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Ν ΓΖΚΝΠ ΞΑΟΓΑΠ. 

 
δ η α θ ε ξ ύ ζ ζ ε η  

 
  ζπλνπηηθό δηαγσληζκό  

κε ζθνπφ ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο: 

 

 

Δθηηκώκελεο αμίαο 48.000,00 € (πιένλ Φ.Ξ.Α. 24%) 

 
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε: α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016 (Α‟ 147) θαη β) ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη 
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 Αριθμ.Πρωτ.:  960 / 2021 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α΄ 

 
 

Άξζξν 1: Θύξηνο ηνπ Έξγνπ – Αλαζέηνπζα Αξρή - Πηνηρεία επηθνηλσλίαο  
 

1. 1              Αλαζέηνπζα αξρή            :   ΓΖΚΝΠ ΞΑΟΓΑΠ.  

Νδφο                                               : ΑΣΔΟΝΛΡΝΠ 29 ΘΑΛΑΙΑΘΗ. 
Ραρ.Θσδ. : 48062 

Ρει. : 2684360348 
Telefax : 2684022460 

E-mail            : info@dimospargas.gr. 

Ξιεξνθνξίεο : Ιάδαξνο Θενδνζηάδεο 
 

 

 
1.2 Θχξηνο ηνπ Έξγνπ : ΓΖΚΝΠ ΞΑΟΓΑΠ 

 
1.3 Δξγνδφηεο:            ΓΖΚΝΠ ΞΑΟΓΑΠ 

 

1.4 Ξξντζηάκελε Αξρή :ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΖΚΝ ΞΑΟΓΑΠ 
 

1.5 Γηεπζχλνπζα πεξεζία :Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙ/ΚΗΑΠ & ΞΔΟΗΒ/ΛΡΝΠ ΓΖΚΝ ΞΑΟΓΑΠ 
 

1.6 Αξκφδην Ρερληθφ Ππκβνχιην: ΡΔΣΛΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΖΞΔΗΟΝ 
 
1.7 Ζ πεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ είλαη Γ/ΛΠΖ Ρ.-ΞΝΙ/ΚΗΑΠ & ΞΔΟΗΒ/ΛΡΝΠ ΓΖΚΝ ΞΑΟΓΑΠ 

ζηελ νπνία ζα θαηαηεζνχλ νη πξνζθνξέο: 
 

Νδφο                                               : Αρέξνληνο 12 Θαλαιάθη 
Ραρ.Θσδ. : 48062 

Ρει. : 2684360348 

Telefax : 2684022460 
E-mail            : info@dimospargas.gr 

 
 

 

1.8 Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο κεηαζηεγαζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο 

ηεο κειέηεο, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα ηα λέα ηνπο ζηνηρεία ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο/πξνζθέξνληεο 

ή ζηνλ αλάδνρν. 

 

Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο ή/θαη ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

θαηαξγεζνχλ, ζπγρσλεπηνχλ ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηεο κειέηεο, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα θαη εγγξάθσο ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο/πξνζθέξνληεο ή ζηνλ αλάδνρν ηα ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ή απνθαηλφκελσλ νξγάλσλ, ηα 

νπνία θαηά ηνλ λφκν απνηεινχλ θαζνιηθφ δηάδνρν ησλ ελ ιφγσ νξγάλσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα δηθαηψκαηα 

θαη ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 
 

mailto:info@dimospargas.gr
mailto:info@dimospargas.gr
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Άξζξν 2: Έγγραφα τησ ςύμβαςησ και τεύχη 

 

2.1 Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη ηα αθφινπζα: 
α) ε παξνχζα δηαθήξπμε θαη ε πξνθήξπμε ηεο ζχκβαζεο , 

β) ην Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (Ρ.Δ..Γ.) (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4                
ηνπ λ 4412/2016,  

γ) ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε), 

δ) ην ηεχρνο ηερληθψλ δεδνκέλσλ (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β),  
ε) ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ),  

δ) ην ηεχρνο πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ), 
ε) ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή  επί φισλ ησλ αλσηέξσ. 

 

 

2.2 Ξξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε  ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο  ζηελ ηζηνζειίδα www.dimospargas.gr. 
Όηαλ δελ κπνξεί λα πξνζθεξζεί ειεχζεξε , πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, απηά δηαηίζεληαη απφ ηηο 04.02.2021  ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ 
πεξεζηψλ –Ξνι/κίαο & Ξεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Ξάξγαο, νδφο Αρέξνληνο 12, Θαλαιάθη 48062, 

πιεξνθνξίεο θ. Ιάδαξνο Θενδνζηάδεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Δηδηθά ην έληππν Νηθνλνκηθήο 

Ξξνζθνξάο ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  κέρξη ηεο  15.02.2021 
εκέξα Γεπηέξα  θαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή θάζε νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ δηαγσληζκό, 

