
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ  

ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ 

«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΟΠΣ 5027349 – ΕΣΠΑ: 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»   

 
 
 

CPV: 71221000-3, 71222000-0, 
71322000-1, 71321000-4, 71421000-
5, 71351810-4, 90712000-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 214.680,91€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ 

 

ο  Δήμος  Αμπελοκήπων – Μενεμένης  

 

Ε π α ν α δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 
ανοικτή διαδικασία  

για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: 
 

« ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΜΕΓΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ » 

 
Εκτιμώμενης αξίας  214.680,91Ευρώ 

(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: ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Οδός                                               : Ελ. Βενιζέλου 167 

Ταχ.Κωδ. : 56122 

Τηλ. : 2313300913 

E-mail            : info@ampelokipi-menemeni.gr 

Α.Φ.Μ.   
Κωδικός ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης          
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  
(URL) 
Πληροφορίες 

: 
 
: 
 
: 
: 

997742400 

 
1007.E80702.00131 

 
www.ampelokipi-menemeni.gr 

2313300913 – 932 (Φωτέα Αικατερίνη) 
 

 
               
1.2 Κύριος του Έργου :          Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης  
 
1.3 Εργοδότης:                                     Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης  
 
1.4 Προϊστάμενη Αρχή :                     Οικονομική Επιτροπή / Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου                                      

Αμπελοκήπων – Μενεμένης 

1.5 Διευθύνουσα Υπηρεσία :          Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Δόμησης Δήμου Αμπελοκήπων – 

 Μενεμένης 

 
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο :  Περιφέρειας Κεντρικής  Μακεδονίας 

 
 
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 
προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία 
κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 
 
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 (ΕΕΕΣ),  
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γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
υποσυστήματος, 
δ) το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα τυχόν Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των 
απαιτούμενων μελετών  και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου. 
ε) το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)   με τα τυχόν Παραρτήματά του,  
στ) το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών, 
ζ) το υπόδειγμα  των εγγυητικών επιστολών…. 
η) τυχοd ν συμπληρωματικεdς πληροφοριdες και διευκρινιdσεις που θα παρασχεθουd ν αποd  την 
αναθεdτουσα αρχηd   επιd οd λων των ανωτεdρω, 
θ) το σχεdδιο συd μβασης 

 
2.2 Προσφεdρεται ελευd θερη, πληd ρης, αd μεση και δωρεαd ν ηλεκτρονικηd  προdσβαση στα εdγγραφα της 
συd μβασης στον ειδικοd , δημοd σια προσβαd σιμο, χωd ρο “ηλεκτρονικοιd διαγωνισμοιd” της πυd λης 
www.promitheus.gov.gr,  Στην ιστοσελιdδα της αναθεdτουσας αρχηd ς (www.ampelokipi-menemeni.gr) 
αναρταd ται σχετικηd  ενημεdρωση με αναφοραd  στον συστημικοd  αριθμοd  διαγωνισμουd  και  διασυd νδεση 
στον ανωτεdρω ψηφιακοd  χωd ρο του ΕΣΗΔΗΣ  Δημοdσια Έργα.  
 
Καd θε ειdδους επικοινωνιdα και ανταλλαγηd  πληροφοριωd ν πραγματοποιειdται μεdσω της διαδικτυακηd ς 
πυd λης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 
 
........................................................................................ 
 
2.3 Εφοd σον εdχουν ζητηθειd εγκαιdρως, ηd τοι εdως την 07.07.2022, η αναθεdτουσα αρχηd  παρεdχει σε οd λους 
τους προσφεdροντες που συμμετεdχουν στη διαδικασιdα συd ναψης συd μβασης συμπληρωματικεdς 
πληροφοριdες σχετικαd  με τα εdγγραφα της συd μβασης, το αργοd τερο εdως την 11.07.2022 
 
Απαντηd σεις σε τυχοd ν διευκρινιdσεις που ζητηθουd ν, αναρτωd νται στον δημοd σια προσβαd σιμο 
ηλεκτρονικοd  χωd ρο του διαγωνισμουd  στην προαναφεροd μενη πυd λη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ-Δημοd σια Έργα μαζιd με τα υποd λοιπα εdγγραφα της συd μβασης προς ενημεdρωση των 
ενδιαφεροd μενων οικονομικωd ν φορεdων, οι οποιdοι ειdναι υποχρεωμεdνοι να ενημερωd νονται με δικηd  τους 
ευθυd νη μεdσα αποd  τον υποdψη ηλεκτρονικοd  χωd ρο. 
 
Η αναθεdτουσα αρχηd  παρατειdνει την προθεσμιdα παραλαβηd ς των προσφορωd ν, ουd τως ωd στε οd λοι οι 
ενδιαφεροd μενοι οικονομικοιd φορειdς να μπορουd ν να λαd βουν γνωd ση οd λων των αναγκαιdων 
πληροφοριωd ν για την καταd ρτιση των προσφορωd ν στις ακοdλουθες περιπτωd σεις: 
α) οd ταν, για οποιονδηd ποτε λοdγο, προdσθετες πληροφοριdες, αν και ζητηd θηκαν αποd  τον οικονομικοd  
φορεdα εdγκαιρα, δεν εdχουν παρασχεθειd το αργοd τερο τεdσσερις (4) ημεdρες πριν αποd  την προθεσμιdα που 
οριdζεται για την παραλαβηd  των προσφορωd ν, 
β) οd ταν τα εdγγραφα της συd μβασης υφιdστανται σημαντικεdς αλλαγεdς.  
Η διαd ρκεια της παραd τασης θα ειdναι αναd λογη με τη σπουδαιοd τητα των πληροφοριωd ν που ζητηd θηκαν ηd  
των αλλαγωd ν. 
 
Όταν οι προd σθετες πληροφοριdες δεν εdχουν ζητηθειd εdγκαιρα ηd  δεν εdχουν σημασιdα για την 
προετοιμασιdα καταd λληλων προσφορωd ν, η παραd ταση της προθεσμιdας εναποd κειται στη διακριτικηd  
ευχεdρεια της αναθεdτουσας αρχηd ς. 
 
2.4 Τροποποιdηση των οd ρων της διαγωνιστικηd ς διαδικασιdας (πχ αλλαγηd /μεταd θεση της καταληκτικηd ς 
ημερομηνιdας υποβοληd ς προσφορωd ν καθωd ς και σημαντικεdς αλλαγεdς των εγγραd φων της συd μβασης, 
συd μφωνα με την προηγουd μενη παραd γραφο), δημοσιευd ονται στο ΚΗΜΔΗΣ.  
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Άρθρο 2Α: Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης  
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  
β) δεν θα ενεργηd σουν αθεdμιτα, παραd νομα ηd  καταχρηστικαd  καθ  ́ οd λη τη διαd ρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια  Έργα»  και υπογράφονται, τουλάχιστον,  με 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016. 
 
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ακολουθούν τη 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 166278 
(ΦΕΚ 2813/30.06.2021)  «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.)»	(στο εξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα). 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 
είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, 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. Η εν λόγω δήλωση 
περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) είτε στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση 
που δύναται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης. 
 
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». 
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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.  
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 γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφωνα 
με την παρ. β του άρθρου 5 της παρούσας. 
 
β) Το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο  
άρθρο 14 της παρούσας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή με ευθύνη του οικονομικού φορέα, 
οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής σε έντυπη μορφή, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητικές 
επιστολές συμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο στον οποίο αναγράφεται τουλάχιστον ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).  
 
Η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως 
άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής είτε με την αποστολή του 
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός 
φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με  τον αριθμό πρωτοκόλλου είτε με την επίκληση του 
σχετικού αποδεικτικού αποστολής, ανά περίπτωση. 
Στην περίπτωση που  επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει 
την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) 
προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 
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γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος. 
 
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 Οικονομικής 
Προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνονται 
αποδεκτά, εφόσον φέρουν, τουλάχιστον  προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται 
από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό 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 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 τα ανωτέρω οριζόμενα στην περ. (ε). 
 
ζ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στις περιπτώσεις που με την 
προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή και ιδιωτικά έγγραφα, είτε έχουν παραχθεί από τον ίδιο τον 
προσφέροντα είτε από τρίτους, αυτά γίνονται αποδεκτά ανά περίπτωση, σύμφωνα  με την παρ.1.2.1 
του άρθρου 12 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα. καθώς και με την αντίστοιχη παρ. β του άρθρου 5 

της παρούσας. 

 
η) Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του 
οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, 
τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα. 
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 
i) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 4γii) της παρούσας, 
ii) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ενδεικτικά 
συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα), 
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iii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 
iv) αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.  
 
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, δύναται να 
συμπληρώνονται και να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
 
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), το οποίο υποβάλλεται 
σύμφωνα με την περ. ii ή iv του άρθρου 5β της παρούσας μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται απόφαση 
της τελευταίας, 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. 
 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ έγκριση 
πρακτικού.  
 
α) Μεταd  την καταληκτικηd  ημερομηνιdα υποβοληd ς προσφορωd ν, οd πως οριdζεται στο αd ρθρο 14 της 
παρουd σας, και πριν αποd  την ηλεκτρονικηd  αποσφραd γιση, πιστοποιημεdνος χρηd στης της αναθεdτουσας 
αρχηd ς μεταβιβαd ζει την αρμοδιοd τητα διαχειdρισης του ηλεκτρονικουd  διαγωνισμουd  σε πιστοποιημεdνο 
χρηd στη της Επιτροπηd ς Διαγωνισμουd .   
 
β) Η  Επιτροπηd  Διαγωνισμουd , καταd  την ημερομηνιdα και ωd ρα που οριdζεται στο αd ρθρο 14 της παρουd σας, 
προβαιdνει σε ηλεκτρονικηd  αποσφραd γιση του (υπο)φακεdλου «Δικαιολογητικαd  Συμμετοχηd ς» και του 
(υπο)φακεdλου “Τεχνικηd  Προσφοραd ”,  χωριdς να παρεdχει στους προσφεdροντες προdσβαση στα 
υποβληθεdντα δικαιολογητικαd  συμμετοχηd ς ηd  στις υποβληθειdσες τεχνικεdς προσφορεdς των λοιπωd ν 
οικονομικωd ν φορεdων.  
Η αναθεdτουσα αρχηd  διαβιβαd ζει στον Προd εδρο της Επιτροπηd ς Διαγωνισμουd  τους κλειστουd ς  φακεdλους  
με τις πρωτοdτυπες εγγυηd σεις συμμετοχηd ς που εdχουν προσκομιστειd πριν την ημερομηνιdα και ωd ρα 
αποσφραd γισης των προσφορωd ν που οριdζεται, ομοιdως, στο αd ρθρο 14 της παρουd σας. 
 
γ) Στη συνεdχεια,  μεταd  την ως αd νω αποσφραd γιση, η Επιτροπηd  Διαγωνισμουd  προβαιdνει στις ακοd λουθες 
ενεdργειες: 
(i)  αναρταd  στον ηλεκτρονικοd  χωd ρο «Συνημμεdνα Ηλεκτρονικουd  Διαγωνισμουd », τον σχετικοd  

καταd λογο προσφεροd ντων, οd πως αυτοd ς παραd γεται αποd  το υποσυd στημα, με δικαιdωμα προd σβασης 
μοd νον στους προσφεdροντες . 

(ii)  ελεdγχει εαd ν προσκομιdστηκαν οι απαιτουd μενες πρωτοd τυπες εγγυητικεdς επιστολεdς συμμετοχηd ς 
συd μφωνα με την παρ. 5β του αd ρθρου 3 της παρουd σας.  Η προσφοραd  οικονομικουd  φορεdα που 
παρεdλειψε ειdτε να προσκομιdσει την απαιτουd μενη πρωτοd τυπη εγγυd ηση συμμετοχηd ς, σε 
περιdπτωση υποβοληd ς εdγχαρτης εγγυd ησης συμμετοχηd ς, ειdτε να υποβαd λει την απαιτουd μενη 
εγγυd ηση ηλεκτρονικηd ς εdκδοσης στον οικειdο ηλεκτρονικοd  υποφαd κελο μεdχρι την καταληκτικηd  
ημερομηνιdα υποβοληd ς προσφορωd ν, απορριdπτεται ως απαραd δεκτη, μεταd  αποd  γνωd μη της 
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Επιτροπηd ς Διαγωνισμουd , η οποιdα συνταd σσει πρακτικοd , στο οποιdο περιλαμβαd νονται τα 
αποτελεdσματα του ανωτεdρω ελεdγχου και υποβαd λλει στην αναθεdτουσα αρχηd  το σχετικοd  
ηλεκτρονικοd  αρχειdο, ως “εσωτερικοd”, μεdσω της λειτουργιdας “επικοινωνιdα” του υποσυστηd ματος, 
προς εdγκριση για τη ληd ψη αποd φασης αποd ρριψης της προσφοραd ς, συd μφωνα με την παρ. 1 του 
αd ρθρου 72 του ν. 4412/2016. 
Μεταd  την εdκδοση της αποd φασης εdγκρισης του ανωτεdρω πρακτικουd  για την αποd ρριψη της 
προσφοραd ς, η αναθεdτουσα αρχηd  κοινοποιειd την αποd φαση σε οd λους τους προσφεdροντες. 
Η αποd φαση αποd ρριψης της προσφοραd ς εκδιdδεται πριν αποd  την εdκδοση οποιασδηd ποτε αd λλης 
αποd φασης σχετικαd  με την αξιολοdγηση των προσφορωd ν της παρουd σας διαδικασιdας. 

(iii)  ελεdγχει τα υποβληθεdντα δικαιολογητικαd  συμμετοχηd ς, και προβαιdνει στην αξιολοdγηση και 
βαθμολοdγηση των τεχνικωd ν προσφορωd ν, συd μφωνα με τα οριζοd μενα στο αd ρθρο 21.1 και 21.2, 
ενωd  παραd λληλα επικοινωνειd με τους εκδοd τες που αναγραd φονται στις υποβληθειdσες εγγυητικεdς 
επιστολεdς συμμετοχηd ς, προκειμεdνου να διαπιστωd σει την εγκυροdτηταd  τους. Αν διαπιστωθειd 
πλαστοd τητα εγγυητικηd ς επιστοληd ς, ο υποψηd φιος αποκλειdεται αποd  τον διαγωνισμοd  και 
υποβαd λλεται μηνυτηd ρια αναφοραd  στον αρμοdδιο εισαγγελεdα. Ακολουd θως η Επιτροπηd  
Διαγωνισμουd  συνταd σσει πρακτικοd , στο οποιdο περιλαμβαd νονται τα αποτελεdσματα του ανωτεdρω 
ελεdγχου και αξιολοdγησης, και υποβαd λλει στην αναθεdτουσα αρχηd  το σχετικοd  ηλεκτρονικοd  αρχειdο, 
ως “εσωτερικοd”, μεdσω της λειτουργιdας “επικοινωνιdα” του υποσυστηd ματος, προς εdγκριση, 
μεταβιβαd ζοντας παραd λληλα ξαναd  την αρμοδιοd τητα διαχειdρισης του ηλεκτρονικουd  διαγωνισμουd  
στον αρμοd διο πιστοποιημεdνο χρηd στη της Αναθεdτουσας Αρχηd ς.    

 
δ) Μεταd  την εdκδοση της αποd φασης εdγκρισης του ανωτεdρω πρακτικουd , η αναθεdτουσα αρχηd  κοινοποιειd 
την αποd φαση σε οd λους τους προσφεdροντες εκτοd ς αποd  εκειdνους οι οποιdοι αποκλειdστηκαν οριστικαd , 
λοdγω μη υποβοληd ς ηd  προσκοd μισης της πρωτοd τυπης εγγυd ησης συμμετοχηd ς, συd μφωνα με την 
περιdπτωση (γii) της παρουd σας παραγραd φου και παρεdχει προdσβαση στα υποβληθεdντα δικαιολογητικαd  
συμμετοχηd ς και στις υποβληθειdσες τεχνικεdς προσφορεdς των λοιπωd ν προσφεροd ντων.  
Στη συνεdχεια ο πιστοποιημεdνος χρηdστης της αναθεdτουσας αρχηd ς, μεταβιβαd ζει εκ νεdου την 
αρμοδιοd τητα διαχειdρισης του ηλεκτρονικουd  διαγωνισμουd  σε πιστοποιημεdνο χρηd στη της Επιτροπηd ς 
Διαγωνισμουd . 
 
ε) Μετεdπειτα, σε διακριτοd  σταd διο, η Επιτροπηd  Διαγωνισμουd  προβαιdνει στην αποσφραd γιση των 
οικονομικωd ν προσφορωd ν, χωριdς να παρεdχει στους προσφεdροντες προdσβαση στα υποβληθεdντα 
στοιχειdα των λοιπωd ν οικονομικωd ν φορεdων. Εν συνεχειdα η Επιτροπηd  Διαγωνισμουd  προβαιdνει στην 
αξιολοdγηση και βαθμολοdγηση των οικονομικωd ν προσφορωd ν, συd μφωνα με οριζοd μενα στο αd ρθρο 21.3 
και συνταd σσει πρακτικοd , με το οποιdο εισηγειdται εφαρμοd ζοντας το κριτηd ριο αναd θεσης του αd ρθρου 21 
της παρουd σας, την αναd θεση της συd μβασης στον προσφεdροντα που υπεdβαλε την πλεdον συμφεdρουσα 
προσφοραd  (ηd  τη ματαιdωση της διαδικασιdας). Το εν λοdγω πρακτικοd  υποβαd λλεται, ως “εσωτερικοd”, 
μεdσω της λειτουργιdας “επικοινωνιdα” του υποσυστηdματος, στην αναθεdτουσα αρχηd , προς εdγκριση. 
 
στ) Μεταd  την εdκδοση της αποd φασης εdγκρισης του πρακτικουd  της Επιτροπηd ς Διαγωνισμουd , η 
αναθεdτουσα αρχηd  κοινοποιειd την ως αd νω αποd φαση σε οd λους τους προσφεdροντες που υπεdβαλαν 
αποδεκτηd  προσφοραd  και παρεdχει προd σβαση σε αυτουd ς στις υποβληθειdσες οικονομικεdς προσφορεdς 
των λοιπωd ν προσφεροd ντων.  
 
ζ) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια συνολική τελική βαθμολογία  
(ισοδύναμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 21.4 της παρούσας.  
 
η) Καταd  των αποφαd σεων της αναθεdτουσας αρχηd ς του παροd ντος αd 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) Μεταd  αποd  την αξιολοdγηση των προσφορωd ν, η αναθεdτουσα αρχηd  προσκαλειd, στο πλαιdσιο της 
παρουd σας ηλεκτρονικηd ς διαδικασιdας συd ναψης συd μβασης και μεdσω της λειτουργικοd τητας της 
«Επικοινωνιdας», τον προσωρινοd  αναd δοχο να υποβαd λει εντοd ς προθεσμιdας δεdκα (10) ημερωd ν  από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα προβλεποdμενα  στο αd ρθρο 22 της 
παρουd σας αποδεικτικαd  μεdσα (δικαιολογητικαd  προσωρινουd  αναδοdχου) και τα αποδεικτικαd  εdγγραφα 
νομιμοποιdησης. Ο προσωρινοd ς αναd δοχος δυd ναται να υποβαd λει αιdτημα, εντοd ς της ως αd νω προθεσμιdας, 
προς την αναθεdτουσα αρχηd , για παραd ταση της προθεσμιdας, συνοδευοd μενο αποd  αποδεικτικαd  εdγγραφα 
περιd αιdτησης χορηd γησης δικαιολογητικωd ν προσωρινουd  αναδοdχου. Στην περιdπτωση αυτηd  η 
αναθεdτουσα αρχηd  παρατειdνει την προθεσμιdα υποβοληd ς αυτωd ν, για οd σο χροd νο απαιτηθειd για τη 
χορηdγησηd  τους αποd  τις αρμοd διες δημοdσιες αρχεdς. 
 