ζα πξέπεη επί πνηλήο απνθιεηζκνύ λα είλαη ζθξαγηζκέλν από ηελ πεξεζία. Γηα ηελ παξαιαβή 
ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ 

αλέξρεηαη ζε ΞΔΛΡΔ (5) ΔΟΥ, εθηφο αλ ν ελδηαθεξφκελνο αλαιάβεη κε δαπάλε θαη επηκέιεηά ηνπ ηελ 

αλαπαξαγσγή.  Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηα 
γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Κπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ 

αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο. Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα 
παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο 

κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζε  πξνεγνχκελν εδάθην δαπάλεο θαη ηε δαπάλε 
ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ 

Διιεληθψλ Ραρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε 

γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 
 

2.3 Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί  εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 10.02.2021  εκέξα Ρεηάξηε , ε αλαζέηνπζα αξρή 

παξέρεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην 

αξγφηεξν  έσο ηελ     15.02.2021  εκέξα  Γεπηέξα.Δπίζεο κέρξη ηελ εκέξα απηή, νη  νηθνλνκηθνί θνξείο 

κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ην “θάθειν δεκφζηαο ζχκβαζεο κειέηεο” πνπ βξίζθεηαη ζηα γξαθεία ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη λα ιακβάλνπλ θσηναληίγξαθα ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ.   

 

 
Άξζξν 3: πνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο 

 
3.1 Νη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 14,  

είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, (Γήκνο Ξάξγαο, Αρέξνληνο 12, Ρ.Θ 48062 
Θαλαιάθη). 

είηε (β) κε απνζηνιή, επί απνδείμεη, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή , (Γήκνο Ξάξγαο, Αρέξνληνο 12, Ρ.Θ 

48062 Θαλαιάθη). 
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είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,  (Γήκνο Ξάξγαο, Αρέξνληνο 29 

Ρ.Θ.48062 Θαλαιάθη).  

Πε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη 
δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ 

δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληα η ζην άξζξν 
14 ηεο παξνχζαο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα 

παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε 
αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 

 
3.2 Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 
 

Ξξνο ηνλ Ξξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 
Ξξνζθνξά  

ηνπ …..  

γηα ηε κειέηε: «Οριςτικέσ μελέτεσ & Μελέτη εφαρμογήσ για την Δημιουργική Επανάχρηςη 

του κτιρίου Βαςιλά του Δήμου Πάργασ» 
 

κε αλαζέηνπζα αξρή  ηνλ Γήκν Ξάξγαο.  
θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ   ……….. 

 

Ν θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία 
αλαγξάθεη ην δηαγσληζκφ ζηνλ νπνίν αθνξά, ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο (κεκνλσκέλνπ ή 

έλσζεο), δειαδή επσλπκία (ή νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ), απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 
(ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, e-mail). 

 

3.3 Δληφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 
α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 20.1 ηνπ παξφληνο, 
      θαη β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο (θιεηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα 

θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ), κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», ν νπνίνο 
πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20.2 ηνπ παξφληνο. 

Νη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηνπ άξζξνπ 

3.2 ηνπ παξφληνο. 
 

3.4 Ξξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία  
ππνβνιήο  ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.1 ηνπ παξφληνο. 

 
3.5 Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην 

πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ 
θαηνρή ηεο ή πνπ παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή πνπ θαηαηέζεθε ζην 

πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζα αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο.  

 
3.6 Νη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν: 

α) απφ ηνλ ίδην ην κειεηεηή (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ),  
β) ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ) θαη  

γ) ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, είηε απφ φινπο ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ 

πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο 
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ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο), θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

 
Άξζξν 4 : Γηαδηθαζία ππνβνιήο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ 

 
4.1 Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα 

ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα 

ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ 

πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ 

Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο 

ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί, ελ ζπλερεία, ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο  γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 3.1 ηνπ παξφληνο (ε 
ψξα θαη εκέξα  ππνβνιήο αλαγξάθεηαη ηφζν ζην πξσηφθνιιν φζν θαη πάλσ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ε δε 

ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζηνλ θπξίσο θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν θαη ζε θαηαθαηηθή 
πεξίπησζε, κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη‟ εληνιή ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα 

ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
4.2 Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζηελ θαζνξηζκέλε απφ ηελ παξνχζα εκέξα θαη ψξα, ή κεηά ηε ιήμε ηεο 

παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 4.1 ηνπ παξφληνο, απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο 
θαθέινπο θαη ζηε ζπλέρεηα, ηνπο θαθέινπο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Νη πξνζθνξέο πνπ 

παξαιακβάλνληαη, θαηαρσξνχληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
ε ηάμε θαη θαηεγνξία ηνπ, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο θαη ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. 

Όινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο θαηαρσξήζεθαλ ζην πξαθηηθφ 
θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

 

4.3 Πηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, απνζθξαγίδεη 
ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, ηηο κνλνγξάθεη θαη θαηαρσξεί ην πεξηερφκελφ ηνπο ζε ζρεηηθφ Ξξαθηηθφ. Ζ 

ππνβιεζείζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαηά θαηεγνξία κειέηεο απνξξίπηεηαη εθφζνλ νη πνζφηεηεο ηνπ θπζηθνχ 
αληηθεηκέλνπ ηεο πξνζθνξάο δελ αληηζηνηρνχλ ζην αληηθείκελν ηεο κειέηεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία  

ηεο πεξηπη. (θε) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/2016.  

Ύζηεξα απφ ηελ θαηάηαμε ησλ απνδεθηψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θάζε πξνζθέξνληνο, ε Δπηηξνπή 

πξνζδηνξίδεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 
21 ηνπ παξφληνο θαη θαηαγξάθεη ηηο ελέξγεηεο ηεο θαη ηελ εηζήγεζε ηεο γηα ηελ αλάζεζε, ζην ζρεηηθφ 

Ξξαθηηθφ. 
Ρν πξαθηηθφ ππνβάιιεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξνθεηκέλνπ λα ην εγθξίλεη. 

 

Νη ππφινηπνη θάθεινη πξνζθνξψλ παξακέλνπλ ζθξαγηζκέλνη θαη θπιάζζνληαη κε κέξηκλα ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ. Ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ε βαζκνιφγεζή ηνπο, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θξηηεξίνπ αλάζεζεο, δηεμάγεηαη ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 
 

Πε πεξίπησζε δηαθνπήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ηηο ακέζσο επφκελεο εκέξεο. 

Πρεηηθψο εθδίδεηαη γξαπηή αλαθνίλσζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη 
εγγξάθσο, κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηαρπδξνκηθψο ή κε θαμ ή κε ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ κέζσλ ζε 

φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηεο επφκελεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο.  

4.4 Ρν ζρεηηθφ πξαθηηθφ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη θαηάηαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ, εγθξίλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Θαηά ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ, ε νπνία 
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έρεη θνηλνπνηεζεί κε επηκέιεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ρσξεί έλζηαζε θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 6 ηνπ παξφληνο.  

 

Δθφζνλ αζθεζεί θαη γίλεη δεθηή έλζηαζε θαηά ηεο απφθαζεο  έγθξηζεο ηνπ Ξξαθηηθνχ ειέγρνπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη θαηάηαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαπέκπεη ην 

Ξξαθηηθφ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 
4.3 ηεο παξνχζαο γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ζπληάζζεη λέν 

Ξξαθηηθφ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη εθ λένπ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνο έγθξηζε.            

4.5 Νη Φάθεινη ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ απνθιείζζεθαλ (γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν) θαηά ηα αλσηέξσ παξακέλνπλ ζθξαγηζκέλνη θαη θπιάζζνληαη κε κέξηκλα ηεο Δπηηξνπήο, έσο φηνπ 
παξέιζεη ε ζρεηηθή πξνζεζκία ή ελδερνκέλσο νη απνθιεηζζέληεο δειψζνπλ εγγξάθσο φηη παξαηηνχληαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ππνβνιήο ελζηάζεσλ.  

 
Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζηνπο πξνζθέξνληεο. Θαηά ηεο 

απφθαζεο έγθξηζεο ρσξεί έλζηαζε θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο. 

 
 
Άξζξν 5:  Ξξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ - Θαηαθύξσζε – Ξξόζθιεζε γηα ππνγξαθή 
ζύκβαζεο 

5.1 Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ 

νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο  ΓΔΘΑ (10)  
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 22 ηνπ παξφληνο. Ρα δηθαηνινγεηηθά  ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

 

5.2  Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, 
παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη  εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 
παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε 

(15) επηπιένλ εκέξεο.  

 
5.3 i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην 

Ρ.Δ..Γ. είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  
ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ή  
iii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη ε κε 

ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο
 
ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ παξφληνο, 
ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 5.5 ηεο παξνχζεο, ε δε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.  

 

5.4 Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο είραλ δειψζεη φηη πιεξνχλ, νη 
νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν πξνζθέξσλ κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο (νςηγελείο 
κεηαβνιέο), νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζρεηηθά θαη ην 

αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 
22 ηεο παξνχζαο. 
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5.5 Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή αλ θαλέλαο απφ 
ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο παξνχζαο, ε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 
 

 

5.6  Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ  ηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Ξάξγαο γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο θαηά ηελ παξ. 5.5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο. Ρα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.   

 
5.7 Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο  ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Ρ.-Ξνι/κίαο & Ξεξβ/ληνο ηνπ Γήκνπ Ξάξγαο (Αρέξνληνο 12 
Θαλαιάθη, Ρ.Θ 48062) εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο Ξέληε  (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 

θνηλνπνηήζεθε ζε απηνχο, επί απνδείμεη, ε απφθαζε θαηαθχξσζεο.  
 