β) Τα δικαιολογητικαd  του προσωρινουd  αναδοdχου υποβαd λλονται αποd  τον οικονομικοd  φορεdα 
ηλεκτρονικαd , μεdσω της λειτουργικοd τητας της «Επικοινωνιdας» στην αναθεdτουσα αρχηd . Επισημαιdνεται 
οd τι δεν απαιτειdται να προσκομισθουd ν και σε εdντυπη μορφηd  και γιdνονται αποδεκταd  καταd  περιdπτωση, 
εφοd σον υποβαd λλονται συd μφωνα με τα προβλεποd μενα στις διαταd ξεις:  
 

i) ειdτε των αd ρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περιd ηλεκτρονικωd ν δημοσιdων εγγραd φων που 
φεdρουν ηλεκτρονικηd  υπογραφηd  ηd  σφραγιdδα, και, εφοd σον προd κειται για αλλοδαπαd  δημοd σια 
ηλεκτρονικαd  εdγγραφα, εαd ν φεdρουν επισημειdωση e-Apostille  
 
ii) ειdτε των αd ρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 περιd ηλεκτρονικωd ν ιδιωτικωd ν εγγραd φων που 
φεdρουν ηλεκτρονικηd  υπογραφηd  ηd  σφραγιdδα 

 
iii) ειdτε του αd ρθρου 11 του ν. 2690/1999, οd πως ισχυd ει περιd βεβαιdωσης του γνησιdου της 
υπογραφηd ς- επικυd ρωσης των αντιγραd φων 

 
iv) ειdτε της παρ. 2 του αd ρθρου 37 του ν. 4412/2016, περιd χρηdσης ηλεκτρονικωd ν υπογραφωd ν σε 
ηλεκτρονικεdς διαδικασιdες δημοσιdων συμβαd σεων,   
 
v) ειdτε της παρ. 13 του αd ρθρου 80 του ν.4412/2016, περιd συνυποβοληd ς υπευd θυνης δηd λωσης 
στην περιdπτωση απληd ς φωτοτυπιdας ιδιωτικωd ν εγγραd φων. 

 
Επιπλεdον δεν προσκομιdζονται σε εdντυπη μορφηd  τα ΦΕΚ και ενημερωτικαd  και τεχνικαd  φυλλαd δια και 
αd λλα εdντυπα, εταιρικαd  ηd  μη, με ειδικοd  τεχνικοd  περιεχοd μενο, δηλαδηd  εdντυπα με αμιγωd ς τεχνικαd  
χαρακτηριστικαd , οd πως αριθμουd ς, αποδοd σεις σε διεθνειdς μοναd δες, μαθηματικουd ς τυd πους και σχεdδια. 
 
Τα ως αd νω στοιχειdα και δικαιολογητικαd  καταχωριdζονται αποd  αυτοd ν σε μορφηd  ηλεκτρονικωd ν αρχειdων 
με μορφοd τυπο PDF. 
 
β1) Εντοd ς της προθεσμιdας υποβοληd ς των δικαιολογητικωd ν κατακυd ρωσης και το αργοd τερο εdως την 
τριdτη εργαd σιμη ημεdρα αποd  την καταληκτικηd  ημερομηνιdα ηλεκτρονικηd ς υποβοληd ς τους, 
προσκομιdζονται με ευθυd νη του οικονομικουd  φορεdα, στην αναθεdτουσα αρχηd , σε εdντυπη μορφηd  και σε 
κλειστοd  φαd κελο, στον οποιdο αναγραd φεται ο αποστολεdας, τα στοιχειdα του διαγωνισμουd  και ως 
παραληd πτης η Επιτροπηd  Διαγωνισμουd , τα στοιχειdα και δικαιολογητικαd , τα οποιdα απαιτειdται να 
προσκομισθουd ν σε εdντυπη μορφηd  (ως πρωτοdτυπα ηd  ακριβηd  αντιdγραφα). 
Τεdτοια στοιχειdα και δικαιολογητικαd  ενδεικτικαd  ειdναι : 
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i) αυταd  που δεν υπαd γονται στις διαταd ξεις του αd ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 (Α 4́5), οd πως 
ισχυd ει (ενδεικτικαd  συμβολαιογραφικεdς εdνορκες βεβαιωd σεις ηd  λοιπαd  συμβολαιογραφικαd  
εdγγραφα),  
ii) ιδιωτικαd  εdγγραφα τα οποιdα δεν εdχουν επικυρωθειd αποd  δικηγοd ρο ηd  δεν φεdρουν θεωd ρηση αποd  
υπηρεσιdες και φορειdς της περιdπτωσης α της παρ. 2 του αd ρθρου 11 του ν. 2690/1999 ηd  δεν 
συνοδευd ονται αποd  υπευd θυνη δηd λωση για την ακριdβειαd  τους,  
καθωd ς και  
iii) τα αλλοδαπαd  δημοd σια εdντυπα εdγγραφα που φεdρουν την επισημειdωση της Χαd γης (Apostille) ή 
προξενική θεώρηση και δεν εdχουν επικυρωθειd αποd  δικηγοd ρο.  

 
Σημειωd νεται οd τι στα αλλοδαπαd  δημοdσια εdγγραφα και δικαιολογητικαd  εφαρμοd ζεται η Συνθηd κη της 
Χαd γης της 5ης.10.1961, που κυρωd θηκε με το ν. 1497/1984 (Α 1́88), εφοd σον συνταd σσονται σε κραd τη 
που εdχουν προσχωρηdσει στην ως αd νω Συνθηd κη, αd λλως φεdρουν προξενικηd  θεωd ρηση. Απαλλαd σσονται 
αποd  την απαιdτηση επικυd ρωσης (με Apostille ηd  Προξενικηd  Θεωd ρηση) αλλοδαπαd  δημοd σια εdγγραφα οd ταν 
καλυd πτονται αποd  διμερειdς ηd  πολυμερειdς συμφωνιdες που εdχει συναd ψει η Ελλαd δα (ενδεικτικαd  «Συd μβαση 
νομικηd ς συνεργασιdας μεταξυd  Ελλαd δας και Κυd πρου – 05.03.1984» (κυρωτικοd ς ν.1548/1985, «Συd μβαση 
περιd απαλλαγηd ς αποd  την επικυd ρωση ορισμεdνων πραd ξεων και εγγραd φων – 15.09.1977» (κυρωτικοd ς 
ν.4231/2014)). Επιdσης απαλλαd σσονται αποd  την απαιdτηση επικυd ρωσης ηd  παροd μοιας διατυd πωσης 
δημοd σια εdγγραφα που εκδιdδονται αποd  τις αρχεdς κραd τους μεdλους που υπαd γονται στον Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλουd στευση των απαιτηdσεων για την υποβοληd  ορισμεdνων δημοσιdων εγγραd φων 
στην ΕΕ, οd πως, ενδεικτικαd ,  το λευκοd  ποινικοd  μητρωd ο, υποd  τον οd ρο οd τι τα σχετικαd  με το γεγονοd ς αυτοd  
δημοd σια εdγγραφα εκδιdδονται για πολιdτη της Ένωσης αποd  τις αρχεdς του κραd τους μεdλους της 
ιθαγεdνειαd ς του. Επιdσης, γιdνονται υποχρεωτικαd  αποδεκταd  ευκρινηd  φωτοαντιdγραφα εγγραd φων που 
εdχουν εκδοθειd αποd  αλλοδαπεdς αρχεdς και εdχουν επικυρωθειd αποd  δικηγοd ρο, συd μφωνα με τα 
προβλεποd μενα στην παρ. 2 περ. β του αd ρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κωd δικας Διοικητικηd ς 
Διαδικασιdας”, οd πως αντικατασταd θηκε ως αd νω με το αd ρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
 
γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνία" να 
προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει 
διευκρινίσεις με την έννοια του άρθρου 102 ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.   
 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής για όσο 
χρόνο απαιτείται για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.   
 
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το 
σταd διο κατακυd ρωσης, κατ  ́ εφαρμογηd  της διαd ταξης του άρθρου 79 παραd γραφος 5 εδαd φιο α  ́ του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
 
δ) Αν, καταd  τον εdλεγχο των υποβληθεdντων δικαιολογητικωd ν, διαπιστωθειd οd τι: 
i) τα στοιχειdα που δηλωd θηκαν με το Ευρωπαϊκοd  Ενιαιdο Έγγραφο Συd μβασης (ΕΕΕΣ), ειdναι εκ 
προθεdσεως απατηλαd , ηd  οd τι εdχουν υποβληθειd πλασταd  αποδεικτικαd  στοιχειdα ηd  
ii) αν δεν υποβληθουd ν στο προκαθορισμεdνο χρονικοd  διαd στημα τα απαιτουd μενα πρωτοd τυπα ηd  
αντιdγραφα, των παραπαd νω δικαιολογητικωd ν, ηd  
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iii) αν αποd  τα δικαιολογητικαd  που υποβληd θηκαν νομιdμως και εμπροθεdσμως, δεν αποδεικνυd ονται οι 
οd ροι και οι προϋποθεdσεις συμμετοχηd ς συd μφωνα με τα αd ρθρα 17, 18, 19 και 22 της παρουd σας, 
απορριdπτεται η προσφοραd  του προσωρινουd  αναδοdχου, καταπιdπτει υπεdρ της αναθεdτουσας αρχηd ς η 
εγγυd ηση συμμετοχηd ς του και η κατακυd ρωση γιdνεται στον προσφεdροντα που υπεdβαλε την αμεdσως 
εποd μενη πλεdον συμφεdρουσα αποd  οικονομικηd  αd ποψη προσφοραd  βαd σει της βεdλτιστης σχεdσης 
ποιοd τητας – τιμηd ς, τηρουμεdνης της ανωτεdρω διαδικασιdας. 
 
Σε περιdπτωση εdγκαιρης και προσηd κουσας ενημεdρωσης της αναθεdτουσας αρχηd ς για μεταβολεdς στις 
προϋποθεdσεις τις οποιdες ο προσωρινοd ς αναd δοχος ειdχε δηλωd σει με το Ευρωπαϊκοd  Ενιαιdο Έγγραφο 
Συd μβασης (ΕΕΕΣ) οd τι πληροιd και οι οποιdες επηd λθαν ηd  για τις οποιdες εdλαβε γνωd ση μεταd  την δηd λωση και 
μεdχρι την  συd ναψη της συd μβασης (οψιγενειdς μεταβολεdς), δεν καταπιdπτει υπεdρ της αναθεdτουσας αρχηd ς 
η εγγυd ηση συμμετοχηd ς του, που ειdχε προσκομισθειd, συd μφωνα με το αd ρθρο 15.1 της παρουd σας. 
 
Αν κανεdνας αποd  τους προσφεdροντες δεν υπεdβαλε αληθηd  ηd  ακριβηd  δηd λωση, ηd  αν κανεdνας αποd  τους 
προσφεdροντες δεν προσκομιdζει εdνα ηd  περισσοd τερα αποd  τα απαιτουd μενα εdγγραφα και δικαιολογητικαd , 
ηd  αν κανεdνας αποd  τους προσφεdροντες δεν αποδειdξει οd τι στο προd σωποd  του δεν συντρεdχουν οι λοdγοι 
αποκλεισμουd  του αd ρθρου 18 και οd τι πληροιd τα κριτηd ρια επιλογηd ς του αd ρθρου 19, η διαδικασιdα 
συd ναψης της συd μβασης ματαιωd 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 (α) και (γ) ανωτέρω. Η Επιτροπή, στη συνέχεια, το κοινοποιεί, μέσω της 
«λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή, για τη λήψη απόφασης ειdτε 
κατακυd ρωσης της συd μβασης ειdτε ματαιdωσης της διαδικασιdας, αναd  περιdπτωση. 
 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου επικυρώνονται με 
την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 ν. 4412/2016, ήτοι με την απόφαση του προηγούμενου 
εδαφίου, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ιδίου νόμου. 
 
ε) Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά και ιδίως, όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 και της αντίστοιχης περ. γii του άρθρου 4 της παρούσας, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του 
προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 
 
 
Άρθρο 6: Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία 
 
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. Ν. 4412/2016 και 1 επ. 
Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιοριdζοντας ειδικωd ς τις νομικεdς και πραγματικεdς αιτιαd σεις που δικαιολογουd ν το αιdτημαd  
του. 
 
Σε περιdπτωση προσφυγηd ς καταd  πραd ξης της αναθεdτουσας αρχηd ς, η προθεσμιdα για την αd σκηση της 
προδικαστικηd ς προσφυγηd ς ειdναι: 
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(α) δεdκα (10) ημεdρες αποd  την κοινοποιdηση της προσβαλλοd μενης πραd ξης στον ενδιαφεροd μενο 
οικονομικοd  φορεdα αν η πραd ξη κοινοποιηd θηκε με ηλεκτρονικαd  μεdσα ηd   
(β) δεκαπεdντε (15) ημεdρες αποd  την κοινοποιdηση της προσβαλλοd μενης πραd ξης σε αυτοd ν αν 
χρησιμοποιηd θηκαν αd λλα μεdσα επικοινωνιdας, αd λλως   
(γ) δεdκα (10) ημεdρες αποd  την πληd ρη, πραγματικηd  ηd  τεκμαιροd μενη, γνωd ση της πραd ξης που βλαd πτει τα 
συμφεdροντα του ενδιαφεροd μενου οικονομικουd  φορεdα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
διακηd ρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Σε περιdπτωση παραd λειψης που αποδιdδεται στην αναθεdτουσα αρχηd , η προθεσμιdα για την αd σκηση της 
προδικαστικηd ς προσφυγηd ς ειdναι δεκαπεdντε (15) ημεdρες αποd  την επομεdνη της συντεdλεσης της 
προσβαλλοd μενης παραd λειψης. 
 
Η προδικαστικηd  προσφυγηd , συνταd σσεται υποχρεωτικαd  με τη χρηd ση του τυποποιημεdνου εντυd που του 
Παραρτηd ματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατιdθεται ηλεκτρονικαd  στην ηλεκτρονικηd  περιοχηd  του 
συγκεκριμεdνου διαγωνισμουd  μεdσω της λειτουργικοd τητας «Επικοινωνιdα» του υποσυστηd ματος προς 
την Αναθεdτουσα Αρχηd , επιλεdγοντας την εdνδειξη «Προδικαστικηd  Προσφυγηd» συd μφωνα με αd ρθρο 15 
της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ – Δημοdσια Έργα. 
 
Οι προθεσμιdες ως προς την υποβοληd  των προδικαστικωd ν προσφυγωd ν και των παρεμβαd σεων αρχιdζουν 
την επομεdνη της ημεdρας της προαναφερθειdσας καταd  περιdπτωση κοινοποιdησης ηd  γνωd σης και ληd γουν 
οd ταν περαd σει ολοd κληρη η τελευταιdα ημεdρα και ωd ρα 23:59:59 και, αν αυτηd  ειdναι εξαιρετεdα ηd  Σαd ββατο, 
οd ταν περαd σει ολοd κληρη η επομεdνη εργαd σιμη ημεdρα και ωd ρα 23:59:59. 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα 
(10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  
 
Η προθεσμιdα για την αd σκηση της προδικαστικηd ς προσφυγηd ς και η αd σκησηd  της κωλυd ουν τη συd ναψη 
της συd μβασης επιd ποινηd  ακυροd τητας, η οποιdα διαπιστωd νεται με αποd φαση της ΑΕΠΠ μεταd  αποd  αd σκηση 
προδικαστικηd ς προσφυγηd ς, συd μφωνα με το αd ρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, 
μοd νη η αd σκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017.  
 
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 
 
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα 
αρχή, μέσω της λειτουργίας ¨Επικοινωνία» :  
 α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 
κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της 
προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, 
δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της 
προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 
 β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα 
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κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους 
τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της 
προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα 
που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την 
επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 
 δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων 
της αναθέτουσας αρχής. 
 
Η αd σκηση της προδικαστικηd ς προσφυγηd ς αποτελειd προϋποd θεση για την αd σκηση των εdνδικων 
βοηθημαd των της αιdτησης αναστοληd ς και της αιdτησης ακυd ρωσης του αd ρθρου 372 Ν. 4412/2016 καταd  
των εκτελεστωd ν πραd ξεων ηd  παραλειdψεων της αναθεdτουσας αρχηd ς. 
 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά 
των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή 
της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Το αυτό ισχύει και σε 
περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης 
του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την 
προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική 
προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των 
αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση 
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης 
ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου 
ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. 
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης 
κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς 
νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που 
υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από 
την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 
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Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν 
τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την 
άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε 
και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 
2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της 
σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο 
ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του 
ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
 
Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  
 
Η αναθεdτουσα αρχηd   τηρωd ντας τις αρχεdς της ιdσης μεταχειdρισης και της διαφαd νειας, ζηταd  αποd  τους 
προσφεdροντες οικονομικουd ς φορειdς, οd ταν οι πληροφοριdες ηd  η τεκμηριdωση που πρεdπει να 
υποβαd λλονται ειdναι ηd  εμφανιdζονται ελλιπειdς ηd  λανθασμεdνες, συμπεριλαμβανομεdνων εκειdνων στο 
ΕΕΕΣ, ηd  οd ταν λειdπουν συγκεκριμεdνα εdγγραφα, να υποβαd λλουν, να συμπληρωd νουν, να αποσαφηνιdζουν 
ηd  να ολοκληρωd νουν τις σχετικεdς πληροφοριdες ηd  τεκμηριdωση, εντοd ς προθεσμιdας οdχι μικροd τερης των 
δεdκα (10) ημερωd ν και οdχι μεγαλυd τερης των ειdκοσι (20) ημερωd ν αποd  την ημερομηνιdα κοινοποιdησης σε 
αυτουd ς της σχετικηd ς προdσκλησης, συd μφωνα με τα ειδικοd τερα οριζοd μενα στις διαταd ξεις των αd ρθρων  
102 και 103  του ν. 4412/2016. 
 
Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των 
οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της 
καταληκτικηd ς παραλαβηd ς υποβοληd ς παραλαβηd ς προσφορωd ν. Τα ανωτεdρω ισχυd ουν κατ  ́ αναλογιdαν 
και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς 
εξακριβώσιμα. 
 
Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης 

 

8.1 Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση (ε) 
του άρθρου 5 της παρούσας και στην παρ. 2 του άρθρου 105 του ν.4412/2016  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372, περί δικαστικής προστασίας στο πεδίο που προηγείται 
της σύναψης της σύμβασης,  
και 
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γ) ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, 
μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, υπεύθυνη δήλωση, που 
υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79 Α ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, 
δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ίδιου 
νόμου και μόνον στην περίπτωση της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο 
συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
8.2 Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης.  
 
8.3 Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ως άνω πρόσκλησης στον ανάδοχο.   
 
8.4 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, και με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η 
διαδικασία του άρθρου του άρθρου 5 της παρούσας για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-
τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 106 ν. 4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 Α.Κ.  
 
8.5 Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την πρόσκληση της παρ. 8.2 εντός χρονικού διαστήματος 
εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της 
ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο 
ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση 
συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 Α.Κ. 
 
Άρθρο 9:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος 
 
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 4-8 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. συμπεριλαμβανομένων των  παρασχεθεισών εξηγήσεων του οικονομικού 
φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό 
οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο ανάδοχος διαμόρφωσε την προσφορά του, 
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.  
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8. … 
Τα ανωτέρω έγγραφα της σύμβασης ισχύουν, όπως διαμορφώθηκαν, με τις συμπληρωματικές 
πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω. 
 