5.8 Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα, εθηφο απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί 

απνδείμεη.  
 

 

 
Άξζξν 6: Δλζηάζεηο  

Πε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) 

εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα 

ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο.  

 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, χζηεξα απφ γλψκε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα ηηο ελζηάζεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ παξφληνο θαη χζηεξα απφ γλψκε 

ηνπ Ρερληθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηηο ελζηάζεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηνπ παξφληνο, εληφο πξνζεζκίαο 

δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο.  Γηα ην 

παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ λ. 4412/2016. Ρν παξάβνιν απηφ 

απνηειεί δεκφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο  αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε 

γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.  

 

Νη δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV (άξζξα 345 έσο 374), δηέπνπλ ηηο δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο, νη νπνίεο εθδίδνληαη ή ζπληεινχληαη κεηά ηελ 31ε Καξηίνπ 2017.  

 

 
 

Άξζξν 7: Ππκπιήξσζε – απνζαθήληζε πιεξνθνξηώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ  
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ ή λα ζπκπιεξψζνπλ ηα 

έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ηνπο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
 

 
 

 
 

Άξζξν 8: Πύλαςε ζύκβαζεο 

8.1 Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ 

ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.  

8.2 Ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο 

κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ρα ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ θαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 17 θαη 

ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 19 θαη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 18, 

θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν 
ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο. 

 

8.2.1 Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα 
ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο 

θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ 

λ. 4412/2016. 

 

Άξζξν 9:  Πεηξά ηζρύνο εγγξάθσλ 

Κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε ζεηξά ηζρχνο ησλ εγγξάθσλ είλαη ε αθφινπζε: 

1.  Ρν Ππκθσλεηηθφ, 

2.  Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε  κε ηα Ξξνζαξηήκαηά ηεο, 

3.  Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, 

4.  Ζ Ρερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, 

5.  Ρν ηεχρνο ηεο Ππγγξαθήο πνρξεψζεσλ (Π..) κε ηα Ξαξαξηήκαηά ηεο, 

6.  Ρν Ρεχρνο Ρερληθψλ Γεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ κε ηα Ξαξαξηήκαηά ηνπ, ην πξφγξακκα ησλ 

απαηηνχκελσλ κειεηψλ  θαη ε ηεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ.  

7. Ρν ηεχρνο ησλ πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ κε ηνπο αλαιπηηθνχο ππνινγηζκνχο ηεο πξνεθηηκεζείζαο 
ακνηβήο θαηά θαηεγνξία κειέηεο. 
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Άξζξν 10 : Γιώζζα Γηαδηθαζίαο  

10.1 Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη ζε 

άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. Πε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο 
ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Ρπρφλ ελζηάζεηο ή 

πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

10.2  Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ 
θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188).  

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζε αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα 
θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε 

κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Ξ.ΔΜ., είηε απφ 

ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξνι.Γ. θαη 36 ηνπ Θψδηθα 
πεξί Γηθεγφξσλ (λ. 4194/2013), είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε 

ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

10. 3  Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά 

αιινδαπή επηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν 
έγγξαθν απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ 

ζθξαγίδα „‟Apostille” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη 

γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη  36 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ (λ. 
4194/2013).  

10.4    Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν 
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

10.5 Ζ πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 

γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ 
επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ  αλαζέηνπζα αξρή, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία 

δηεξκελέσλ. 

 

Άξζξν 11 : Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, έρνπλ εθαξκνγή, ηδίσο, νη θαησηέξσ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ 

θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο: 

 

1. Πηνλ Λ.4412 (ΦΔΘ Α' 147/08-08-2016) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» λα πξνζηεζεί ε αλαθνξά «φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη». 

2. ηνπ π.δ. 71/2019 «Κεηξψα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ, κειεηψλ, ηερληθψλ 
θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ (ΚΖ.Ρ.Δ.) (Α‟ 112),  

3. Ρνλ Λ. 4612 (ΦΔΘ A‟ 77/23.05.2019) «Θχξσζε Πχκβαζεο Ξαξαρψξεζεο ηνπ Έξγνπ ηεο Κειέηεο – 
Θαηαζθεπήο – Σξεκαηνδφηεζεο – Ιεηηνπξγίαο – Ππληήξεζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο ηνπ Λένπ Γηεζλνχο 

Αεξνιηκέλα Ζξαθιείνπ Θξήηεο θαη Κειέηε – Θαηαζθεπή θαη Σξεκαηνδφηεζε ησλ Νδηθψλ ηνπ Ππλδέζεσλ 
θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 14 πεξί θξάηεζεο πνζνζηνχ δπφκηζη ηνηο ρηιίνηο (2,5‰) 

ππέξ ησλ Κεραληθψλ Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΡΔ) ηεο Ξ.Ν.ΚΖ.Ρ.Δ.Γ.. ηαθηηθψλ ππαιιήισλ 
(κφληκσλ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ), 

4. Ρελ πνπξγηθή Απφθαζε 137675/EΘ 1016/19.12.2018 (ΦΔΘ 5968/Β/31.12.18) «Αληηθαηάζηαζε ηεο 
ππ‟ αξηζκ. 110427/EΘ/1020/20.10.2016 (ΦΔΘ Β΄ 3521) ππνπξγηθήο απφθαζεο κε ηίηιν «Ρξνπνπνίεζε 

θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ‟ αξηζκ. 81986/ΔΘ712/31.7.2015 (ΦΔΘ Β΄ 1822) ππνπξγηθήο απφθαζεο 
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“Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ 2014 - 2020 - Έιεγρνη 

λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΞΑ 2014-2020 απφ Αξρέο 

Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο - Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο 
πξάμεσλ”». Αληηθαηάζηαζε ηεο YA 110427/EΘ/1020/20.10.2016 (ΦΔΘ Β΄3521) γηα ηνπο Δζληθνχο 

θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ - Διέγρνπο λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ΔΠΞΑ 2014-2020 
(ΞΑΠΓ)», 

5. Ρν κε Α.Ξ. 12078/ΔΘ/1150/25.11.2015 έγγξαθν ηεο ΔΘ κε ζέκα: «Ξεξηγξαθή ηνπ Ππζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ γηα ηα ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ 2014-2020 πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ, ην ΔΘΡ θαη 

ην ΡΠ ζην πιαίζην ηνπ Πηφρνπ: Δπελδχζεηο ζηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε», φπσο  ηζρχεη 

6. Ρελ κε αξ. πξση. 46274/ΔΘ 482/27.4.2016 πνπξγηθή Απφθαζε "Βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ππνζηήξημεο 
δηθαηνχρσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο, επηρεηξεζηαθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηάο ηνπο 
ζηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα". 

7. Ρν εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή «Πχκθσλν Δηαηξηθήο Πρέζεο (Δηαηξηθφ Πχκθσλν γηα ην 
πιαίζην Αλάπηπμεο) 2014-2020, αξηζκ. απφθαζεο C(2014)3542 final/23.05.2014.  

8. Ρελ αξηζκ. C(2014) 10162/18.12.2014 εθηειεζηηθή απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε 
ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Θαηλνηνκία» ηνπ ΔΠΞΑ 

2014-2020 (CCI 2014GR16M2OP001), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά  

9. Ρελ αξηζκ. 126829/ΔΘ 1217/08.12.2015 (ΦΔΘ 2784/Β'/21.12.2015) απφθαζε ησλ πνπξγψλ 

Νηθνλνκηθψλ θαη Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ «Πχζηεκα δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ θαη 
δηαδηθαζίεο αλάθηεζεο αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ πφξνπο ηνπ Θξαηηθνχ 

Ξξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε Ξξνγξακκάησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ 
2014-2020, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ λ. 4314/2014».  

10. Tελ κε Α.Ξ. ΔΓ ΔΞΑλΔΘ 5838/740/A3/13.11.2017 Ξξφζθιεζε κε ηίηιν «ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΖ ΔΞΑΛΑΣΟΖΠΖ 
ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ» θαη θσδ: 083 (2419) Α/Α, φπσο ηξνπνπνηεκέλε ηζρχεη κε Α.Ξ. 

3439/1114/Α3 13/06/2018 (ΑΓΑ: 62Λ8465ΣΗ8-8ΣΗ) έθδνζε 3/0. 

11. Ρελ κε Α.Ξ. ΔΓ ΔΞΑλΔΘ 37/21/Α3/11.01.2019 (α/α ΝΞΠ 2419 θαη θσδηθφ 083) 3ε Ρξνπνπνίεζε ηεο 
Ξξφζθιεζεο σο πξνο ηελ αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Ξξφζθιεζεο κε ηίηιν 
"ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΖ ΔΞΑΛΑΣΟΖΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ", ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

"Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Θαηλνηνκία" γηα Δπξσπατθή Έλσζε Δπξσπατθφ Ρακείν 

Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ) Θσδηθφο ΝΞΠ: 5030409 (Θσδ. Απφθαζεο:7251) Πειίδα 3 ηνπο άμνλεο 
πξνηεξαηφηεηαο 03 θαη 03Π (6ΡΕ6465ΣΗ8-Μ5Η) 

12.   Ρελ κε Α.Ξ. ΔΓ ΔΞΑλΔΘ 398/52/Α3/25.01.2019 (α/α ΝΞΠ 2419 θαη θσδηθφ 083) 4ε 
Ρξνπνπνίεζε ηεο Ξξφζθιεζεο σο πξνο ηελ αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Ξξφζθιεζεο κε ηίηιν "ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΖ ΔΞΑΛΑΣΟΖΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ", ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο "Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Θαηλνηνκία" γηα ηνπο 

άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο 03 θαη 03Π (Τ72Θ465ΣΗ8-ΓΙΤ), 

13. Ρελ κε ID: 47167/22.06.2018 Αίηεζε Σξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ «Γεκηνπξγηθή Δπαλάρξεζε ηνπ θηηξίνπ 

Βαζηιά ηνπ Γήκνπ Ξάξγαο» θαζψο θαη ην κε Α.Ξ. 4766/14.05.2019 (ΔΓ ΔΞΑΛΔΘ 
3140/1060/Α3/14.05.2019) έγγξαθν ππνβνιήο ησλ απαηηνχκελσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ / δηεπθξηληζηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ δεηήζεθαλ απφ ηελ ΔΓ ΔΞΑλΔΘ κε ην Α.Ξ. 2971/1014/A3/07.05.2019 έγγξαθφ ηεο. 

14. Ρελ κε Α.Ξ. 3751/1214/Α3  Απφθαζε Έληαμεο ηεο Ξξάμεο κε mis 5030409  θαη ηίηιν «Γεκηνπξγηθή 

Δπαλάρξεζε ηνπ θηηξίνπ Βαζηιά ηνπ Γήκνπ Ξάξγαο», φπσο ηζρχεη.  

15. Ρελ κε Αξ.Απφθ.:279/2020, ΑΓΑ:Υ81ΙΥΜ0-6Ρ6 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ξάξγαο 

γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ.  

16. Ν λ. 4412/2016 “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ” (Α' 147) θαη φιεο νη θαλνληζηηθέο πξάμεηο  πνπ έρνπλ 
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εθδνζεί πξνο εθηέιεζή ηνπ, θαζψο θαη νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη εγθχθιηνη πνπ έρνπλ 

εθδνζεί γηα ηελ εξκελεία ηνπ. 

17. Ρα άξζξα 2Α, 11 παξ. 2, 39 θαη 40 ηνπ λ. 3316/2005 “Ξεξί αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ” (Α' 42), φπσο ηζρχνπλ. 

18. Ν λ. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 απηνχ «Άξζε πεξηνξηζκψλ ζπκκεηνρήο 
εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκφζηα έξγα». 

19. Ν λ. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ 

θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη 
ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α‟ 74) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ. 

20. Ν λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην» φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

21. Ν λ. 4014/2011(Α΄ 209) «Ξεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε 
απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο 

αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο». 

22. Ν λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Πχζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 
Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

23. Ρν π.δ. 138/2009 «Κεηξψν Κειεηεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Κειεηψλ»  (Α‟ 185). 

24. Ν λ. 3548/2007 “Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη 
ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο” (Α‟ 68), φπσο ηζρχεη.  

25. Ν λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη.  

26. Ν λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

"Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

27. Ρν π.δ. 80/2016 (Α 145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο”.   

28. Ν λ. 4314/2014 (Α‟ 265) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 

2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 

156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α‟ 297) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”, ν λ. 3614/2007 (Α‟ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013» θαη ν λ. 3614/2007 (Α‟ 267) 

«Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2007 -2013» θαη ην θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηψλ θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

29. Ρν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη 

νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε». 

30. Ν λ. 2859/2000  “Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.)” (Α‟ 248) φπσο ηζρχεη. 

31.  Ρν π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία”. 

32. Ν λ. 2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” φπσο 

ηζρχεη. 

33. Ν λ. 2121/1993 (Α' 25) “Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά Θέκαηα”, 
φπσο ηζρχεη. 
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34. Ρν π.δ. 696/1974 “Ξεξί ακνηβψλ κεραληθψλ δηα ζχληαμηλ κειεηψλ, επίβιεςηλ, παξαιαβήλ  θιπ  

Ππγθνηλσληαθψλ, δξαπιηθψλ θαη Θηηξηαθψλ Δξγσλ , σο θαη Ρνπνγξαθηθψλ, Θηεκαηνγξαθηθψλ     θαη  
Σαξηνγξαθηθψλ Δξγαζηψλ θαη ζρεηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κειεηψλ” (Α' 301), φπσο ηζρχεη, σο 

πξνο ην κέξνο Β΄ (Ξξνδηαγξαθέο) θαη σο ζπγθξηηηθφ ζηνηρείν γηα ηε πξνεθηίκεζε ακνηβψλ κειεηψλ 

πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ ακνηβψλ. 

35. Ρν λ.δ. 2726/1953 „‟πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ απφ 17.7/16.8.1923 
Λ.Γ. πεξί ζρεδίσλ πφιεσλ, θσκψλ, θαη ζπλνηθηζκψλ ηνπ Θξάηνπο θαη νηθνδνκήο απηψλ‟‟, φπσο ηζρχεη 

κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην λ. 3919/2011 (Α΄32). 