Άρθρο 10: Γλώσσα Διαδικασίας 
 
10.1 Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα 	 
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  
 
10.2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
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)  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 (β1) 
της παρούσας. Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της κείμενης  
νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρα στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
 
10.	 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε 
διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε 
γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους,  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. 4412/2016 “Δημόσιες	Συμβάσεις	Έργων,	Προμηθειών	και	Υπηρεσιών	(προσαρμογή	
στις	Οδηγίες	2014/24/ΕΕ	και	2014/25/ΕΕ” (Α' 147) «όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 

2. Ο ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή	Διακυβέρνηση	(Ενσωμάτωση	στην	Ελληνική	Νομοθεσία	της	
Οδηγίας	 (ΕΕ)	 2016/2102	 και	 της	 Οδηγίας	 (ΕΕ)	 2019/1024)	 –	 Ηλεκτρονικές	 Επικοινωνίες	
(Ενσωμάτωση	στο	Ελληνικό	Δίκαιο	της	Οδηγίας	(ΕΕ)	2018/1972	και	άλλες	διατάξεις”, 

3. Ο ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο	κείμενο	Δικονομίας	για	το	Ελεγκτικό	Συνέδριο,	 ολοκληρωμένο	
νομοθετικό	πλαίσιο	 για	 τον	προσυμβατικό	 έλεγχο,	 τροποποιήσεις	 στον	Κώδικα	Νόμων	 για	 το	
Ελεγκτικό	 Συνέδριο,	 διατάξεις	 για	 την	 αποτελεσματική	 απονομή	 της	 δικαιοσύνης	 και	 άλλες	
διατάξεις»  

4. Ο Ν. 4612 (ΦΕΚ A’ 77/23.05.2019) «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – 
Κατασκευής – Χρηματοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου 
Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των 
Οδικών του Συνδέσεων και άλλες διατάξεις και συγκεκριμένα το άρθρο 14 περί κράτησης 
ποσοστού δυόμισι τοις χιλίοις (2,5‰) υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 
της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου), 
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5. Ο ν. 4640/2019(Α  190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω 
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις». 

6. Ο ν. 4624/2019 (Α  ́ 137) «Αρχή	 Προστασίας	 Δεδομένων	 Προσωπικού	 Χαρακτήρα,	 μέτρα	
εφαρμογής	του	Κανονισμού	(ΕΕ)	2016/679	του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	και	του	Συμβουλίου	
της	27ης	 Απριλίου	2016	 για	 την	προστασία	 των	φυσικών	προσώπων	 έναντι	 της	 επεξεργασίας	
δεδομένων	προσωπικού	χαρακτήρα	και	ενσωμάτωση	στην	εθνική	νομοθεσία	της	Οδηγίας	(ΕΕ)	
2016/680		του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	και	του	Συμβουλίου	της	27ης	Απριλίου	2016	και	άλλες	
διατάξεις», 

7. Ο ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί	µετασχηµατισµοί	και	εναρµόνιση	του	νοµοθετικού	πλαισίου	
µε	 τις	 διατάξεις	 της	Οδηγίας	 2014/55/ΕΕ	 του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	 και	 του	 Συµβουλίου	
της	 16ης	 Απριλίου	 2014	 για	 την	 έκδοση	 ηλεκτρονικών	 τιµολογίων	 στο	 πλαίσιο	 δηµόσιων	
συµβάσεων	και	λοιπές	διατάξεις» 

8. Η	Υπουργική	Απόφαση	137675/EΥΘΥ	1016/19.12.2018	(ΦΕΚ	5968/Β/31.12.18)	«Αντικατάσταση	
της	υπ’	αριθμ.	110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016	 (ΦΕΚ	Β΄	3521)	υπουργικής	απόφασης	με	τίτλο	
«Τροποποίηση	 και	 αντικατάσταση	 της	 υπ’	 αριθμ.	 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015	 (ΦΕΚ	 Β΄	 1822)	
υπουργικής	 απόφασης	 “Εθνικοί	 κανόνες	 επιλεξιμότητας	 δαπανών	 για	 τα	 προγράμματα	 του	
ΕΣΠΑ	 2014	 -	 2020	 -	 Έλεγχοι	 νομιμότητας	 δημοσίων	 συμβάσεων	 συγχρηματοδοτούμενων	
πράξεων	 ΕΣΠΑ	 2014-2020	 από	 Αρχές	 Διαχείρισης	 και	 Ενδιάμεσους	 Φορείς	 -	 Διαδικασία	
ενστάσεων	 επί	 των	 αποτελεσμάτων	 αξιολόγησης	 πράξεων”».	 Αντικατάσταση	 της	 YA	
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016	 (ΦΕΚ	 Β΄3521)	 για	 τους	 Εθνικούς	 κανόνες	 επιλεξιμότητας	
δαπανών	-	Ελέγχους	νομιμότητας	δημοσίων	συμβάσεων	ΕΣΠΑ	2014-2020	(ΥΠΑΣΥΔ)», 

9. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως τα άρθρα 118 και 119 αυτού. 
10. Η με αρ. πρωτ. 46274/ΕΥΘΥ 482/27.4.2016 Υπουργική Απόφαση "Βασικές κατευθύνσεις 

υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και 
χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 
δημόσιου χαρακτήρα". 

11. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση», όπως  ισχύει 

12. Η αριθμ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 (ΦΕΚ 2784/Β'/21.12.2015) απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών 
από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων 
συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 
4314/2014».  

13. Ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 
2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας, και ιδίως το άρθρο 20 αυτού, όπως ισχύει.  

14. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α 1́61) και λοιπεdς ρυθμιdσεις» (Α’ 74 ) και ειδικοd τερα το αd ρθρο 1 αυτουd  

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	
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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»,	‘όπως	ισχύει. 

16. Ο ν. 4278/2014 (Α 1́57) και ειδικοd τερα το αd ρθρο 59 αυτουd  «Άρση	περιορισμών	συμμετοχής	
εργοληπτικών	επιχειρήσεων	σε	δημόσια	έργα». 

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

18. Τον	 ν.	 4155/2013	 (ΦΕΚ	 120	 Α/29-5-2013)	 «Εθνικό	 Σύστημα	 Ηλεκτρονικών	 Δημοσίων	
Συμβάσεων	και	άλλες	διατάξεις», 

19. Ο	Κανονισμός	 (ΕΕ)	 αριθμ.	 1303/2013	 της	 Ευρωπαϊκού	 Κοινοβουλίου	 και	 του	 Συμβουλίου	 της	
17ης	 Δεκεμβρίου	 2013,	 περί	 καθορισμού	 κοινών	 διατάξεων	 για	 το	 Ευρωπαϊκό	 Ταμείο	
Περιφερειακής	Ανάπτυξης,	το	Ευρωπαϊκό	Κοινωνικό	Ταμείο,	το	Ταμείο	Συνοχής,	το	Ευρωπαϊκό	
Γεωργικό	Ταμείο	Αγροτικής	Ανάπτυξης	και	το	Ευρωπαϊκό	Ταμείο	Θάλασσας	και	Αλιείας	και	περί	
καθορισμού	 γενικών	 διατάξεων	 για	 το	 Ευρωπαϊκό	 Ταμείο	 Περιφερειακής	 ανάπτυξης,	 το	
Ευρωπαϊκό	 Κοινωνικό	 Ταμείο,	 το	 Ταμείο	 Συνοχής	 και	 το	 Ευρωπαϊκό	 Ταμείο	 Θάλασσας	 και	
Αλιείας	και	για	την	κατάργηση	του	κανονισμού	(ΕΚ)	αριθ.	1083/2006. 

20. 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». 

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

22. Ο ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς 
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 
1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»  

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

24. 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). 

25. Ο ν. 2859/2000  “Κύρωση	Κώδικα	Φόρου	Προστιθέμενης	Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 
26. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση	του	Κώδικα	Διοικητικής	Διαδικασίας	και	άλλες	διατάξεις” και 

ιδίως τα άρθρα 1,2, 7, 11 και 13 έως 15 (για τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του) . 

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

28. Το π.δ. 71/2019 (Α 1́12) «Μητρωd α συντελεστωd ν παραγωγηd ς δημοσιdων και ιδιωτικωd ν εdργων, 
μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.). 

29. Το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός	 εξέτασης	 προδικαστικών	 προσφυγών	 ενώπιων	 της	
Α.Ε.Π.Π.» 

30. Το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη	υποχρεώσεων	από	τους	διατάκτες”.	 
31. Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση	διατάξεων	για	την	πρόσβαση	σε	δημόσια	έγγραφα	και	

στοιχεία”. 
32. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο	Μελετητών	και	Εταιρειών	Μελετών»  (Α’ 185) (όπως	μεταβατικά	

ισχύει).  
33. 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), οd πως 
ισχυd ει, ως προς το μεdρος Β  ́(Προδιαγραφεdς) και ως συγκριτικοd  στοιχειdο για τη προεκτιdμηση 
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αμοιβωd ν μελετωd ν που δεν καλυd πτονται αποd  τον Κανονισμοd  αμοιβωd ν. 
34. 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’’, οd πως ισχυd ει μεταd  την τροποποιdησηd  του με το Ν. 3919/2011 (Α 3́2). 

35. Η	υπ’	 αριθμ.	 14900/4-2-2021	Κοινή	Απόφαση	 των	Υπουργών	Ανάπτυξης	 και	 Επενδύσεων	 και	
Περιβάλλοντος	 και	 Ενέργειας	 (Β΄	 466/8-2-2021)	 «Έγκριση	 σχεδίου	 Δράσης	 για	 τις	 Πράσινες	
Δημόσιες	Συμβάσεις»	(κατά	περίπτωση). 

36. Η	με	αριθ.	ΔΝΣβ/1732/ΦΝ	466/29-03-2019	(ΦΕΚ1047Β’/29-03-2019)	Απόφαση	του	Υπουργού	
Υποδομών	και	Μεταφορών	«Εξειδίκευση	του	είδους	των	παραδοτέων	στοιχείων	ανά	στάδιο	και	
ανά	κατηγορία	μελέτης	σε	ότι	αφορά	τα	συγκοινωνιακά	(οδικά)	έργα,	τα	υδραυλικά,	τα	λιμενικά	
και	τα	κτιριακά	έργα» 

37. Η με αρ.  166278/25.06.2021 	Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 2813/30.06.2021) «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.)». 

38. Η με αρ. 57654/2017 Υπουργικηd  Αποd φαση (Β’ 1781)	 «Ρύθμιση	 ειδικότερων	 θεμάτων	
λειτουργίας	 και	 διαχείρισης	 του	 Κεντρικού	 Ηλεκτρονικού	 Μητρώου	 Δημοσίων	 Συμβάσεων	
(ΚΗΜΔΗΣ)	του	Υπουργείου	Οικονομίας	και	Ανάπτυξης», 

39. Η με αρ. 64233/08.06.2021 Υπουργικηd  Αποd φαση (Β’ 2453/09.06.2021) «Τεχνικές	λεπτομέρειες	
και	 διαδικασίες	 λειτουργίας	 του	 Εθνικού	 Συστήματος	 Ηλεκτρονικών	 Δημοσίων	 Συμβάσεων	
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

40. Η με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Αποd φασης του Υπουργουd  Υποδομωd ν και Μεταφορωd ν (Β  ́4607) 
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική 
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,  

41. 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). 

42. 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). 

43. Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργικηd  Αποd φαση (Β’ 2519)	 «Έγκριση	 Κανονισμού	
Προεκτιμώμενων	Αμοιβών	μελετών	και	παροχής	τεχνικών	και	λοιπών	συναφών	επιστημονικών	
υπηρεσιωd ν καταd  τη διαδικασιdα της παρ. 8 δ του αd ρθρου 53 του ν. 4412/2016», 

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

45. 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)». 

46. Η Κοινή Διαπιστωτική Πράξη των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης  με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση	 του	 υποσυστήματος	
ΕΣΗΔΗΣ	Δημόσια	Έργα	στη	Γενική	Γραμματεία	Υποδομών	ΑΔΑ	ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4 

47. Οι σε εκτεdλεση των ανωτεdρω διαταd ξεων εκδοθειdσες κανονιστικεdς πραd ξεις, καθωd ς και λοιπεdς 
διαταd ξεις που αναφεdρονται ρηταd  ηd  απορρεdουν αποd  τα οριζοd μενα στα  συμβατικαd  τευd χη της 
παρουd σας, καθωd ς και το συd νολο των διαταd ξεων του ασφαλιστικουd , εργατικουd , κοινωνικουd , 
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περιβαλλοντικουd  και φορολογικουd  δικαιdου και γενικοd τερα καd θε διαd ταξη (νοd μου, π.δ., Υ.Α, 
κ.λ.π.) και ερμηνευτικηd  εγκυd κλιος που διεdπει την αναd θεση και εκτεdλεση της παρουd σας 
συd μβασης, εdστω και αν δεν αναφεdρονται ρηταd .  

48. Του Ν 4912/2022 (Α΄ 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης» και ειδικά το άρθρο 7 παρ. 3 αυτού. 

49. Ο Ν 4914/2022( Α΄61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο 

Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» και ειδικά του άρθρου 65  παρ. 2 αυτού. 

50. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. 
51. Tην με Α.Π. .ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5838/740/A3/13.11.2017 Πρόσκληση με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και κωδ: 083 (2419) Α/Α, ΟΠΣ: ..........., 
όπως ισχύει. 

52. Την με Α.Π ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ: 3790/30/06/2021 ( ΑΔΑ: ΨΤΝΡ46ΜΤΛΡ-9Σ9) Απόφαση Ένταξης 

της Πράξης με mis 5027349  και τίτλο «««ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ 

ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ " ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ": Δημιουργία Πάρκου για τον πολιτισμό της 
Διατροφής » », όπως ισχύει.  

53.  Την υπ' αρ. πρωτ. 4324/04-05-2022 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 
«ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», με την οποία 
διατυπώνεται η Θετική Γνώμη της για το υποβληθέν από τον Δικαιούχο – Αναθέτουσα Αρχή, 
σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του παρόντος έργου και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία 
θα προκηρυχθεί.  

54. την υπ’ αρ. 56/18-04-2022 (ΑΔΑ 640ΠΩΨΕ-ΦΒΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για 
την έγκριση τρόπου εκτέλεσης της μελέτης για την εκτέλεση της  παρούσας σύμβασης. 

55. την υπ’ αρ. 115/09-05-2022 (ΑΔΑ Ψ98ΘΩΨΕ-ΡΦΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για 
την έγκριση των όρων διακήρυξης  της μελέτης . 

 
 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να 
προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την 
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  ́

 
Άρθρο 12: Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης 
 
12.1 Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε διακόσια δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσια 

ογδόντα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά  214.680,91 € (χωρίς ΦΠΑ) και διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες 

διακόσια τέσσερα ευρώ και τριάντα τρία ευρώ 266.204,33 € ( με Φ.Π.Α.)   και  περιλαμβάνει  τις  
προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:  
 

1. 58.575,00€ για μελέτη κατηγορίας (06) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων 
2. 43.785,64€ για μελέτη κατηγορίας (07) Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες 
3. 29.883,10€ για μελέτη κατηγορίας (08) Στατικές Μελέτες 
4. 40.075,93€ για μελέτη κατηγορίας (09) Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και 

Ηλεκτρονικές Μελέτες 

5. 5.827,14€ για μελέτη κατηγορίας (25) Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης 

Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου 

6. 3.021,48€ για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες Τοπογραφίας 

7. 3.662,46€ για μελέτη κατηγορίας (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες 
 

 
και 27.724,61€ για απρόβλεπτες δαπάνες. 
2.125,55 € για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της παρούσας  
 
 

 «Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η σύμβαση 

περιλαμβάνεται στο υποέργο “Μελέτη ( οριστική,εφαρμογής) για Δημιουργία Πάρκου για τον 

πολιτισμού της Διατροφής στο πρώην Στρατόπεδο Μ. Αλέξανδρος” της Πράξης : ««ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ " ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ": Δημιουργία 

Πάρκου για τον πολιτισμό της Διατροφής » » η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με βάση την Απόφαση 

Ένταξης με αρ. πρωτ. : 3790 του ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και έχει λάβει κωδικό MIS … 5027349.. Η παρούσα 

σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ από την ΣΑΕ 1551(κωδ. Εναρίθμου 

ΠΔΕ 2021ΣΕ15510008)» και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης 

Κράτηση ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, όπως και της κράτησης 

ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 

σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ 

της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 

4412/2016 { μετά την έκδοση της αντίστοιχης ΚΥΑ}. «Οι ανωτέρω αναφερόμενες κρατήσεις θα 

προσαρμοστούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4912/2022, εφόσον τεθεί σε ισχύ η 

κατάργηση των ’ρθρων 1-10 του Ν. 4013/2011» 
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Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο γιατί:  

1.Σύμφωνα με τις προδιαγραφές εκπόνησης κτιριακών  μελετών - ΦΕΚ 1047/29.03.2019 όπου 
δημοσιεύονται η ΥΑ Αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 με τίτλο «Εξειδίκευση του είδους των 
παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα 
συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα»  -  αποτελούν 
ένα ενιαίο σύνολο.   
2. Επιπλέον, δεδομένου ότι απαιτείται η συνεργασία των μελετητών των επιμέρους μελετών, 
θα μειωθούν με αυτόν τον τρόπο οι τεχνικές δυσκολίες κατά την εκτέλεσή της, καθώς η ομάδα 
μελέτης θα είναι πιο συμπαγής και θα έχει τη δυνατότητα να εργάζεται ταυτόχρονα, να 
αλληλεπιδρά και να συνεργάζεται, προς όφελος της έντεχνης και άρτιας ολοκλήρωσης του 
φυσικού αντικειμένου.	 

	
12.2 Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και 
οι τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των άνω προεκτιμώμενων αμοιβών, 
αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.  
 
Οι  οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή της 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. Τεκμαιdρεται σχετικαd  οd τι ο αναd δοχος εdλαβε υποd ψη, καταd  τη μελεdτη του 
Φακεdλου δημοdσιας συd μβασης, την πιθανοd τητα να μην αντιστοιχουd ν οι ποσοd τητες μοναd δων φυσικουd  
αντικειμεdνου, που αναφεdρονται στο τευdχος της προεκτιμωd μενης αμοιβηd ς, στις τελικεdς ποσοdτητες που 
θα απαιτηθουd ν για την εκποd νηση της μελεdτης και διαμοd ρφωσε αναd λογα την οικονομικηd  του 
προσφοραd . Εφοdσον προκυd ψουν διαφορεdς, εφαρμοd ζεται το αd ρθρο 186 του ν. 4412/2016. 
 
12.3 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 πέντε (5 ) μήνες 
από την υπογραφή του συμφωνητικού.  
Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως: 

1. 1ο ΣΤΑΔΙΟ: ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ+ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ + ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ: 3 ΜΗΝΕΣ 
2. 2ο ΣΤΑΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ + ΤΕΎΧΗ ΔΗΜΟΠΡΆΤΗΣΗΣ, ΣΑΥ – ΦΑΥ +ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ: 2 

ΜΗΝΕΣ 
 
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του  συμφωνητικού, 
μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.  
 
12.4 Στον ανάδοχο χορηγείται προκαταβολή κατά τους όρους  των άρθρων 72 και 187 παρ. 2 περ. α) 
του ν. 4412/2016. 
 
12.5 Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 188 παρ. 6 του ν. 4412/2016, μετά την 
έναρξη κατασκευής του έργου για το οποίο εκπονείται η παρούσα μελέτη, στους βασικούς μελετητές 
ανατίθεται σύμβαση προκειμένου να μετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύμβουλοι - Μελετητές στην 
εκτέλεση αυτού σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 
466/10.09.2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «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» (ΦΕΚ Β’ 
4203). 
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Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
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 τις διατάξεις του άρθρου 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 ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.  
 
13.4 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.  
 
13.5 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.  
 