36. Ζ Δγθχθιηνο 11/2011 ηεο ΓΓΓΔ/η. .ΚΔ.ΓΗ. «Δθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ Λ.3919/2011 πνπ 
αθνξνχλ ηελ απειεπζέξσζε ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ». 

37. Ζ κε αξ. ΓΗΠΘΞΝ/Φ.18/νηθ.21508/04-11-2011 Απφθαζε π. Γ.Κ.Ζ.Γ. «Γηελέξγεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε 
δηεμαγσγή δεκνζίσλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, παξαιαβή 

πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ» (Β‟ 2540), πνπ εθδφζεθε θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 26 

ηνπ λ. 4024/2011 (Α‟ 226). 

38. Νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο (πιελ απηψλ πνπ ήδε 

πξναλαθέξζεθαλ), θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα 
νξηδφκελα ζηα  έγγξαθα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα 
θάζε δηάηαμε (λφκνπ, π.δ., ππνπξγηθήο απφθαζεο, θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. Ξξνζζήθεο θαη ελ γέλεη 
πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη ξεηψο ζην θείκελν 

ηεο πξφηππεο δηαθήξπμεο) κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη, κφλν εθφζνλ είλαη 

απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία. 

39. Νη ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο αλαηηζέκελεο θαηεγνξίεο κειεηψλ. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β΄ 

 

Άξζξν 12:  Δθηηκώκελε αμία – Σξεκαηνδόηεζε – Ξξνζεζκίεο ηεο ζύκβαζεο 
 

12.1 Ζ  εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε 48.000,00 € (ρσξίο ΦΞΑ) θαη πεξηιακβάλεη ηηο  
πξνεθηηκψκελεο ακνηβέο ησλ παξαθάησ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ κειεηψλ:  

 

1. 14.470,22 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 7 (Δηδηθή Αξρηηεθηνληθή κειέηε). 

2. 12.465,48 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 8 (Πηαηηθέο κειέηεο). 

3. 7.171,41 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 9 (Κειέηεο Κεραλνινγηθέο, ειεθηξνινγηθέο θαη     
                                                           ειεθηξνληθέο). 

4. 3.473,49 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 1έσο 28  (ΠΑ- ΦΑ & Ρεχρε Γεκνπξάηεζεο) 

5. 4.328,33 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 1έσο 28 (Κειέηε Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο) 
Θαη  6.260,87 €  γηα απξφβιεπηεο δαπάλεο. 

 

Οι μελϋτεσ αποτελούν το Τποϋργο 1 τησ πρϊξησ  «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΡΗΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΒΑΙΛΑ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΠΑΡΓΑ», η οπούα ϋχει ενταχθεύ με Κωδικό ΟΠ 5030409 ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιςτικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομύα 2014-2020». Σο ϋργο ςυγχρηματοδοτεύται 
από το Ευρωπαώκό Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ (ΕΣΠΑ) και από εθνικούσ πόρουσ μϋςω του ΠΔΕ, 
ςτο πλαύςιο του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ «Ανταγωνιςτικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομύα 2014-2020» (ΕΠΑΝΕΚ). Υορϋασ Φρηματοδότηςησ εύναι το Τπουργεύο Εςωτερικών με 
εγγραφό ςτην ΑΕ 1551 με κωδικό ενϊριθμου ςτο  ΠΔΕ 2019Ε15510021 και υπόκειται ςτισ νόμιμεσ 
κρατόςεισ, περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,07 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ 
Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, 
καθώσ και τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ Εξϋταςησ 
Προδικαςτικών Προςφυγών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.   

 
Η παρούςα ςύμβαςη δεν υποδιαιρείται ςε τμήματα και ανατίθεται ωσ ενιαίο ςύνολο διότι 
αποτελεί υποέργο τησ πράξησ «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΒΑΙΛΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΑΡΓΑ» και 
οι επιμέρουσ μελέτεσ αποτελούν ςτο ςύνολο τουσ τισ προπαραςκευαςτικέσ ενέργειεσ τησ 
πράξησ.  
 
12.2 Νη κνλάδεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηα πνζνηηθά ζηνηρεία απφ ην Ρεχρνο Ρερληθψλ Γεδνκέλσλ 

(ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β) θαη νη ηηκέο κνλάδαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ άλσ 
πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ). 