13.6 Οι προσφορές θα ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών του επομένου άρθρου. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από 
αυτόν που προβλέπεται στο παρόν απορρίπτεται ως μη κανονική. Η αναθεdτουσα αρχηd  μπορειd, πριν τη 
ληd ξη του χροd νου ισχυd ος της προσφοραd ς, να ζηταd  αποd  τους προσφεdροντες να παρατειdνουν τη διαd ρκεια 
ισχυd ος της προσφοραd ς τους και της εγγυd ησης συμμετοχηd ς, κατ’ ανωd τατο οd ριο για χρονικοd  διαd στημα 
ιdσο με το προβλεποd μενο στο πρωd το εδαd φιο και το αd ρθρο 15.1 της παρουd σας Μεταd  αποd  τη ληd ξη και 
του παραπαd νω ανωd τατου χρονικουd  οριdου παραd τασης ισχυd ος της προσφοραd ς, τα αποτελεdσματα της 
παρουd σας διαδικασιdας αναd θεσης ματαιωd νονται, εκτοd ς αν η αναθεdτουσα αρχηd  κριdνει, καταd  περιdπτωση, 
αιτιολογημεdνα, οd τι η συνεdχιση της διαδικασιdας εξυπηρετειd το δημοd σιο συμφεdρον, οποd τε οι 
οικονομικοιd φορειdς που συμμετεdχουν στη διαδικασιdα μπορουd ν να επιλεdξουν να παρατειdνουν την 
προσφοραd  τους, εφοd σον τους ζητηθειd πριν αποd  την παd ροδο του ανωτεdρω ανωd τατου οριdου 
παραd τασης της προσφοραd ς τους. Η διαδικασιdα αναd θεσης συνεχιdζεται με οd σους παρεdτειναν τις 
προσφορεdς τους και αποκλειdονται οι λοιποιd οικονομικοιd φορειdς.  
Αν ληd ξει ο χροd νος ισχυd ος των προσφορωd ν και δεν ζητηθειd παραd ταση της προσφοραd ς, η αναθεdτουσα 
αρχηd  δυd ναται, με αιτιολογημεdνη αποd φασηd  της, εφοd σον η εκτεdλεση της συd μβασης εξυπηρετειd το 
δημοd σιο συμφεdρον, να ζητηd σει, εκ των υστεdρων, αποd  τους οικονομικουd ς φορειdς που συμμετεdχουν στη 
διαδικασιdα, να παρατειdνουν τον χροd νο ισχυd ος της προσφοραd ς τους καθωd ς και της εγγυd ησης 
συμμετοχηd ς, οποd τε η διαδικασιdα συνεχιdζεται με τους οικονομικουd ς φορειdς, οι οποιdοι προεdβησαν στις 
ανωτεdρω ενεdργειες. 
 
Άρθρο 14: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών - 
αποσφράγισης 
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
15.07.2022		, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. 
 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
19.07.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00  
 
Άρθρο 15: Εγγυήσεις  
 
15.1  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
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Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού τεσσάρων 
χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα ένα λεπτών (4293,61€). (συμπληρώνεται 
αριθμητικώς και ολογράφως). 
 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. 
 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 12 του ν. 4412/2016:  
  α) την ημερομηνία έκδοσης,  
  β) τον εκδότη,  
  γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου),  
  δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
  ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.  
  στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 
κάθε μέλος της ένωσης),  

  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. (Η υποπερ. αα  ́ δεν εφαρμοd ζεται για τις εγγυηd σεις που παρεdχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) 

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

  θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
  ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

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

 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13.6 της παρούσας, ήτοι μέχρι . 15/8/2023, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 
 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: 

 αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  

 παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 
19 της παρούσας,  

 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας δικαιολογητικά  

 στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης 
για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των 
παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα άρθρο 5δ) της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί 
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν 
νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του 
άρθρου 18 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής 

 δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού  
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 υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 ν. 
4412/2016  

 δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της προθεσμίας του 
άρθρου 21.3 της παρούσας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής 
προσφοράς. 

 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής  επιστρέφονται ως εξής : 
α) στον ανάδοχο, με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,  
β) στους λοιπούς προσφέροντες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 3 του ν. 
4412/2016. 
 
15.2  Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ή του τμήματος της σύμβασης, σε περίπτωση υποδιαίρεσης σε 
τμήματα), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης (χωρίς Φ.Π.Α.) και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 
Σε περιdπτωση τροποποιdησης της συd μβασης καταd  το αd ρθρο 132 του ν. 4412/2016, η οποιdα 
συνεπαd γεται αυd ξηση της συμβατικηd ς αξιdας, ο αναd δοχος ειdναι υποχρεωμεdνος να καταθεdσει  μεdχρι 
και την υπογραφηd  της τροποποιημεdνης συd μβασης, συμπληρωματικηd  εγγυd ηση, το υd ψος της 
οποιdας ανεdρχεται σε ποσοστοd  5% επιd του ποσουd  της αυd ξησης της αξιdας της συd μβασης χωριdς 
ΦΠΑ. 
Η εγγυd ηση καληd ς εκτεdλεσης της συd μβασης καλυd πτει συνολικαd  και χωριdς διακριdσεις την 
εφαρμογηd  οd λων των οd ρων της συd μβασης και καd θε απαιdτηση της αναθεdτουσας αρχηd ς ηd  του 
κυριdου του εdργου εdναντι του αναδοdχου και περιλαμβαd νει κατ’ ελαd χιστον τα αναφεροd μενα στην 
παραd γραφο 15.1 της παρουd σας, πλην της περιdπτωσης (η) και επιπροd σθετα, τον αριθμοd  (αν ειdναι 
γνωστοd ς) και τον τιdτλο της σχετικηd ς συd μβασης. 
Η εγγυd ηση καληd ς εκτεdλεσης καταπιdπτει υπεdρ της αναθεdτουσας αρχηd  στην περιdπτωση 
παραβιdασης αποd  τον αναd δοχο  των οd ρων της συd μβασης, οd πως αυτηd  ειδικοd τερα οριdζει. Ειδικαd  
μεταd  την οριστικοποιdηση της εdκπτωσης του αναδοdχου καταd  τα οριζοd μενα στην παρ. 8 του 
αd ρθρου 191 του ν. 4412/2016, η εγγυd ηση καληd ς εκτεdλεσης καταπιdπτει υπεdρ του εργοδοd τη. 

 

15.3 Εγγύηση προκαταβολής 
Για την χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 12.4 της απαιτείται ισόποση εγγυητική 
επιστολή προκαταβολής που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 ν. 4412/2016. Η 
χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο, με 
επιτόκιο ίσο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων δωδεκάμηνης ή, αν δεν εκδίδονται 
τέτοια, εξάμηνης διάρκειας, προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες.  
Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 8 και 187 ν. 4412/2016 και ΥΠΑΣΥΔ. 
Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά. Η προκαταβολή 
απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με το αντικείμενο 
της σύμβαση. 
 
15.4 Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικεdς επιχειρηd σεις καταd  την εdννοια των περιπτωd σεων β  ́και γ  ́της παρ. 1 του αd ρθρου 14 του 
ν. 4364/ 2016 (Α 1́3) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
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χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από ένα ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

 

15.5 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
15.6 Οι εγγυητικές καλής εκτέλεσης και προκαταβολής καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της διευθύνουσας 
υπηρεσίας. 
 
15.7 Με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του αναδόχου, 
αποδεσμεύεται μέρος των εγγυήσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 187, περί καταβολής 
της αμοιβής του αναδόχου, ανερχόμενο σε ποσοστό ανάλογο με την αξία των εργασιών περαιωθέντος 
και εγκριθέντος σταδίου της σύμβασης.  
 
Άρθρο 15Α: Πρόσθετη καταβολή (πριμ) (Από 1/9/2021)  
Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκπόνηση πλήρους ή επιμέρους μελέτης, 

προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) ένα  1(%) σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 184 
του ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης  
 
1. Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας 
δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια 
Έργα, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  … [εφόσον	 είναι	 γνωστός], και αναρτήθηκαν 
στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

 
2. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 
66 ν. 4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. 
 
3. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.ampelokipi-menemeni.gr), αναρτάται σχετική 
ενημέρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.  
 
16.4 Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε 
περίπτωση, τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της σύμβασης.  
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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 12.1 της 
παρούσας  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, 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) τριdτες χωd ρες που δεν εμπιdπτουν στην περιdπτωση γ  ́της παρουd σας παραγραd φου και εdχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.  

 
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 
 
17.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
 
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. 
 
Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού  
 
18.1 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, 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 Υπαd ρχει εις βαd ρος του αμεταd κλητη καταδικαστικηd  αποd φαση για εdναν αποd  τα παρακαd τω 
εγκληd ματα : 

α) συμμετοχηd  σε εγκληματικηd  οργαd νωση, οd πως αυτηd  οριdζεται στο αd ρθρο 2 της αποd φασης 
πλαιdσιο 2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλιdου της 24ης Οκτωβριdου 2008, για την καταπολεdμηση του 
οργανωμεdνου εγκληd ματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκληd ματα του αd ρθρου 187 του 
Ποινικουd  Κωd δικα (εγκληματικηd  οργαd νωση), 

β) ενεργητικηd  δωροδοκιdα, οd πως οριdζεται στο αd ρθρο 3 της συd μβασης περιd της καταπολεdμησης 
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της δωροδοκιdας στην οποιdα ενεdχονται υπαd λληλοι των Ευρωπαϊκωd ν Κοινοτηdτων ηd  των κρατωd ν μελωd ν 
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του αd ρθρου 2 της αποd φασης πλαιdσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιdου της 22ας Ιουλιdου 2003, για την καταπολεdμηση της δωροδοκιdας στον 
ιδιωτικοd  τομεdα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθωd ς και, οd πως οριdζεται στο εθνικοd  διdκαιο του 
οικονομικουd  φορεdα, και τα εγκληd ματα των αd ρθρων 159Α (δωροδοκιdα πολιτικωd ν προσωd πων), 236 
(δωροδοκιdα υπαλληdλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκιdα δικαστικωd ν λειτουργωd ν), 237Α παρ. 2 (εμποριdα 
επιρροηd ς μεσαd ζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκιdα στον ιδιωτικοd  τομεdα) του Ποινικουd  Κωd δικα, 

γ) απαd τη εις βαd ρος των οικονομικωd ν συμφεροd ντων της Ένωσης, καταd  την εdννοια των αd ρθρων 
3 και 4 της Οδηγιdας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκουd  Κοινοβουλιdου και του Συμβουλιdου της 5ης 
Ιουλιdου 2017 σχετικαd  με την καταπολεdμηση, μεdσω του ποινικουd  δικαιdου, της απαd της εις βαd ρος των 
οικονομικωd ν συμφεροd ντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκληd ματα των αd ρθρων 159Α 
(δωροδοκιdα πολιτικωd ν προσωd πων), 216 (πλαστογραφιdα), 236 (δωροδοκιdα υπαλληd λου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκιdα δικαστικωd ν λειτουργωd ν), 242 (ψευδηd ς βεβαιdωση, νοd θευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμεdνη 
κλοπηd ), 375 (υπεξαιdρεση), 386 (απαd τη), 386Α (απαd τη με υπολογιστηd ), 386Β (απαd τη σχετικηd  με τις 
επιχορηγηdσεις), 390 (απιστιdα) του Ποινικουd  Κωd δικα και των αd ρθρων 155 επ. του Εθνικουd  
Τελωνειακουd  Κωd δικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), οd ταν αυταd  στρεdφονται καταd  των οικονομικωd ν 
συμφεροd ντων της Ευρωπαϊκηd ς Ένωσης ηd  συνδεdονται με την προσβοληd  αυτωd ν των συμφεροd ντων, 
καθωd ς και τα εγκληd ματα των αd ρθρων 23 (διασυνοριακηd  απαd τη σχετικαd  με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικεdς διαταd ξεις για την ποινικηd  προστασιdα των οικονομικωd ν συμφεροd ντων της Ευρωπαϊκηd ς 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικαd  εγκληd ματα ηd  εγκληd ματα συνδεοd μενα με τρομοκρατικεdς δραστηριοd τητες, 
οd πως οριdζονται, αντιστοιdχως στα αd ρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγιdας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκουd  
Κοινοβουλιdου και του Συμβουλιdου της 15ης Μαρτιdου 2017 για την καταπολεdμηση της τρομοκρατιdας 
και την αντικαταd σταση της αποd φασης πλαισιdου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιdου και για την 
τροποποιdηση της αποd φασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλιdου (EE L 88/31.03.2017) ηd  ηθικηd  
αυτουργιdα ηd  συνεdργεια ηd  αποd πειρα διαd πραξης εγκληd ματος, οd πως οριdζονται στο αd ρθρο 14 αυτηd ς, και 
τα εγκληd ματα των αd ρθρων 187Α και 187Β του Ποινικουd  Κωd δικα, καθωd ς και τα εγκληd ματα των 
αd ρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

ε) νομιμοποιdηση εσοd δων αποd  παραd νομες δραστηριοd τητες ηd  χρηματοδοd τηση της τρομοκρατιdας, 
οd πως αυτεdς οριdζονται στο αd ρθρο 1 της Οδηγιdας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκουd  Κοινοβουλιdου και 
του Συμβουλιdου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικαd  με την προd ληψη της χρησιμοποιdησης του 
χρηματοπιστωτικουd  συστηd ματος για τη νομιμοποιdηση εσοd δων αποd  παραd νομες δραστηριοd τητες ηd  για 
τη χρηματοδοd τηση της τρομοκρατιdας, την τροποποιdηση του κανονισμουd  (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκουd  Κοινοβουλιdου και του Συμβουλιdου, και την καταd ργηση της οδηγιdας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκουd  Κοινοβουλιdου και του Συμβουλιdου και της οδηγιdας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπηd ς (EE L 
141/05.06.2015) και τα εγκληd ματα των αd ρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παιδικηd  εργασιdα και αd λλες μορφεdς εμποριdας ανθρωd πων, οd πως οριdζονται στο αd ρθρο 2 της 
Οδηγιdας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκουd  Κοινοβουλιdου και του Συμβουλιdου της 5ης Απριλιdου 2011, για 
την προd ληψη και την καταπολεdμηση της εμποριdας ανθρωd πων και για την προστασιdα των θυμαd των 
της, καθωd ς και για την αντικαταd σταση της αποd φασης πλαιdσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιdου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκληd ματα του αd ρθρου 323Α του Ποινικουd  κωd δικα (εμποριdα 
ανθρωd πων). 
Ο οικονομικοd ς φορεdας αποκλειdεται, επιdσης, οd ταν το προd σωπο εις βαd ρος του οποιdου εκδοd θηκε  
αμεταd κλητη καταδικαστικηd  αποd φαση ειdναι μεdλος του διοικητικουd , διευθυντικουd  ηd  εποπτικουd  
οργαd νου του ηd  εdχει εξουσιdα εκπροσωd πησης, ληd ψης αποφαd σεων ηd  ελεdγχου σε αυτοd . Η υποχρεdωση του 
προηγουd μενου εδαφιdου αφοραd :  

i) στις περιπτωd σεις εταιρειωd ν περιορισμεdνης ευθυd νης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικωd ν κεφαλαιουχικωd ν 
εταιρειωd ν (Ι.Κ.Ε.), προσωπικωd ν εταιρειωd ν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστεdς.  

ii) στις περιπτωd σεις ανωνυd μων εταιρειωd ν (Α.Ε.), τον Διευθυd νοντα Συd μβουλο, τα μεdλη του 
Διοικητικουd  Συμβουλιdου καθωd ς και τα προdσωπα στα οποιdα με αποd φαση του Διοικητικουd  Συμβουλιdου 
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εdχει ανατεθειd το συd νολο της διαχειdρισης και εκπροσωd πησης της εταιρειdας  
iii) στις περιπτωd σεις των συνεταιρισμωd ν, τα μεdλη του Διοικητικουd  Συμβουλιdου, ηd   
iv) στις υποd λοιπες περιπτωd σεις νομικωd ν προσωd πων, τον καταd  περιdπτωση νοdμιμο εκπροd σωπο. 

 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν 
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  
 
18.1.2 α) Ο οικονομικός φορέας  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) όταν η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 
 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.  
 
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, στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.  
 
18.1.3  Παραμένει για λόγους αρίθμησης 
 
18.1.4  Παραμένει για λόγους αρίθμησης 
 
18.1.5 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα 
αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016) , 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 2011 περί 
ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που 
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οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν 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) εάν 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) εάν 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) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 
και του άρθρου 22 Β της παρούσας, 

(η) εάν 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 με απατηλό τρόπο 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι  έχει διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 
 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ),  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης 
που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 
 
18.1.6 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.  
 
18.1.7 Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
18.1.1, και 18.1.5 εκτός από την περ. β’ αυτής, 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. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει 
καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό 
αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο 
τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω 
ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων.  
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα 
και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία 
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα 
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 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. 
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18.1.8 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. 
 
18.1.9 Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 
Άρθρο 19: Κριτήρια επιλογής 
 
19.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται 
στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που 
εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019,  ή στο 
Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) από την έναρξη ισχύος του 
τελευταίου, στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της παρούσας. Οι προσφέροντες 
που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμεdνοι σε αντιdστοιχα Μητρωd α του Παραρτηd ματος XI του Προσαρτηd ματος Α  ́ του ν. 
4412/2016. 
 
19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
 
19.3 Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα 
 
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  
α)	 Εκπόνηση	 «παρόμοιων»	 με	 την	 υπό	 ανάθεση	 μελετών,	 οι	 οποίες	 εκτελέσθηκαν	 με	 συμβάσεις	 του	
διαγωνιζόμενου	 ή	 των	 μελών	 της	 ένωσης	 οικονομικών	 φορέων	 (ως	 ανάδοχος	 ή	 μέλος	 αναδόχου	
σχήματος	 ή	 ως	 ενεργό	 μέλος	 εταιρικού	 πτυχίου),	 κατά	 την	 τελευταία	 τριετία.	 (	 2021,2020,2019)	
Δηλαδή	 :	 Μια	 	 (1)	 τουλάχιστον	 μελέτη	 αρχιτεκτονική	 και	 ηλεκτρομηχανολογική	 κτιριακού	 έργου	 με		
ανακαινιζόμενη		ή	νέα	κατασκευαζόμενη	κλειστή	δομημένη	επιφάνεια	κτιρίου	πολλαπλών	χρήσεων		και	
με	επιφάνεια	διαμόρφωσης	περιβάλλοντα	χώρου	προεκτιμώμενης	αξίας	ίση	με	την	υπό	ανάθεση	μελέτη 

	
Για	την	κάλυψη	της	ανωτέρω	προϋπόθεσης,	ο	υποψήφιος	(τουλάχιστον	της	κατηγορίας	μελέτης	6	και	
κατηγορίας	 9)	 θα	 πρέπει	 να	 προσκομίσει	 κατάλογο	 με	 τα	 στοιχεία	 των	 παρόμοιων	 μελετών,	
αναγράφοντας	 τον	 τίτλο	 της	 μελέτης,	 τον	 φορέα/ιδιοκτήτη,	 το	 ποσό	 και	 τη	 χρονική	 διάρκεια	 της	
σχετικής	 σύμβασης,	 συνοπτική	 περιγραφή	 του	 μελετητικού	 αντικειμένου,	 καθώς	 και	 αντίγραφα	 των	
αντίστοιχων	συμβάσεων	και	βεβαιώσεις	καλής	εκτέλεσης. 
	
β) Επιπλέον, λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου της μελέτης, απαιτείται η συμμετοχή ενεργειακού 
επιθεωρητή   και ενός μελετητή με εμπειρία στην σύνταξη μελετών ακουστικής χώρου στην Ομάδα 
Μελέτης. 
 
γ) Στην ομάδα μελέτης του διαγωνιζόμενου (αθροιστικά σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων), 
θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το ακόλουθο ελάχιστο απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό: 
 

i.Για την κατηγορία μελέτης 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες), τουλάχιστον στελέχη ένα (1)  
μελετητή  12ετούς  εμπειρίας  στην εν λόγω κατηγορία.  
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ii.Για την κατηγορία μελέτης 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες), τουλάχιστον στελέχη ένα (1)  
μελετητή  8ετούς  εμπειρίας  στην εν λόγω κατηγορία.  

iii. Για την κατηγορία μελέτης 08 (Στατικές Μελέτες), τουλάχιστον στελέχη ένα (1)  μελετητή  8 
ετούς  εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία    

iv.Για την κατηγορία μελέτης 09 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές), 
τουλάχιστον στελέχη ένα (1)  μελετητή  8ετούς  εμπειρίας  στην εν λόγω κατηγορία.  

v.Για την κατηγορία μελέτης 25 (Μελέτη Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου και 
Έργων Πρασίνου), τουλάχιστον στελέχη ένα (1)  μελετητή  4ετούς  εμπειρίας  στην εν λόγω 
κατηγορία. 

vi.Για την κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες Τοπογραφίας), τουλάχιστον στελέχη ένα (1)  
μελετητή  4ετούς  εμπειρίας  στην εν λόγω κατηγορία. 

vii.Για την κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), τουλάχιστον στελέχη ένα (1)  
μελετητή  4ετούς  εμπειρίας  στην εν λόγω κατηγορία 

 
Σε περιdπτωση εdνωσης οικονομικωd ν φορεdων, οι παραπαd νω ελαd χιστες απαιτηd σεις καλυd πτονται από 
ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης. 
 
19.4 Παραμεdνει για λοdγους αριdθμησης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ  ́

 
Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς 
 
20.1 Η προσφοραd  των διαγωνιζομεdνων περιλαμβαd νει τους ακοd λουθους ηλεκτρονικουd ς 
υποφακεdλους: 
(α)  υποφαd κελο με την εdνδειξη «Δικαιολογητικαd  Συμμετοχηd ς» 
(β) υποφαd κελο με την εdνδειξη «Τεχνικηd  Προσφοραd » 
(γ)  υποφαd κελο με την εdνδειξη «Οικονομικηd  Προσφοραd », 
συd μφωνα με τα κατωτεdρω: 
 
20.2 Ο ηλεκτρονικοd ς υποφαd κελος «Δικαιολογητικαd  Συμμετοχηd ς» πρεdπει, επιd ποινηd  αποκλεισμουd , 
να περιεdχει τα ακοd λουθα υποd  α και β στοιχειdα: 
α) το Ευρωπαϊκοd  Ενιαιdο Έγγραφο Συd μβασης (ΕΕΕΣ). Ο οικονομικοd ς φορεdας δυd ναται να 

διευκρινιdζει τις δηλωd σεις και πληροφοριdες που παρεdχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτικηd  υπευd θυνη 
δηd λωση, την οποιdα υποβαd λλει μαζιd με το ΕΕΕΣ. 

β) την εγγυd ηση συμμετοχηd ς, του αd ρθρου 15 της παρουd 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) χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της 
περιdπτωσης β ,́ λαμβανομεdνου υποd ψη του συνολικουd  χροd νου, οd πως προβλεdπεται στα εdγγραφα 
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 
επιτυχιdας της, λαμβανομεdνων υποd ψη των διαταd ξεων των περιπτωd σεων 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 100 σελίδων  
κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς ανά τεύχος, εκτός του προαναφερθέντος 
οργανογράμματος. 
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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 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.  και υπογράφεται, τουλάχιστον με προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό. 
 
20.5 Στις παραπάνω περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή και ιδιωτικά 
έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 5β της παρούσας. 

   

20.6 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το Υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ-
Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής 
Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), τα 
οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, υπογεγραμμένα, τουλάχιστον,  με προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και 
επισυνάπτονται στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς. 
 
Άρθρο 21: Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς 
 
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 , καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.  

 

21.1.1 Κριτήριο 1ο (Κ1) Τεχνικής προσφοράς  

Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης όπως  

προκύπτει από την Πρόταση Μεθοδολογίας και το Χρονοδιάγραμμα της παρ. 20.3 και 

συγκεκριμένα : 

• Ο βαθμός κάλυψης των τεχνικών απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης από  

δραστηριότητες που παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας. 

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

εκπόνηση της μελέτης. 

• Η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου  

χρονοδιαγράμματος σε συνδυασμό με την στελέχωση της ομάδας μελέτης. 

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

τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους για να εκτελέσει την σύμβαση σε κατάλληλο 

ποιοτικό επίπεδο.  

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

Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 40 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 1 ορίζεται σε σ1 = 35%.  

Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Τεχνική προσφορά» επί ποινής αποκλεισμού θα περιλαμβάνει 

ξεχωριστό κεφάλαιο που θα περιγράφει τα απαιτούμενα για το Κριτήριο 1.  





 

Σελίδα 37 από 66 

 

 

 

21.1.2 Κριτήριο 2ο (Κ2) Τεχνικής προσφοράς  

Αξιολογείται η οργανωτική πληρότητα και αποτελεσματικότητα του οικονομικού φορέα όπως  

προκύπτει από το Οργανόγραμμα, την Έκθεση Τεκμηρίωσης Καθηκόντων και Κατανομής 

Εργασιών του συντονιστή και της ομάδας μελέτης και τα Στοιχεία για τη Συνοχή της Ομάδας 

Μελέτης της παρ. 20.3 και συγκεκριμένα: 

• Ο βαθμός επάρκειας της προτεινόμενης ομάδας μελέτης, από πλευράς αριθμού 

επιστημόνων και ειδικοτήτων αλλά και η εμπειρία των υπολοίπων (πλην των στελεχών που 

αναφέρονται στο  άρθρο 19.3 της παρούσας) συνεργατών στις ειδικές απαιτήσεις της 

συγκεκριμένης μελέτης. 

• Ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις 

συνεργασίας (μόνιμες ή περιστασιακές) των στελεχών της ομάδας, και την έκταση 

προηγουμένων συνεργασιών μεταξύ των μελών της ομάδας. 

• Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης δομής του οργανογράμματος, για την 

εκπόνηση της μελέτης. 

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

σε σχέση με τα προβλεπόμενα γι αυτούς καθήκοντα. 

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

Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 40 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 2 ορίζεται σε σ2 = 35%..  

Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Τεχνική προσφορά» επί ποινής αποκλεισμού θα περιλαμβάνει 

ξεχωριστό κεφάλαιο που θα περιγράφει τα απαιτούμενα για το Κριτήριο 2.  

 

21.1.3 Κριτήριο 3ο (Κ3) Τεχνικής προσφοράς  
Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση 
μελέτης όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση της παρ. 20.3 με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση της μελέτης. 
Συγκεκριμένα βαθμολογούνται : 

• η πληρότητα της εκτίμησης των αντικειμένων της μελέτης 
• η πληρότητα και ορθότητα του σχολιασμού τους και ιδιαίτερα της επισήμανσης τυχόν 
προβλημάτων 
• η αποτελεσματικότητα των προτάσεων που υποβάλλονται, ιδιαίτερα δε για την 
αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων 

Δεν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 
Το κριτήριο 3 θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ3, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100.  
Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 40 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 3 ορίζεται σε σ3= 30%.  
. 
21.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  
Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων  αξιολόγησης εκφρασμένων σε 
ποσοστό επί τοις εκατό ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των 
τεχνικών προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: 
ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3= 0,35* Κ1 + 0,35*Κ2+0,30*Κ3 
Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας 
«Κν» είναι η βαθμολογία του κριτηρίου αξιολόγησης  
U η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και ισχύει σ1+σ2+..σν = 1 
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
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Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε TΠ = .70%.    
Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων του άρθρου 
21.1 απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 
 
21.3 Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 
Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία ΒΟΠi της 
κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠi προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης «ε», ως εξής: 
 
ΒΟΠι=(120*ε)/(20+ε) 
 
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Ο συντελεστής  βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε  ΟΠ=30%  
 
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.  
Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους 
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης της 
αναθέτουσας αρχής. 
Αν οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της 
άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Αν οι εξηγήσεις δεν 
γίνουν αποδεκτές, η προσφορά απορρίπτεται, ωστόσο δεν καταπίπτει η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής. 
Ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται προσφορές που υποβάλλονται σε διαγωνισμό και 
εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του 
συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. Η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και προσφορές με μικρότερη ή 
καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο. 
Για την αξιολόγηση των προσφορών που φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές εφαρμόζονται τα άρθρα 88 
και 89 ν. 4412/2016.  
Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών 
μεγεθών, με τις οποίες ο προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν δεσμευτικές 
συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Η αποδοχηd  ηd  αποd ρριψη των εξηγηd σεων των οικονομικωd ν φορεdων, κατοd πιν γνωd μης της Επιτροπηd ς 
Διαγωνισμουd , η οποιdα περιλαμβαd νεται στο ως αd νω πρακτικοd , ενσωματωd νεται στην αποd φαση της 
αναθεdτουσας αρχηd ς. Για την εξεdταση των εξηγηd σεων δυd ναται να συγκροτουd νται και εdκτακτες 
επιτροπεdς ηd  ομαd δες εργασιdας καταd  τα οριζοd μενα στην παρ. 3 του αd ρθρου 221 ν. 4412/2016.  
 
21.4 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής  
H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:  
 
U ΣΒ = U ΤΠ * 70%  +  ΒΟΠ * 30%  
 
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον 
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μεγαλύτερο αριθμό στο UΣΒ 
 
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.   
Τα αποτελεdσματα της ως αd νω κληd ρωσης ενσωματωd νονται, ομοιdως, στην αποd φαση της προηγουd μενης 
παραγραd φου. 
 
 
 
Άρθρο 22: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη, κρίνονται  
α) κατά την υποβολή της προσφοράς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ,  
β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 5 (α και β) 
της παρούσας,  
γ)  κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης  σύμφωνα με το άρθρο 8.1 της 
παρούσας.  
 
Β. Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποίο 
ισοδυναμεί με  ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α 7́5), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βριdσκεται σε μιdα αποd  τις κατασταd σεις του αd ρθρου 18 της παρουd σας, 
β) πληροιd τα σχετικαd  κριτηd ρια επιλογηd ς τα οποιdα εdχουν καθοριστειd, συd μφωνα με το αd ρθρο 19 της 
παρουd σας. 
 
Σε οποιοδηd ποτε χρονικοd  σημειdο καταd  τη διαd ρκεια της διαδικασιdας, μπορειd να ζητηθειd αποd  τους 
προσφεdροντες να υποβαd λλουν οd λα ηd  ορισμεdνα δικαιολογητικαd  αποd  τα κατωτεdρω αναφεροd μενα, οd ταν 
αυτοd  απαιτειdται για την ορθηd  διεξαγωγηd  της διαδικασιdας. 
 
Το ΕΕΕΣ φεdρει υπογραφηd  με ημερομηνιdα εντοd ς του χρονικουd  διαστηd ματος καταd  το οποιdο μπορουd ν να 
υποβαd λλονται προσφορεdς.  
 
Αν στο διαd στημα που μεσολαβειd μεταξυd  της ημερομηνιdας υπογραφηd ς του ΕΕΕΣ και της καταληκτικηd ς 
ημερομηνιdας υποβοληd ς προσφορωd ν εdχουν επεdλθει μεταβολεdς στα δηλωθεdντα στοιχειdα, εκ μεdρους του, 
στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικοd ς φορεdας αποσυd ρει την προσφοραd  του, χωριdς να απαιτειdται αποd φαση της 
αναθεdτουσας αρχηd ς. Στη συνεdχεια μπορειd να την υποβαd λει εκ νεdου με επιdκαιρο ΕΕΕΣ. 
 
Ο οικονομικοd ς φορεdας δυd ναται να διευκρινιdζει τις δηλωd σεις και πληροφοριdες που παρεdχει στο ΕΕΕΣ 
με συνοδευτικηd  υπευd θυνη δηd λωση, την οποιdα υποβαd λλει μαζιd με το ΕΕΕΣ.  
 
Καταd  την υποβοληd  του ΕΕΕΣ, καθωd ς και της συνοδευτικηd ς υπευd θυνης δηd λωσης, ειdναι δυνατηd , με μοd νη 
την υπογραφηd  του καταd  περιdπτωση εκπροσωd που του οικονομικουd  φορεdα, η προκαταρκτικηd  αποd δειξη 
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των λοdγων αποκλεισμουd  που αναφεdρονται στο αd ρθρο 18.1.1 της παρουd σας, για το συd νολο των 
φυσικωd ν προσωd πων που ειdναι μεdλη του διοικητικουd , διευθυντικουd  ηd  εποπτικουd  οργαd νου του ηd  εdχουν 
εξουσιdα εκπροσωd πησης, ληd ψης αποφαd σεων ηd  ελεdγχου σε αυτοd ν.  
 
Ως εκπροd σωπος του οικονομικουd  φορεdα, για την εφαρμογηd  του παροd ντος, νοειdται ο νοd μιμος 
εκπροd σωπος αυτουd , οd πως προκυd πτει αποd  το ισχυd ον καταστατικοd  ηd  το πρακτικοd  εκπροσωd πησηd ς του 
καταd  το χροd νο υποβοληd ς της προσφοραd ς ηd  το αρμοδιdως εξουσιοδοτημεdνο φυσικοd  προdσωπο να 
εκπροσωπειd τον οικονομικοd  φορεdα για διαδικασιdες συd ναψης συμβαd σεων ηd  για τη συγκεκριμεdνη 
διαδικασιdα συd ναψης συd μβασης. 
Ο οικονομικοd ς φορεdας φεdρει την υποχρεdωση, να δηλωd σει, μεdσω του ΕΕΕΣ, με ακριdβεια στην 
αναθεdτουσα αρχηd , ως εdχουσα την αποκλειστικηd  αρμοδιοd τητα ελεdγχου για την τυχοd ν συνδρομηd  λοdγων 
αποκλεισμουd , την καταd στασηd  του σε σχεdση με τους λοdγους που προβλεdπονται στο αd ρθρο 73 του ν. 
4412/2016 και στο αd ρθρο 18 της παρουd σης και ταυτοdχρονα να επικαλεσθειd και τυχοd ν ληφθεdντα  
μεdτρα προς αποκαταd σταση της αξιοπιστιdας του. 
Επισημαιdνεται οd τι καταd  την απαd ντηση οικονομικουd  φορεdα στο ερωd τημα του ΕΕΕΣ ηd  αd λλου 
αντιdστοιχου εντυd που ηd  δηd λωσης για συd ναψη συμφωνιωd ν με αd λλους οικονομικουd ς φορειdς με στοdχο τη 
στρεdβλωση του ανταγωνισμουd , η συνδρομηd  περισταd σεων, οd πως η τριετηd ς παραγραφηd  της παρ. 10 
του αd ρθρου 73, περιd λοdγων αποκλεισμουd , ηd  η εφαρμογηd  της παρ. 3β του αd ρθρου 44 του ν. 3959/2011 
(Α’ 93), αναλυd εται στο σχετικοd  πεδιdο που προβαd λλει κατοd πιν θετικηd ς απαd ντησης. 
 
Οι προηγουd μενες αρνητικεdς απαντηd σεις στο ανωτεdρω ερωd τημα του ΕΕΕΣ ηd  αd λλου αντιdστοιχου 
εντυd που ηd  δηd λωσης, αποd  οικονομικουd ς φορειdς οι οποιdοι εμπιdπτουν στο πεδιdο εφαρμογηd ς της παρ. 3β 
του αd ρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετουd ν τον λοdγο αποκλεισμουd  των περ. ζ’ ηd / και θ’ της 
παρ. 4 του αd ρθρου 73 του παροd ντος και δεν απαιτειdται να δηλωθουd ν καταd  τη συμπληd ρωση του ΕΕΕΣ 
και καd θε αντιdστοιχου εντυd που. 
 
Όσον αφοραd  τις υποχρεωd σεις  για την καταβοληd  φοd ρων ηd  εισφορωd ν κοινωνικηd ς ασφαd λισης (περ. α’ 
και β’ της παρ. 2 του αd ρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτεdς θεωρειdται οd τι δεν εdχουν αθετηθειd εφοdσον 
δεν εdχουν καταστειd ληξιπροd θεσμες ηd  εφοdσον εdχουν υπαχθειd σε δεσμευτικοd  διακανονισμοd  που 
τηρειdται. Στην περιdπτωση αυτηd , ο οικονομικοd ς φορεdας δεν υποχρεουd ται να απαντηd σει καταφατικαd  
στο σχετικοd  πεδιdο του ΕΕΕΣ με το οποιdο ερωταd ται εαd ν ο οικονομικοd ς φορεdας εdχει ανεκπληd ρωτες 
υποχρεωd σεις οd σον αφοραd  στην καταβοληd  φοd ρων ηd  εισφορωd ν κοινωνικηd ς ασφαd λισης ηd , καταd  
περιdπτωση, εαd ν εdχει αθετηd σει τις παραπαd νω υποχρεωd σεις του. 
 
Στην περιdπτωση υποβοληd ς προσφοραd ς αποd  εdνωση οικονομικωd ν φορεdων, το ΕΕΕΣ υποβαd λλεται 
χωρισταd  αποd  καd θε μεdλος της εdνωσης. 
 
Στην περιdπτωση που προσφεdρων οικονομικοd ς φορεdας δηλωd νει στο ΕΕΕΣ την προd θεσηd  του για 
αναd θεση υπεργολαβιdας, υποβαd λλει μαζιd με το δικοd  του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ του υπεργολαd βου καταd  
περιdπτωση, συd μφωνα με το αd ρθρο 23 της παρουd σας. 
 
Γ. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 18 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τα άρθρα 19, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 
δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών του παρόντος  γίνεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 5β από τον προσωρινό ανάδοχο.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για 
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 18 και 19 της 
παρούσας. 
 
Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση α) των απαιτήσεων του άρθρου 18 
και της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 19.1 
πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης για την κατηγορία/ κατηγορίες του άρθρου 
12.1 της παρούσας, στην οποία /στις οποίες κάθε μέλος της ένωσης συμμετέχει. Περαιτέρω, συνολικά 
πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες μελετών.  
β) Η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας  από ένα τουλάχιστον μέλος (προσδιορίζεται	 κατά	 περίπτωση	 από	 την	
αναθέτουσα	αρχή	σύμφωνα	με	τα	οριζόμενα	στις	παρ19.2	και	193	κατά	περίπτωση	της	παρούσας). 
 
Οι οικονομικοιd φορειdς δεν υποχρεουd νται να υποβαd λλουν δικαιολογητικαd  ηd  αd λλα αποδεικτικαd  
στοιχειdα, αν και στο μεdτρο που η αναθεdτουσα αρχηd  εdχει τη δυνατοd τητα να λαμβαd νει τα πιστοποιητικαd  
ηd  τις συναφειdς πληροφοριdες απευθειdας μεdσω προdσβασης σε εθνικηd  βαd ση δεδομεdνων σε οποιοδηd ποτε 
κραd τος - μεdλος της Ένωσης, η οποιdα διατιdθεται δωρεαd ν, οd πως εθνικοd  μητρωd ο συμβαd σεων, εικονικοd  
φαd κελο επιχειdρησης, ηλεκτρονικοd  συd στημα αποθηd κευσης εγγραd φων ηd  συd στημα προεπιλογηd ς. Η 
δηd λωση για την προd σβαση σε εθνικηd  βαd ση δεδομεdνων εμπεριεdχεται  στο Ευρωπαϊκοd  Ενιαιdο Έγγραφο 
Συd μβασης (ΕΕΕΣ), στο οποιdο περιεdχονται επιdσης οι πληροφοριdες που απαιτουd νται για τον 
συγκεκριμεdνο σκοποd , οdπως η ηλεκτρονικηd  διευd θυνση της βαd σης δεδομεdνων, τυχοd ν δεδομεdνα 
αναγνωd ρισης και, καταd  περιdπτωση, η απαραιdτητη δηd λωση συναιdνεσης.  
 
Οι οικονομικοιd φορειdς δεν υποχρεουd νται να υποβαd λουν δικαιολογητικαd , οd ταν η αναθεdτουσα αρχηd  που 
εdχει αναθεdσει τη συd μβαση διαθεdτει ηd δη τα δικαιολογητικαd  αυταd . 
 
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 22.1 ως 22.3 της παρούσας υποβάλλονται και γίνονται  
αποδεκτά, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5β της παρούσας. Τα αποδεικτικά 
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας.  
 
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 
υποβάλλει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας, τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται κατωτέρω: 
 
22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18: 
22.1.1 α) 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 καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις, το 
οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  Η υποχρέωση προσκόμισης 
του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο  18.1.1  της 
παρούσας. 
 

22.1.2  β) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2 της παρούσας: 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 
περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή 
την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
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περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του. 
 
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται είναι: 

β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση 
περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια 
υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της  Α.Α.Δ.Ε. 
[Από την 31η.10.2020 όλοι	οι	φορείς	του	δημόσιου	και	του	ευρύτερου	δημόσιου	τομέα	υποχρεούνται	
να	λαμβάνουν	το	αποδεικτικό	ενημερότητας	των	παρ.	1	και	4	του	άρθρου	12	του	ν.	4174/2013	(Α’	170)	
μέσω	 της	 διαλειτουργικότητας	 των	 πληροφοριακών	 τους	 συστημάτων	 με	 το	 Κέντρο	
Διαλειτουργικότητας	 της	 Γενικής	 Γραμματείας	 Πληροφοριακών	 Συστημάτων	 Δημόσιας	 Διοίκησης,	
σύμφωνα	με	τα	οριζόμενα	στο	δεύτερο	εδάφιο	της	παρ.	5	του	άρθρου	47	του	ν.	4623/2019	(Α’	134).Σε	
περίπτωση	 υλοποίησης	 της	 ως	 άνω	 διαλειτουργικότητας,	 η	 α.α.	 αναζητά	 αυτεπάγγελτα	 το	 σχετικό	
αποδεικτικό	ενημερότητας] 
	
Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων δεν έχουν 
καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 18.1.4 της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό 
φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ. 
 

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον  e-ΕΦΚΑ.  
Ειδικότερα οι Έλληνες μελετητές - φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν σχετικό πιστοποιητικό για την 
κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους. Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία 
Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον eΕΦΚΑ (κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν 
απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των 
φυσικών προσώπων- μελετητών που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί 
προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν 
επιπλέον 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 εκδιδόμενο από 
τον eΕΦΚΑ. 
 
[Οι	 Δημόσιες	 Υπηρεσίες	 και	 οι	 υπηρεσίες	 φορέων	 Γενικής	 Κυβέρνησης,	 σύμφωνα	 με	 την	 ΚΥΑ	 οικ.	
17535/Δ1.6002	 (Β	 1754/2020)	 (άρθρο	 7),	 εφόσον	 έχουν	 πιστοποιηθεί	 σύμφωνα	 με	 την	 οριζόμενη	
διαδικασία	 δύναται	 να	 αναζητούν	 αυτεπαγγέλτως	 το	 αποδεικτικό	 ασφαλιστικής	 ενημερότητας.	 Σε	
αυτήν	την	περίπτωση	το	παρόν	σημείο	διαμορφώνεται	αναλόγως].	 
	
Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών 
εισφορών δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 18.1.4 της παρούσας, προσκομίζεται 
από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον eΕΦΚΑ.  
 

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
22.1.3  γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.5 της παρούσας:  
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Για την περίπτωση β’, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας,  το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

 Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα,  

 γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»  με το οποίο βεβαιώνεται 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, καθώς και  ότι το νομικό πρόσωπο δεν 
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση.. Το εν λόγω πιστοποιητικό  εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα,  

 γ2) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο 
δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Οι μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν 
προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

 γ3) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά 
εμφανίζονται στο taxisnet,  από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

 
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό 
Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και 
για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο 
και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

 
δ) Για τις περιπτωd σεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’, υπεύθυνη δήλωση του προσφεdροντος  οd τι δεν 

συντρεdχουν στο προd σωποd  του οι οριζοd μενοι λοdγοι αποκλεισμουd . 
 
ε) Για την περίπτωση θ’, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Ειδικά για τους εγκατεστημένους 

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

 
Μετά τη λήξη των μεταβατικών προθεσμιών του άρθρου 39 του π.δ. 71/2019 και την πλήρη έναρξη 
ισχύος των διατάξεών του τελευταίου, για τις εγγεγραμμένες στο Μ.Η.Μ.Ε.Δ.Ε. μελετητικές 
επιχειρήσεις, η μη συνδρομή του ως άνω λόγου αποκλεισμού περί σοβαρού επαγγελματικού 
παραπτώματος, αποδεικνύεται με την υποβολή του πιστοποιητικού του Τμήματος ΙΙ του εν λόγω 
μητρώου που συνιστά επίσημο κατάλογο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 
του ως άνω π.δ. 
 
22.1.4  Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου αυτά 
δεν  καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 περ. β', 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής  ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω.  
Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών 
(e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
 
 

22.1.5 στ) Για την περίπτωση του άρθρου 18.1.9 της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση του 

προσφεdροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας . 
 
22.2 Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής: 
22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους : 

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή 
Γραφείων Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του π.δ. 71/2019 
σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση 
εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  

 

(α1) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο 

Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  

1.  στην κατηγορία μελέτης 06  

2.  στην κατηγορία μελέτης 07 

3.  στην κατηγορία μελέτης 08  

4.  στην κατηγορία μελέτης 09  

5.  στην κατηγορία μελέτης 25 

6. στην κατηγορία μελέτης 16 

7. στην κατηγορία μελέτης 27 

 

(α2) Για τον ενεργειακό επιθεωρητή απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης εγγραφής στο μητρώο 

ενεργειακών επιθεωρητών του ΥΠΕΝ. 

(α3) Για τον συντάξαντα της ακουστικής μελέτης του κτιρίου  απαιτείται η υποβολή 

απόδειξης εμπειρίας σε σύνταξη τέτοιων μελετών  με κατάθεση πτυχιακού ή μεταπτυχιακού 

τίτλου  με σαφή αναφορά στην ακουστική χώρων 

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

υποβάλλουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτηd ματος Α  ́του ν. 4412/2016.  

 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 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, υποβάλλουν 
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
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αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας. 
 
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
 
22.2.2  Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνυd εται ως ακολουd θως:  
 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
 
22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνυd εται ως ακολουd θως: 

Για την περίπτωση του άρθρου 19.3 (α) της παρούσας:  
Για την κάλυψη της ανωτέρω προϋπόθεσης, ο υποψήφιος (τουλάχιστον της κατηγορίας μελέτης 6 και 
κατηγοριας 9) θα πρέπει να προσκομίσει κατάλογο με τα στοιχεία των παρόμοιων μελετών, 
αναγράφοντας τον τίτλο της μελέτης, τον φορέα/ιδιοκτήτη, το ποσό και τη χρονική διάρκεια της 
σχετικής σύμβασης, συνοπτική περιγραφή του μελετητικού αντικειμένου, καθώς και αντίγραφα των 
αντίστοιχων συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. 

 Για την περίπτωση του άρθρου 19.3 (β,γ) της παρούσας:  

οι μεν προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα με τα παραπανω αναφερόμενα πτυχία 

μελετητών ή γραφεία μελετών : Η στελέχωση των ημεδαπών μελετητικών επιχειρήσεων 

αποδεικνύεται είτε με την προσκόμιση της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο 

Μελετητών/Γραφείων μελετών είτε με την υποβολή καταλόγου με τους τίτλους σπουδών και τα 

επαγγελματικά προσόντα, συνοδευόμενο από τα βιογραφικά σημειώματα αυτών. 

Οι οικονομικοιd φορειdς που ειdναι εγγεγραμμεdνοι σε επίσημους καταλόγους ηd  διαθεdτουν 
πιστοποιητικοd  αποd  οργανισμουd ς πιστοποιdησης που συμμορφωd νονται με τα ευρωπαϊκαd  προd τυπα 
πιστοποιdησης, καταd  την εdννοια του Παραρτηd ματος VII του Προσαρτηd ματος Α  ́ του ν. 4412/2016, 
μπορουd ν να προσκομιdζουν στις αναθεdτουσες αρχεdς πιστοποιητικοd  εγγραφηd ς εκδιδοd μενο αποd  την 
αρμοd δια αρχηd  ηd  το πιστοποιητικοd  που εκδιdδεται αποd  τον αρμοd διο οργανισμοd  πιστοποιdησης, καταd  τα 
οριζοd μενα στο αd ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραd γραφο 22.2.6 του παροdντος αd ρθρου. 
 
Οι αλλοδαποιd οικονομικοιd φορειdς που δεν ειdναι εγγεγραμμεdνοι σε επιdσημους καταλοdγους ηd  διαθεdτουν 
πιστοποιητικοd  αποd  οργανισμουd ς πιστοποιdησης καταd  τα ανωτεdρω, υποβαd λλουν ως δικαιολογητικαd  
εdνα ηd  περισσοd τερα αποd  τα αποδεικτικαd  μεdσα που προβλεdπονται στο Μεdρος ΙΙ του Παραρτηd ματος ΧΙΙ 
του ν. 4412/2016. 
 
22.2.4   Παραμεdνει για λοdγους αριdθμησης 
 
22.2.5 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, 
μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
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καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται 
στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
 
Από την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικό του Τμήματος ΙΙ του 
ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποτελεί πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσημο κατάλογο και απαλλάσσει τους 
εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς από την προσκόμιση των αποδεικτικών μέσων που 
προβλέπονται στο εν λόγω πιστοποιητικό. 
 
22.2.6 Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του 
άρθρου 19.2 και 19.3, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, 
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων 
μητρώων.  
 
22.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου: 
Σε περιdπτωση νομικουd  προσωd που, υποβαd λλονται ηλεκτρονικαd , μεdσω της λειτουργικοd τητας 
«Επικοινωνιdα», με θεdμα: “Δικαιολογητικαd  Προσωρινουd  Αναδοdχου- Κατακυd ρωση’’, τα νομιμοποιητικαd  
εdγγραφα αποd  τα οποιdα προκυd πτει η εξουσιdα υπογραφηd ς του νοd μιμου εκπροσωd που και τα οποιdα 
πρεdπει να εdχουν εκδοθειd εdως τριαd ντα (30) εργαd σιμες ημεdρες πριν αποd  την υποβοληd  τους, εκτοd ς αν 
συd μφωνα με τις ειδικοd τερες διαταd ξεις αυτωd ν φεdρουν συγκεκριμεdνο χροd νο ισχυd ος. 
 
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομιdζονται: 
i) στις περιπτωd σεις που ο οικονομικοd ς φορεdας ειdναι νομικό πρόσωπο και υποχρεουd ται, καταd  την 
κειdμενη νομοθεσιdα, να δηλωd νει την εκπροσωd πηση και τις μεταβολεdς της στο ΓΕΜΗ 
 
- για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του.   

  

-  για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, αρκειd η 
υποβοληd  Γενικού Πιστοποιητικού Μεταβολών, εφοd σον εdχει εκδοθειd εdως τρεις (3) μηd νες πριν αποd  
την υποβοληd  του 
 
ii) Στις λοιπές περιπτώσεις τα καταd  περιdπτωση νομιμοποιητικαd  εdγγραφα συd στασης και νοd μιμης 
εκπροσωd πησης (οd πως καταστατικαd , πιστοποιητικαd  μεταβολωd ν, αντιdστοιχα ΦΕΚ, αποφαd σεις 
συγκροd τησης οργαd νων διοιdκησης σε σωd μα, κλπ., αναd λογα με τη νομικηd  μορφηd  του οικονομικουd  
φορεdα), συνοδευοd μενα αποd  υπευd θυνη δηdλωση του νοd μιμου εκπροσωd που οd τι εξακολουθουd ν να 
ισχυd ουν καταd  την υποβοληd  τους. 
 
Σε περιdπτωση που για τη διενεdργεια της παρουd σας διαδικασιdας αναd θεσης εdχουν χορηγηθειd εξουσιdες 
σε προdσωπο πλεdον αυτωd ν που αναφεdρονται στα παραπαd νω εdγγραφα των περιπτωd σεων i και ii, 
προσκομιdζεται επιπλεdον αποd φαση- πρακτικοd  του αρμοδιdου καταστατικουd  οργαd νου διοιdκησης του 
νομικουd  προσωd που οd τι χορηγηd θηκαν οι σχετικεdς εξουσιdες.  
 
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομιdζουν τα προβλεποd μενα, καταd  τη νομοθεσιdα της χωd ρας 
εγκαταd στασης, αποδεικτικαd  εdγγραφα, και εφοd σον δεν προβλεdπονται, υπευd θυνη δηd λωση  του νοd μιμου 
εκπροσωd που, αποd  την οποιdα αποδεικνυd ονται τα ανωτεdρω ως προς τη νοd μιμη συd σταση, μεταβολεdς και 
εκπροσωd πηση του οικονομικουd  φορεdα. 
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Οι ως αd νω υπευd θυνες δηλωd σεις γιdνονται αποδεκτεdς, εφοdσον εdχουν συνταχθειd μεταd  την κοινοποιdηση 
της προdσκλησης για την υποβοληd  των δικαιολογητικωd ν. 
Αποd  τα ανωτεdρω εdγγραφα πρεdπει να προκυd πτουν η νοd μιμη συd σταση  του οικονομικουd  φορεdα, οd λες οι 
σχετικεdς τροποποιηdσεις των καταστατικωd ν, το/τα προd σωπο/α που δεσμευd ει/ουν νοd μιμα την εταιριdα 
καταd  την ημερομηνιdα διενεdργειας του διαγωνισμουd  (νοd μιμος εκπροd σωπος, δικαιdωμα υπογραφηd ς 
κλπ.), τυχοd ν τριdτοι, στους οποιdους εdχει χορηγηθειd εξουσιdα εκπροσωd πησης, καθωd ς και η θητειdα 
του/των ηd /και των μελωd ν του οργαd νου διοιdκησης/ νοd μιμου εκπροσωd που. 
 
Γ. Οι ενωd σεις οικονομικωd ν φορεdων που υποβαd λλουν κοινηd  προσφοραd , υποβαd λλουν τα παραπαd νω, 
καταd  περιdπτωση δικαιολογητικαd , για καd θε οικονομικοd  φορεdα που συμμετεdχει στην εdνωση, συd μφωνα 
με τα ειδικοd τερα προβλεποd μενα στο αd ρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 
Δ. Σε περιdπτωση που ο οικονομικοd ς φορεdας ειdναι φυσικοd  προd σωπο / ατομικηd  επιχειdρηση, εφοd σον 
εdχουν χορηγηθειd εξουσιdες σε τριdτα προd σωπα, προσκομιdζεται εξουσιοδοd τηση του οικονομικουd  φορεdα. 
 
22.4  Επισημαιdνεται οd τι γιdνονται αποδεκτεdς: 
• οι εdνορκες βεβαιωd σεις που αναφεdρονται στην παρουd σα Διακηd ρυξη, εφοdσον εdχουν συνταχθειd 

εdως τρεις (3) μηd νες πριν αποd  την υποβοληd  τους,  
• οι υπευd θυνες δηλωd σεις, εφοd σον εdχουν συνταχθειd μεταd  την κοινοποιdηση της προd σκλησης για την 

υποβοληd  των δικαιολογητικωd ν Σημειωd νεται οd τι δεν απαιτειdται θεωd ρηση του γνησιdου της 
υπογραφηd ς τους. 

 
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 Παραμένει για λόγους αρίθμησης  
 
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%)  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., 

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 

 

24.1 Οι προσφέροντες, με την υποβολή της προσφοράς τους, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους 
της παρούσας Διακήρυξης. 
 
24.2 Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως 
Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για 
λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της 
προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος 
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Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων 
συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της 
ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη 
επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων.  
 
24.2 Αν, μετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης, , σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 191 του ν. 4412/2016, η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση της μελέτης, 
προσκαλεί τον υποψήφιο, που κατατάχθηκε στην επόμενη θέση στον διαγωνισμό, στον οποίο 
αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός την ολοκλήρωση της 
μελέτης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον 
διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί 
την πρόταση σύναψης σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά 
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την 
πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε 
στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου. 
Η διαδικασία της παρούσας μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης της 
μελέτης, ύστερα από διάλυση της σύμβασης. 
 
24.3 Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωμοδοτήσεις  και αποφάσεις: 
. 

  Η  με Α.Π ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ: 3790/30/06/2021 ( ΑΔΑ: ΨΤΝΡ46ΜΤΛΡ-9Σ9) Απόφαση Ένταξης 
της Πράξης με mis 5027349  και τίτλο «««ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΟΥ 
ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ " ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ":Δημιουργία Πάρκου για τον 
πολιτισμό της Διατροφής » », όπως ισχύει.  

 Η υπ' αρ. πρωτ. 2324/04-05-2022 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 
«ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», με την οποία 
διατυπώνεται η Θετική Γνώμη της για το υποβληθέν από τον Δικαιούχο – Αναθέτουσα 
Αρχή, σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του παρόντος έργου και τη διαδικασία σύμφωνα με 
την οποία θα προκηρυχθεί.  

 Η υπ’ αρ. 56/08-04-2022 (ΑΔΑ 640ΠΩΨΕ-ΦΒΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για 
την έγκριση τρόπου εκτέλεσης της μελέτης για την εκτέλεση της  παρούσας σύμβασης. 

 Η υπ’ αρ. 115/09-05-2022 (ΑΔΑ Ψ98ΘΩΨΕ-ΡΦΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για 
την έγκριση των όρων διακήρυξης  της μελέτης . 
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24.4 Για την παρουd σα διαδικασιdα εdχει εκδοθειd η με αρ.πρωτ.  74512 -05/07/2021 . (ΑΔΑ: ΣΕ 1551 - 
61ΗΙ46ΜΤΛΡ-ΔΔΞ) Αποd φαση υφυπουργουd  Αναd πτυξης και Επενδυd σεων  για την εdγκριση δεdσμευσης 
προϋπολογισμουd  ποσουd  2.356.000,00  € (συμπεριλαμβανομεdνου του ΦΠΑ) σε βαd ρος του εναd ριθμου 
2021ΣΕ15510008 της ΣΑ.  1551, του Π.Δ.Ε. και η υπ. αρ2198. /18/11/2021 (ΑΔΑ: 6Ρ2Γ46ΜΤΛΡ-6ΕΟ.) 
Αποd φαση Υφυπουργουd  Αναd πτυξης και Επενδυd σεων με την οποιdα εγκριdθηκε η ΣΑ.   1551. 
 

 Αμπελόκηποι (Θεσσαλονίκη) 12.05.2022 
 

(Τόπος – Ημερομηνία) 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Εντοληd  Δημαd ρχου Εντοληd  Δημαd ρχου 
 Πρ/νη Τμ. Μελετωd ν-Κατασκευωd ν  Αναπλ. Πρ/νη Δ/νσης Τ.Υ.- & 

Δοd μησης 

 

   

   

 ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΙΚ. ΦΩΤΕΑ 

 Δρ Ηλεκτρολοdγος Μηχανικοd ς ΠΕ με 

Α’ β. 

Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κοd ς ΠΕ Α β́  

 

  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 115/2022 Απόφαση Ο.Ε και 

 με την υπ' αριθμ. πρωτ. 143/2022 Απόφαση Ο.Ε 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Ονομασία Τράπεζας ……………………..  

Κατάστημα ……………………..  

(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax)  

Ημερομηνία έκδοσης …………………  

ΕΥΡΩ …………………..………………….  

ΠΡΟΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12 & Θερίσου – Αμπελόκηποι Θεσ/νικης 

ΤΚ 56121  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ…………………….  

ΠΟΣΟΥ 4.293,61 €  

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 4.293,61 € 
υπέρ ...............................................…, για την συμμετοχή τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό της …………….. ή 
σε τυχόν επαναλήψεις αυτού για την εκπόνηση της μελέτης:  

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»: 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής 214.680,91 
€ πλέον Φ.Π.Α..  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας / Κοινοπραξίας και των μελών της ατομικώς και αλληλεγγύως, 
καθ' όλο το χρόνο της ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή όχι κάθε 
τυχόν απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον για {12	μήνες	+30	ημέρες} από την επόμενη μέρα της διενέργειας του 
διαγωνισμού. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνυπολογίζοντας και το ποσόν της 
παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για 
την Τράπεζά μας.  

-------------------------  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην	περίπτωση	ένωσης/κοινοπραξίας	οι	εγγυήσεις	συμμετοχής	περιλαμβάνουν	επί	ποινή	
αποκλεισμού	και	όρο	ότι	η	εγγύηση	εκδίδεται	ατομικά	για	κάθε	ένα	και	υπέρ	όλων	των	μελών	της	και	
καλύπτει	τις	υποχρεώσεις	όλων	των	μελών	της	ένωσης/	κοινοπραξίας	αλληλεγγύως	και	εις	ολόκληρο.	 
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EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ……………………..  

Κατάστημα ……………………..  

(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax)  

Ημερομηνία έκδοσης …………………  

ΕΥΡΩ …………………..………………….  

ΠΡΟΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12 & Θερίσου – Αμπελόκηποι Θεσ/νικης 

ΤΚ 56121  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜ…………………….  

ΠΟΣΟΥ ……..€  

Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 
του ποσού των {δέκα	 χιλιάδων	 επτακοσίων	 τριαντα	 τεσσερα	 ευρώ	 και	 πέντε	 λεπτών	 10.734,05	
€} ………………………………………….. (και 
ολογράφως) ………………………………………………………………………………………………, στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας / 
κοινοπραξίας …………………………… ………………………………… και των μελών της ατομικώς και 
αλληλεγγύως, για την προκαταβολή της Σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία / 
κοινοπραξία για την εκπόνηση της μελέτης:  

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΜΕΓΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», προεκτιμώμενης 
αμοιβής 214.680,91 € πλέον Φ.Π.Α..  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει επιπρόσθετα και τους τόκους της ως άνω προκαταβολής για χρονικό 
διάστημα ίσο με το μισό της συνολικής προθεσμίας υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης, ήτοι 
μέχρι την ................... και με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών που θα ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου 3,5 
ποσοστιαίων μονάδων. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε 
(5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησής σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον για χρονικό διάστημα που θα υπερβαίνει κατά δώδεκα (12) μήνες 
τουλάχιστον το χρονικό διάστημα υλοποίησης της σύμβασης.  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  
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EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ονομασία Τράπεζας ……………………..  

Κατάστημα ……………………..  

(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax)  

Ημερομηνία έκδοσης …………………  

ΕΥΡΩ …………………..………………….  

ΠΡΟΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12 & Θερίσου – Αμπελόκηποι Θεσ/νικης 

ΤΚ 56121  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ…………………….  

ΠΟΣΟΥ 10.734,05 €  

Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 
του ποσού των {δέκα	 χιλιάδων	 επτακοσίων	 τριαντα	 τεσσερα	 ευρώ	 και	 πέντε	 λεπτών	 10.734,05	
€} ………………………………………….. (και 
ολογράφως) ………………………………………………………………………………………………, στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας / 
κοινοπραξίας …………………………… ………………………………… και των μελών της ατομικώς και 
αλληλεγγύως, για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία / 
κοινοπραξία για την εκπόνηση της μελέτης:  

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΜΕΓΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», προεκτιμώμενης 
αμοιβής 214.680,91 € πλέον Φ.Π.Α..  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε 
(5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησής σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον για χρονικό διάστημα που θα υπερβαίνει κατά δώδεκα (12) μήνες 
τουλάχιστον το χρονικό διάστημα υλοποίησης της σύμβασης.  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΜΕΓΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» 

(Αξίας: ……………….. €  πλέον ΦΠΑ, ……………………..,00 € με ΦΠΑ) 

 

 

 

 

 

 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΟΠΣ 5027349 – 
ΕΣΠΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020»   
Κωδικός Κ.Α.Δήμου ……. 
(προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022) 

Εκτιμώμενη Αξία: 

214.680,91 € ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ 24% 

266.204,33 € ΦΠΑ 24% 

Αρ. Πρωτ.  : 

 
 

Ημερομηνία:  

Η πράξη χρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ από την 

ΣΑΕ 1551(κωδ. Εναρίθμου ΠΔΕ 2021ΣΕ15510008) 
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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΜΕΓΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» 
(Αξίας: 214.680,91€  πλέον ΦΠΑ, ………...,00 € με ΦΠΑ) 

 
Στους Αμπελόκηπους σήμερα   …. …………………….  2022 ημέρα ……………………... οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι: 

Αφενός ο «Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης» , ο οποίος εδρεύει στους Αμπελόκηπους 
Θεσσαλονίκης, οδός               Π. Γρηγορίου Ε’ αρ. 12, Τ.Κ. 561 23, με ΑΦΜ 997742400 της ΔΟΥ 
Αμπελοκήπων, καλούμενος στην παρούσα «Αναθέτουσα Αρχή», νομίμως εκπροσωπούμενος 
για την υπογραφή της παρούσας από τον Αντιδήμαρχο Δ.Τ.Υ. κο Μανωλόπουλο Βασίλειο 
και   
Αφ’ ετέρου ο/η κος/κα ……………………………...., κάτοικος …….., οδός …………………….., 
Τ.Κ. ………………..., Α.Δ.Τ.: ……………………. που εκδόθηκε στις ……………………. του 
Α.Τ. ……………………..ΑΦΜ ………………..., ΔΟΥ ……………………., ο οποίος ενεργεί δυνάμει των 
υπ άριθμ.  ……………./……………...2022 Πληρεξούσιο του 

συμβολαιογράφου ………………………...,ως	 εξουσιοδοτημένος	 εκπρόσωπος,	 πληρεξούσιος,	
αντιπρόσωπος	και	αντίκλητος	της	Aναδόχου	Εταιρείας/	Σύμπραξης	των	κατωτέρω	γραφείων	
μελετών,	 καλούμενη	 στην	 παρούσα	 «Ανάδοχος	 »,	 που	 ανακηρύχθηκε	 η	 Ανάδοχος	 για	 την	
υπογραφή	της	παρούσας	Σύμβασης	και αποτελείται από 

1) Την εταιρία με την επωνυμία ή	σύμπραξη	 γραφείων	μελετών	……………………..……......, που 
εδρεύει στη …………………. και επί της οδού ………………………. Τ.Κ. ………………………., με 
ΑΦΜ ……………………... της ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, αρ. ΓΕΜΗ …………………….., νομίμως 
εκπροσωπούμενη, 

2)….. 
Συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα εξής: 

Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο 
Η αφ’ ενός συμβαλλόμενη Αναθέτουσα Αρχή, μετά από την υπ’ αριθμ. ……../00-00-2022 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: …………….) αποφάσισε να προβεί στη διεξαγωγή 
διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με εκτιμώμενη αξία … €, πλέον 
ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ». 

Για το σκοπό αυτό η αφ’ ενός συμβαλλόμενη Αναθέτουσα Αρχή: 
1) Έλαβε γνώση την υπ' αρ. πρωτ. ……………….. απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Ε.Π. «ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», 
με την οποία διατυπώνεται η Θετική Γνώμη της για το υποβληθέν από τον Δικαιούχο – 
Αναθέτουσα Αρχή, σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του παρόντος έργου και τη διαδικασία 

σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί.  

2) Δημοσίευσε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(00PROC00000000 2022-00-00) και στην ιστοσελίδα της την 00/00/2022, την από 
00/00/2022 διακήρυξη για τη διενέργεια ανοιχτού κάτω των ορίων διαγωνισμού που αφορά 

η παρούσα σύμβαση, με καταληκτική ημερομηνία την 00/00/2022. 

 3) Ανάρτησε: α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων  την αριθμ. 
πρωτ.: 00000/00-00-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 
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00 στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αριθμό Α.Α.Υ. 000 (00REQ0000 2022-00-00) 
ποσό …………..…..€ σε βάρος του ΚΑ …………. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 , β) 
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την υπ’ αρ. 00/00-00-2022 (ΑΔΑ ……...) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
για την έγκριση τρόπου εκτέλεσης της μελέτης για την εκτέλεση της  παρούσας σύμβασης. 
 4) Συγκρότησε με την υπ’ αριθμ. ……./00-00-2022 (ΑΔΑ ……….) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου την Επιτροπή Διαγωνισμού που αφορά η παρούσα 
σύμβαση. 

               5) Παρέλαβε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ την προσφορά των Οικονομικών 
Φορέων: 

 “……….” με αριθμό προσφοράς …….../00.00.2022  

 «…………………………..” 

 που υποβλήθηκαν από  γραφεία μελετών για την εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης. 

               6) Ενέκρινε με τις υπ’ αριθμ. αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής: α) ……./……... 
(ΑΔΑ …….) το από ……….. Πρακτικό Νο1 «ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», 
β) ……./……... (ΑΔΑ …….) το από ……….. Πρακτικό Νο2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της Επιτροπής Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού 
που αφορά η παρούσα σύμβαση και κήρυξε «Προσωρινό Ανάδοχο» για τη σύναψη της 
μελέτης της εν λόγω σύμβασης, 
στην ανάδοχο: 

1) «……..», 
2)  «……..», 
……………………………….. 
………………………………….. 
 7) Απέστειλε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) προς τον «Προσωρινό Ανάδοχο» την υπ’ 
αριθμ. Πρωτ ……………………………... πρόσκλησή της για την προσκόμιση προς την Επιτροπή 
Διαγωνισμού  των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης. 
 8) Ενέκρινε με την υπ’ αριθμ. ……………………... (ΑΔΑ ……………….) απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής της το από …………………. Πρακτικό Νο3 «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης 
στην «Προσωρινή Ανάδοχο» Σύμπραξη, μετά την υποβολή των δικαιολογητικών, τα οποία 
υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα από τον «προσωρινό ανάδοχο» (ηλεκτρονικά) με χρήση του 
ηλεκτρονικού συστήματος του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, στις ……………………... 
 9) Την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή με την υπ’ 

αριθμ. Πρωτ. …………………….. αίτησή της στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αμπελοκήπων – 
Μενεμένης εντός της προβλεπόμενης επιπλέον προθεσμίας των τριών (3) ημερών. 
                10)  Απέστειλε προς την Ανάδοχο Σύμπραξη την υπ’ αριθμ. Πρωτ. …………………... 
Ειδική Πρόσκληση για την προσκόμιση της κατά νόμο απαιτούμενης Εγγυητικής Επιστολής 
καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύμβασης. 

11) Έλαβε γνώση την υπ' αρ. πρωτ. ……………….. απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Ε.Π. «ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», 
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με την οποία διατυπώνεται η Θετική Γνώμη της για το υποβληθέν από τον Δικαιούχο – 
Αναθέτουσα Αρχή, σχέδιο της σύμβασης του παρόντος έργου και τη διαδικασία σύμφωνα με 
την οποία θα προκηρυχθεί.  

 
Κατόπιν τούτων οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, όπως παρίστανται και  εκπροσωπούνται 
νομίμως, προβαίνουν στην υπογραφή της παρούσης συμβάσεως υπό τους κατωτέρω όρους 
και συμφωνίες:  

 
Άρθρο 1ο  Αντικείμενο της Σύμβασης /Παραδοτέα 
Με την παρούσα σύμβαση η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στην Ανάδοχο , που αποτελείται από 
τα ανωτέρω γραφεία μελετών τη σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»: 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»,  και η Ανάδοχος αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να προβεί στην πλήρη, άρτια, έντεχνη και εμπρόθεσμη εκπόνηση αυτής, με 
τους παρακάτω όρους και συμφωνίες, χωρίς επιφυλάξεις. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ	ΜΕΛΕΤΕΣ	

Σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, οι απαιτούμενες μελέτες θα είναι οι εξής: 
• Αρχιτεκτονική μελέτη για την αποκατάσταση και επανάχρηση του κτιρίου  
• Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας  
• Μελέτη ΚΕΝΑΚ/ Πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης  

• Σχεδιασμός & σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών επίπλωσης / εξοπλισμού 
αρχιτεκτονικής μελέτης   
               κτιρίου  
• Αρχιτεκτονική μελέτη Διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου  

• Μελέτη ακουστικής χώρου  
• Στατική μελέτη για τον έλεγχο, την ενίσχυση και θωράκιση του στατικού φορέα του 
κτιρίου  
• Αδειοδότηση κτιρίου ν 4495/2017 
• Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης:  

- Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κτιρίου 
- Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες περιβάλλοντος χώρου  με αντίστοιχη μελέτη 
ύδρευσης , αποχέτευσης, ηλεκτρολογικά ισχυρά, ηλεκτρολογικά ασθενή, πυρόσβεση 
και λοιπά ασθενή. 

- Τη Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας με έκδοση αδείας από Πυροσβεστική 
Υπηρεσία  
- Τον Σχεδιασμό & τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών Η/Μ εξοπλισμού 
μαγειρείων – πλυντηρίων  
- Τον Σχεδιασμό & τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών Η/Μ εξοπλισμού 
τηλεοπτικού studio & αίθουσας πολλαπλών  
- Τον Σχεδιασμό & τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών αστικού και  Η/Μ 
εξοπλισμού περιβάλλοντος χώρου  

• Φυτοτεχνική μελέτη περιβάλλοντος χώρου με αντίστοιχη μελέτη ύδρευσης και 
άρδευσης του χώρου  
• Τοπογραφική  μελέτη περιβάλλοντος χώρου εκδηλώσεων  
• Περιβαλλοντική μελέτη έργου 

• Τεύχη Δημοπράτησης για κάθε κατηγορία μελέτης 
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• ΣΑΥ - ΦΑΥ για κάθε κατηγορία μελέτης 
 
	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	

Οι μελέτες θα εκπονηθούν σύμφωνα µε τους ισχύοντες κανονισμούς και τις προδιαγραφές 
εκπόνησης μελετών (πχ. Τεχνικές Προδιαγραφές Π∆ 696/74, ισχύων ΝΟΚ, Κτιριοδοµικός 
Κανονισμός κλπ),  σε  δύο  στάδια:  οριστική  μελέτη  και μελέτη εφαρμογής, διότι η 
προμελέτη έχει ήδη εκπονηθεί και θα είναι διαθέσιμη για τους μελετητές. 

Στο  στάδιο  της  οριστικής μελέτης θα εκπονηθεί η μελέτη του ΚΕΝΑΚ, οι µμελέτες 
ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας καθώς και το ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου που θα 
δημοπρατηθεί. 
Τα παραδοτέα της μελέτης θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (ΦΕΚ 
1047Β/29-03-2019 / ΑΠΟΦ. με Αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466: Εξειδίκευση του είδους των 
παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα 
συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα.) 
Η ηλεκτρονική μορφή της πληροφορίας (εκτός των σχεδίων και των διαγραμμάτων)  πρέπει 
να είναι πλήρως συμβατή και ανταλλάξιμη, καθώς επίσης και άμεσα επεξεργάσιμη σε 

προγράμματα MS Office. 
Τα σχέδια και τα διαγράμματα θα παραδοθούν με βάση τα παρακάτω: 
Τα γραφικά δεδομένα των σχεδιαστικών αρχείων θα μεταφέρονται κατά προτίμηση στο 
format του DWG (AUTOCAD 2004 και νεότερα). Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης στο 

παραπάνω format μπορεί να γίνει παράδοση και στη δομή του DXF. Τα σχεδιαστικά αρχεία 
θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά επίπεδα, 
χρώματα, στυλ, πάχη γραμμών, ειδικά σύμβολα κ.α. Συνοδευτικά μαζί με τα παραπάνω θα 
πρέπει να παραδίδονται οι γραμματοσειρές (font libraries), οι βιβλιοθήκες συμβόλων (cell 

libraries) και ο χρωματικός πίνακας (color table)  που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη φάση της 
δημιουργίας τους. 
Βασική προϋπόθεση κατά την έξοδο των γραφικών από τις διάφορες σχεδιαστικές 
πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν είναι η εξασφάλιση της διαφοροποιημένης  ανά 
σχεδιαστικό επίπεδο (level ή layer) σχεδιαστικής πληροφορίας. 
Στην περίπτωση του format DXF η υποστηριζόμενη  έκδοση θα πρέπει να περιέχει 
αποκλειστικά και μόνο σχεδιαστική πληροφορία και όχι περιγραφική πληροφορία. 
Τα υπόλοιπα αρχεία (αναφορές, πίνακες κτλ) θα υποβάλλονται χρησιμοποιώντας κάποιο από 
τα προγράμματα της Microsoft Office (Word, Excel). 

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ελάχιστα παραδοτέα για τις 
ειδικές μελέτες (ακουστική και ΚΕΝΑΚ): 
	ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ	ΜΕΛΕΤΗ		
Η ακουστική μελέτη έχει σκοπό να εξασφαλίσει υψηλής ποιότητας ακουστικό περιβάλλον 
στον εσωτερικό χώρο του υπό μελέτη αντικειμένου εφαρμόζοντας σχεδιαστικά κριτήρια που 
αποσκοπούν στην ακουστική συμπεριφορά, την ηχομόνωση και την ηχοπροστασία του. Τα 
παραδοτέα της ακουστικής μελέτης είναι:  
α. Τεχνική Περιγραφή η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:  

α.1. Ανάλυση των δεδομένων του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με σχεδιαστικά κριτήρια 
ηχομόνωσης και ακουστικής (αναφορά σε χρόνους αντήχησης, διαύγεια και ευκρίνεια ήχου, 
ηχόγραμμα, ανακλάσεις, χωροαίσθηση κλπ.)  
α.2. Ανάλυση των ακουστικών απαιτήσεων για ειδικούς χώρους.  
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α.3. Ηχομόνωση μεταξύ εσωτερικών χώρων με προσδιορισμό δομικών στοιχείων που 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του έργου και ηχοπροστασία από εξωτερικούς θορύβους.  
α.4. Ακουστική αντιμετώπιση ειδικών χώρων (αμφιθέατρα, συναυλιακοί χώροι κλπ) με 
υπολογισμούς όγκου, σχήματος, υφής επιφανειών, χρόνων αντήχησης κλπ.  
α.5. Ηχοπροστασία εγκαταστάσεων με αντιμετώπιση θορύβων από υδραυλικές –
κλιματιστικές εγκαταστάσεις, σωληνώσεις κλπ.  
β. Σχέδια ή σκαριφήματα ειδικών ηχητικών κατασκευών, Σχέδια δομικών στοιχείων 

ηχομόνωσης, Πίνακες υπολογισμού ηχομόνωσης, Πίνακες Αναλυτικών υπολογισμών χρόνων 
αντήχησης ειδικών αιθουσών κλπ. 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ -ΚΕΝΑΚ  
Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης έχει στόχο τον επαναπροσδιορισμό των στοιχείων 
κατασκευής του κτιρίου για την επίτευξη της ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης και 
βασίζεται σε ενεργειακούς υπολογισμούς που γίνονται με αντίστοιχο λογισμικό (ΚΕΝΑΚ).Θα 
μελετηθεί με παρεμβάσεις, έτσι ώστε να καταταγεί τουλάχιστον σε εν. κατηγορία Β η Β’.  
Επιπλέον θα μελετηθούν πρόσθετα σενάρια για  ευκαιρίες ορθολογικής αξιοποίησης των 
διαθέσιμων ενεργειακών πόρων, εξοικονόμησης ενέργειας, προώθηση της ανάπτυξης των 

τεχνολογιών ΑΠΕ και διασφάλισης της προστασίας του περιβάλλοντος με ανάλυση των 
δεικτών αποτελεσματικότητας , αποδοτικότητας, οικονομικότητας, λειτουργικότητας, 
βιωσιμότητας κλπ.  
1. Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που διέπουν τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης 

περιλαμβάνονται στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, σε 
συνδυασμό με τις αντίστοιχες Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε. 
2. Περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω παραδοτέα: 
• Υπολογισμός ενεργειακών καταναλώσεων  

• Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας  
• Τεκμηρίωση ελάχιστων προδιαγραφών και σχεδιασμού Η/Μ συστημάτων του κτιρίου  
• Μελέτη ενεργειακής απόδοσης με τεκμηρίωση στις παρεμβάσεις του αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού και του σχεδιασμού των Η/Μ συστημάτων του κτιρίου  
• Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών-κατάταξη  
• Σχέδια  
• Επιπλέον, θα συνταχθεί νέο επικαιροποιημένο ΠΕΑ σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ 
αλλά και τα σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης που θα προταθούν.  
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Επιθεώρησης θα είναι σφραγισμένο, υπογεγραμμένο από 

ενεργειακό επιθεωρητή κατόχου άδειας Γ’ τάξης, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ενεργειακών 
Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), 
και το οποίο θα καταχωρηθεί στο Αρχείο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων που τηρεί η 
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΠΕΝ ) 
Φάση 1η: Με το πέρας της οριστικής μελέτης και προ της μελέτης εφαρμογής θα υποβληθούν 
στην  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων – Τμήμα Μελετών - Κατασκευών τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για την έκδοση Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης. Υπενθυμίζεται ότι 
προαπαιτούμενος για την έκδοση της Άδειας Δόμησης είναι η έγκριση του Συμβουλίου 

Αρχιτεκτονικής.  
Οι ανάδοχοι μελετητές υποχρεούνται να παράσχουν στην αρμόδια διεύθυνση, τα 
απαιτούμενα σχέδια και δικαιολογητικά για την εξασφάλιση της έγκρισης του Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής. Για την έκδοση τόσο της Έγκρισης του Σ.Α. όσο και της Άδειας Δόμησης θα 

ενεργήσει ο ανάδοχος σε συνεργασία με τον κύριο του έργου (Δήμος Αμπελοκήπων - 
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Μενεμένης). Οι μελετητές θα πρέπει να υποστηρίξουν τις μελέτες που εκπόνησαν και 
υπογράφουν, κατά τον έλεγχό τους από την Αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και να μεριμνήσουν 
τόσο για την καταχώρηση των νόμιμων αμοιβών τους στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ όσο 
και για την έγκαιρη κατάθεση των σχετικών κρατήσεων και φόρων που προβλέπει η 
νομοθεσία, χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη. 
Φάση 2η: Μελέτη εφαρμογής και Τεύχη Δημοπράτησης Εκπονείται σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που ισχύουν και προσδιορίζει επακριβώς το προς κατασκευή αντικείμενο. Θα 

περιλαμβάνει όσες παρεμβάσεις προβλέπονται στην οριστική μελέτη αλλά θα εξειδικεύει και 
θα προσδιορίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις παρεμβάσεις. Θα περιλαμβάνει αναλυτικές 
προσμετρήσεις με προμετρητικά σχέδια όπου απαιτούνται και Τεύχη Δημοπράτησης. Εφόσον 
απαιτείται η δημιουργία νέων άρθρων κατά τη σύνταξη του Αναλυτικού Τιμολογίου, αυτή θα 
συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση - αιτιολόγηση της δημιουργίας των νέων άρθρων με 
τεκμηρίωση της τιμής του άρθρου μέσω προσφορών από το εμπόριο. 
Άρθρο 2ο Συμβατικά Τεύχη 
 Η παρούσα σύμβαση θα διέπεται από το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό και από όλα τα 
παρακάτω συμβατικά τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ’ αυτά ή τα συμπληρώνουν 

και τα οποία συνυπογράφονται από τους συμβαλλομένους σε κάθε φύλλο, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος ως εξής: 
 1. Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό 
 2. Η Διακήρυξη με τα Προσαρτήματά της, 

 3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου (ΟΠ) 
 4. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου (ΤΠ), 
 5. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα Παραρτήματά της. 
 6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα Παραρτήματά του, το πρόγραμμα 

των απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου. 
 7. Το τεύχος των προ εκτιμώμενων αμοιβών με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της 
προεκτιμηθείσας αμοιβής. 
 
Άρθρο 3ο Προθεσμία / Χρονοδιάγραμμα Σύμβασης 
 Για την πλήρη εκπόνηση των μελετών της σύμβασης και την περαίωση του 
αντικειμένου της, ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 12.3 της Διακήρυξης, συνολική προθεσμία 
πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, ως ακολούθως 
( συνολική προθεσμία + τμηματικές προθεσμίες) :  

  ΜΗΝΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

  1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 

  ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                               

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ                 

Ε
Γ
Κ
Ρ
ΙΣ
Ε
ΙΣ

 

            

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ                              

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ                             

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ                             

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ                             

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ                             

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ                             





 

Σελίδα 60 από 66 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ                             
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ                             

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ                             

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ                             

 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                               

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ                             

Ε
Γ
Κ
Ρ
ΙΣ
Ε
ΙΣ

  ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ                             

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ                             
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ                             

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ                             

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ                             
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ,ΦΑΥ,ΣΑΥ…                             





 

 

Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος μπορεί να 
υποβάλλει επικαιροποιημένο  χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης, γραμμικό κατ’ 
ελάχιστον, ανάλογα με τη σχετική πρόβλεψη των συμβατικών τευχών. Το χρονοδιάγραμμα 
αποτυπώνει τη χρονική ανάπτυξη των σταδίων όλων των επιμέρους απαιτούμενων μελετών 
και τις χρονικές τους αλληλουχίες και επαλληλίες για τη διαμόρφωση της βέλτιστης δυνατής 
κρίσιμης διαδρομής. Με το χρονοδιάγραμμα, ο ανάδοχος προεκτιμά τον συνολικό χρόνο 
εκπόνησης της μελέτης, υπολογίζοντας εύλογα διαστήματα που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση εργασιών και ενεργειών, για τα οποία δεν είναι υπεύθυνος, κατά την παρ. 1. 
Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της 
Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη 
τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται 
καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης. 
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν 4412/16. 
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Άρθρο 4ο Αξία Σύμβασης – Αμοιβή Αναδόχου 
 Η Ανάδοχος Σύμπραξη θα εκπονήσει τη μελέτη που αποτελεί αντικείμενο της 
σύμβασης και περιλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 12.1 της Διακήρυξης τις παρακάτω 
επιμέρους κατηγορίες μελετών και με αντίστοιχες επί μέρους αξίες ως εξής : 

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
 (€) (χωρίς ΦΠΑ) 

1. Μελέτη κατηγορίας 06 Αρχιτεκτονικές Μελέτες 
Κτιριακών Έργων 

 

2. Μελέτη κατηγορίας  07 – Ειδικές 
Αρχιτεκτονικές Μελέτες 

 

3. Μελέτη κατηγορίας  08 – Στατικές  Μελέτες  

4. Μελέτη κατηγορίας  09 – Μελέτες 
Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές 

 

5. Μελέτη κατηγορίας 25 -  Μελέτες 
Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος 
Χώρου και Έργων Πρασίνου 

 

6. Μελέτη κατηγορίας 16- Μελέτες Τοπογραφίας  

7. Μελέτη κατηγορίας 27- Περιβαλλοντικές 
Μελέτες 

 

 
 «Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η σύμβαση 

περιλαμβάνεται στο υποέργο “Μελέτη ( οριστική,εφαρμογής) για Δημιουργία Πάρκου για τον 
πολιτισμού της Διατροφής στο πρώην Στρατόπεδο Μ. Αλέξανδρος” της Πράξης : 
««ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ " ΜΕΓΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ": Δημιουργία Πάρκου για τον πολιτισμό της Διατροφής » » η οποία έχει 

ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. : 3790 του ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και έχει 
λάβει κωδικό MIS 5027349.. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους 
μέσω του ΠΔΕ από την ΣΑΕ 1551(κωδ. Εναρίθμου ΠΔΕ 2021ΣΕ15510008)» 
Διευκρινίζεται ότι στην αξία της σύμβασης έχει περιληφθεί και ποσό ……... € χωρίς Φ.Π.Α. για 
απρόβλεπτες δαπάνες και το ποσό των ….. € χωρίς Φ.Π.Α. για πρόσθετη καταβολή (πριμ)  . 
 Η παραπάνω συμβατική αμοιβή συνολικού ποσού …………..€ χωρίς  Φ.Π.Α. της 

Αναδόχου για την εκπόνηση των επί μέρους μελετών θα καταβληθεί σε αυτήν από την 
Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις που περιγράφονται στα 
Συμβατικά τεύχη που συνοδεύουν τη σύμβαση, στα οποία καθορίζονται και όλες οι 
λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή της Αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονομικές 
επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κλπ. 
 Στη συμβατική αμοιβή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για την 
άρτια, επιτυχή και έγκαιρη εκπόνηση των μελετών σύμφωνα με τη Σύμβαση και τα τεύχη 
που την απαρτίζουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Με την υπογραφή της σύμβασης, μπορεί να χορηγείται στον ανάδοχο  προκαταβολή 

κατά τους όρους  των άρθρων 72 και 187 παρ. 2 περ. α) του ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 5ο Ποινικές ρήτρες 
 Αν ο ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, 

επιβάλλονται εις βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη 
απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον 
εργοδότη το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης και για αριθμό 
ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε 
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις 
επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής προθεσμίας, η 
ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας της 
σύμβασης. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής προθεσμίας, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης. 

Η μέση ημερήσια αξία της σύμβασης ορίζεται στο άρθρο 185 του Ν4412/16, περί 
προθεσμιών. 

Για τις  τμηματικές προθεσμίες που  προβλέπονται, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, αν ο 
ανάδοχος τις υπερβεί με υπαιτιότητά του. Το ποσό των τμηματικών ρητρών ορίζονται σε 100 

€ για κάθε ημέρα υπαίτιας καθυστέρησης και ο συνολικός χρόνος επιβολής ισούται με 20 
ημέρες. Οι τμηματικές ρήτρες συνολικά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δύο τοις εκατό 
(2%) του ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών 
προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής 
προθεσμίας της σύμβασης. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται μέσω του λογαριασμού, που εκδίδεται 
αμέσως μετά την επιβολή τους. Αν κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί ένσταση, η 
είσπραξη αναστέλλεται έως ότου εκδοθεί ρητή απόφαση επί της ένστασης. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν 4412/16. 

 
Άρθρο 6ο Έγκριση - Παραλαβή της μελέτης  

1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για επιμέρους κατηγορίες μελετών, για τις 
οποίες τυχόν προβλέπεται ιδιαίτερη διαδικασία έγκρισης, οι υποβαλλόμενες κατά στάδιο 

μελέτες, καθώς και η συνολική μελέτη εγκρίνονται από την Οικονομική επιτροπή. Οι μελέτες 
υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία πραγματοποιεί συνοπτικό έλεγχο για την 
πληρότητα των παραδοτέων, σύμφωνα με τη σύμβαση και εκδίδει σχετική βεβαίωση μέσα σε 
δεκαπέντε (15) ημέρες, αλλιώς η βεβαίωση θεωρείται ως αυτοδικαίως εκδοθείσα. 

2. Αν σύμφωνα με τον νόμο, απαιτείται πριν την έγκριση της μελέτης η γνωμοδότηση 
άλλων υπηρεσιών και φορέων, η διευθύνουσα υπηρεσία την κοινοποιεί προς αυτούς, μετά 
από την υποβολή της τεχνικής έκθεσης του ελεγκτή και τις τυχόν απαιτηθείσες διορθώσεις ή 
συμπληρώσεις εκ μέρους του αναδόχου. Οι ως άνω φορείς και υπηρεσίες υποχρεούνται να 
υποβάλουν τη γνώμη τους μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την αποστολή της 
μελέτης προς αυτούς, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική προθεσμία από ειδικές διατάξεις. Η 
παρέλευση της προθεσμίας θεωρείται ως θετική γνωμοδότηση. 

3. Η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης 
εκδίδεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο υποχρεωτικά μέσα σε έναν (1) μήνα, από 

την υποβολή της μελέτης από τη διευθύνουσα υπηρεσία, συνοδευόμενη από την τυχόν 
απαιτούμενη γνώμη άλλων φορέων ή την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 2, την οποία 
βεβαιώνει το έγγραφο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Αν οι ζητηθείσες από τον ανάδοχο 
συμπληρώσεις ή διορθώσεις αφορούν διακεκριμένο στάδιο ή κατηγορία μελέτης, μπορεί να 
γίνει τμηματική έγκριση των υπόλοιπων μελετών. Με αιτιολογημένη απόφασή του, που 
εκδίδεται εντός της προθεσμίας της παρούσας, το όργανο έγκρισης μπορεί να παρατείνει την 
προθεσμία έγκρισης, για δύο (2) ακόμα μήνες. 
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4. Η έγκριση της μελέτης κατά τις παρ. 1, 2, και 3 συνιστά και παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 3, επέρχεται 
αυτοδίκαιη έγκριση και παραλαβή της μελέτης και επιστρέφεται, μέσα σε δύο (2) μήνες μετά 
από τη ρητή ή αυτοδίκαιη παραλαβή, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 

5. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελειών της μελέτης, 
υπόκεινται σε εξαετή παραγραφή, η οποία άρχεται την επομένη της παραλαβής της μελέτης ή 
της λύσης της σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο. 

6. Οι αξιώσεις του αναδόχου για την καταβολή της αμοιβής του παραγράφονται σε 
πέντε (5) έτη από τη ρητή ή αυτοδίκαιη παραλαβή της μελέτης, αν δεν έχουν ήδη υποπέσει σε 
παραγραφή, σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις του παρόντος. 

7. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν 4412/16. 
Άρθρο 7ο  Υποχρεώσεις του αναδόχου  

1. Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα  στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας σύμβασης της μελέτης, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις 
μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και 
των λοιπών διατάξεων περί εκπόνησης των μελετών Δημοσίων Έργων. 

Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες 

προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη 
για την αρτιότητα του αντικειμένου της παροχής του. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του 
αναδόχου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής του παραγράφονται ή έξι (6) έτη μετά 
την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ή τη λύση της με οποιονδήποτε τρόπο. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο 
εργοδότης, εντός 10 ημερών. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και 
επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ανάδοχος 
μπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον 
εργοδότη. 

3. Ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις  τις 
εντολές της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως ορίζονται νόμιμα 
από τον Κύριο του Έργου. 

4. Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που εμφανίζονται κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσής της, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή 
των αξιώσεων του εργοδότη, αποκαθίστανται από τον ανάδοχο με δικές του δαπάνες. Αν 
διαπιστωθούν ελαττώματα ή ελλείψεις μέχρι την έναρξη της κατασκευής του έργου, η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον ανάδοχο της μελέτης να διορθώσει τα ελαττώματα ή να 
συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν συμμορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον 
ανάδοχο πρόσκληση στην οποία: α) γίνεται μνεία ότι κινείται η διαδικασία εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου, β) περιγράφονται τα ελαττώματα και οι ελλείψεις της μελέτης ή της 
υπηρεσίας, γ) χορηγείται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση, δ) επισημαίνεται ότι η 
πρόσκληση μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής και μέσα στη 
νόμιμη προθεσμία. Η ένσταση του αναδόχου δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσής 
του στην πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο ανάδοχος δεν ευθύνεται, η δαπάνη αποκατάστασης 
των ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει τον κύριο του έργου. 

Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη μέσα στην 

ταχθείσα προθεσμία, το ελάττωμα ή η έλλειψη αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε βάρος 
και για λογαριασμό του, με απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε μελετητή που έχει 
τα νόμιμα προσόντα. 

5. Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί μελετητές μετέχουν 
υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύμβουλοι - Μελετητές στην εκτέλεση αυτού. Με απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται όλα τα θέματα που ρυθμίζουν 
τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές των βασικών μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, 
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το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον 

τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών τους και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα. 
6. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 188 του Ν 4412/16. 

Άρθρο 8ο Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
1. Η παρούσα σύμβαση  μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της υπό τους όρους 

και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 και στο άρθρο 186 του Ν4412/16. Σε 
κάθε περίπτωση που η τροποποίηση της σύμβασης αφορά το φυσικό ή οικονομικό 
αντικείμενο αυτής, συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας, στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά 
και κατά συγκρίσιμο τρόπο οι καταβλητέες αμοιβές πριν και μετά από αυτόν και οι 
αντίστοιχες τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο και υπογράφεται 
συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση με τον ανάδοχο.  

2. Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 132 του Ν4412/16, επιτρέπεται η 
μείωση της συνολικής συμβατικής αμοιβής ή αυξομείωση των επιμέρους συμβατικών 
αμοιβών από κατηγορία σε κατηγορία που δεν υπερβαίνει το 20% κάθε κατηγορίας και το 
10% της συνολικής συμβατικής αμοιβής, (χωρίς τον ΦΠΑ και αναθεώρηση τιμών), με τη 
σύνταξη και έγκριση Συγκριτικού Πίνακα υπό την προϋπόθεση ότι: i) δεν τροποποιείται το 
βασικό σχέδιο της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα 

έγγραφα της σύμβασης ούτε καταργείται κατηγορία μελετών της αρχικής σύμβασης και ii) 
δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Στην αθροιστική αυτή 
ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία κατηγορία 
μελετών σε άλλη. 

3. Η διάθεση του ποσού για τις απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνεται στην 
εκτιμωd μενη αξιdα της συd μβασης, συd μφωνα με τα οριζοd μενα στην περιdπτ. α  ́της παραγραd φου 8 
του άρθρου 53 του Ν4412/16  γίνεται με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα. Με το ποσό αυτό 
καλύπτονται αλλαγές που προκύπτουν ιδίως από εφαρμογή νέων κανονισμών, κανόνων, 
προδιαγραφών κ.λπ., που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση της μελέτης, 

αλλά και λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, καθώς και απαιτούμενες αρχαιολογικές έρευνες, 
ώστε να εξασφαλίζεται γενικότερα η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και υλοποιησιμότητα του 
μελετούμενου έργου. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την 
υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση. 

4. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν 4412/16. 
Άρθρο 9ο Εγγυήσεις. 
 Η Αναd δοχος κατεdθεσε με το υπ άριθμ. ………………………... για την υπογραφηd  του 
παρόντος συμφωνητικού τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 15.2 της Διακήρυξης, συνολικού ποσού 10.734,05 €, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 
5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, που αφορούν την καλή εκτέλεση 
και την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης, ήτοι : 

1. Την  υπ’ αριθμ. ……….. εγγυητική επιστολή τ………... ποσού  ……….,€. 

2. ………………………………. 

…………………………………………….. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην 

αξία του  τμήματος της σύμβασης  που παραλήφθηκε οριστικά. 
 

Άρθρο 10ο Εκπρόσωπος – Έδρα – Αντίκλητος Αναδόχου 
 Η Ανάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 2.2 της Συγγραφής Υποχρεώσεων Μελέτης και τα 
υπ άριdθμ. …….-…….. Πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου ……..., δηλώνει ότι: 
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 Α) Η έδρα του κατωτέρω εκπροσώπου κάτοικος ……………...επί της οδού ………………. 

Τ.Κ. ……….. τηλ. …………………..., fax: …………………., email: ……………………………….. αποτελεί και 
την έδρα της Αναδόχου , 
 Β) Διορίζει τον κ. ………………………….., κάτοικος ………………... οδός ………….., 
Τ.Κ. ……………..., Α.Δ.Τ.: ΑΚ …………………... που εκδόθηκε στις …………………….2 του 
Α.Τ. ……………………. ΑΦΜ ……………….., ΔΟΥ …………………..ν, ο οποίος ενεργεί δυνάμει των 
ανωτέρω πληρεξουσίων ως νόμιμος εκπρόσωπος, πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος της 
Αναδόχου , 
 Γ) Διορίζει τον κ. ……………….., κάτοικος ……………………….., οδός ……………….. , Τ.Κ. ……. , 
ΑΔΤ ……………………..του Α.Τ. ……………………..., ΑΦΜ …………………..., ο οποίος ενεργεί, δυνάμει 
των ανωτέρω πληρεξουσίων, ως αναπληρωτής νόμιμος εκπρόσωπος της  Αναδόχου 
Σύμπραξης 
 Δ) Διορίζει τον κ. …………………., σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ. και των 
ανωτέρω πληρεξουσίων, ως νόμιμο αντίκλητό του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, κάτοικο 
Θεσσαλονίκης, οδός …………………., Τ.Κ. ………………….. , ΑΔΤ ……………………..του 
Α.Τ. ……………………..., ΑΦΜ ……………………… ο οποίος δηλώνει υπογράφοντας την παρούσα 
σύμβαση ότι  αποδέχεται το διορισμό του ως αντικλήτου. 

 Σε βεβαίωση των συμφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν σε πέντε (5) πρωτότυπα, τα 
οποία υπογράφηκαν από τους νομίμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων στο τέλος κάθε 
προηγουμένου φύλλου, και του παρόντος ως έπεται και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα 
(1) πρωτότυπο. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για τον 

Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης 
Ο Αντιδήμαρχος Δ.Τ.Υ. 

 
 
 

Βασίλειος Μανωλόπουλος 

Για την 
Ανάδοχο  

Ο Εκπρόσωπος 
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