  

Νη  νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ, γηα ηελ ππνβνιή ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, λα κειεηήζνπλ ηα 
ηερληθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ε δε νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά απνηειεί ηε  ζπλνιηθή ακνηβή ηνπο γηα ην 

ζχλνιν ηνπ πξνο κειέηε αληηθεηκέλνπ, φπσο απηφ πξνδηαγξάθεηαη ζην Φάθειν  δεκφζηαο ζχκβαζεο. 
Ρεθκαίξεηαη ζρεηηθά φηη ν αλάδνρνο έιαβε ππφςε, θαηά ηε κειέηε ηνπ Φαθέινπ δεκφζηαο ζχκβαζεο, ηελ 

πηζαλφηεηα λα κελ αληηζηνηρνχλ νη πνζφηεηεο κνλάδσλ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο 

ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο, ζηηο ηειηθέο πνζφηεηεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο θαη 
δηακφξθσζε αλάινγα ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. Δθφζνλ πξνθχςνπλ δηαθνξέο, εθαξκφδεηαη ην άξζξν 

186 ηνπ λ. 4412/2016. 
   

12.3 Υο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ Αλαδφρνπ νξίδεηαη ε εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε  νρηώ  (8) κήλεο  απφ 

ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ (ρξφλνο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ κειεηεηηθνχ αληηθεηκέλνπ 
θαη ηνλ ρξφλν έθδνζεο ησλ απαξαίηεησλ αδεηνδνηήζεσλ, θαζψο ε ζχκβαζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

παξάδνζε ηνπ κειεηεηηθνχ αληηθεηκέλνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ηηο αξκφδηεο πεξεζίεο αδεηνδφηεζεο).  
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Άξζξν 13: Ξξνζθνξέο – Σξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

 
13.1 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο  δελ γίλνληαη δεθηέο.  

13.2 Θάζε πξνζθέξσλ κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά. 

13.3 Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο.  

13.4 Νη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα  έμε (6) κήλεο απφ ηελ εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ ηνπ επνκέλνπ άξζξνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ 
ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

 

 

Άξζξν 14 : Ζκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο  ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

 
Υο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ  πξνζθνξψλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή νξίδεηαη ε 

16.02.2021  , εκέξα Ρξίηε  θαη ώξα  10:30π.κ.   

Ξξνζθνξέο πνπ  ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα  απνξξίπηνληαη σο  κε θαλνληθέο, θαηά ην άξζξν 3.5 ηνπ 

παξφληνο. 

 

Άξζξν 15 : Δγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο  

 
15.1 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ΓΔΛ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο ζπκκεηνρήο (άξζξν 72,παξ.1.α ηνπ 
λ. 4412/2016. 

  

   
15.2 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Ν Αλάδνρνο, πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, νθείιεη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, 

ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Ξ.Α. Ζ εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο: α) εθδίδεηαη είηε απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο 

Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ, είηε απφ ην Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ (άξζξν 86 Λ.4387/2016) ή παξέρεηαη κε 

γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ 

πνζνχ θαη β) πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

  α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  

  β) ηνλ εθδφηε,  

  γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (ή ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ),  
  δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

  ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 
  ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ 

εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο, αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο 

έλσζεο),  
  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 

παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο 
απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.  

  ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,  
  ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  
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  η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο 

νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 

απεπζχλεηαη.  
θαη επηπξφζζεηα, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο,  ππέξ ηνπ 
θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο, ηδίσο 

κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ.  

 
15.3     Δγγύεζε πξνθαηαβνιήο 

 Γελ απαηηείηαη. 
 

15.4    Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 
 

 
Άξζξν 16: Γεκνζηόηεηα – Γαπάλεο δεκνζίεπζεο  

Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΘΖΚΓΖΠ.  

Ξξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο (www.dimospargas.gr).  

 
 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ΄ 
 

Ζ ζχκβαζε αλαηίζεηαη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο, ζε πξνζθέξνληα ν νπνίνο δελ 

απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή βάζεη ηνπ άξζξνπ 18 θαη πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 19. 
 

Άξζξν 17: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 

17.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12.1 θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),  

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ.  
 

17.2     Νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 
 

17.3   Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 

θαη ησλ ζεκείσλ γ) θαη δ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 4412/2016. Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ 
ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ έλσζε ησλ θπζηθψλ ή 

λνκηθψλ πξνζψπσλ κπνξεί λα αθνξά ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο κειεηψλ.  
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Άξζξν 18: Ιόγνη απνθιεηζκνύ  

 

18.1 Θάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ 

ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ 

πεξηπηψζεσλ:  

 

18.1.1 πάξρεη εηο βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο : α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο 

ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ 

Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 

ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 

ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 

ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 

αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 

2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή 

ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο 

Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά 

κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε 

νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο 

κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε 

ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄215 ). Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ πξνζθέξνληνο εθαξκφδεηαη 

επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ πξνζθέξνληνο ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

(Δ.Ξ.Δ.), πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.), θαη ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Θ.Δ.), ε 

ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηνπο δηαρεηξηζηέο. Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ 

(Α.Δ.), ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. Πηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. 

 

18.1.2 α) Ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν πξνζθέξσλ 

είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο 
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εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. Νη αλσηέξσ 

ππνρξεψζεηο δελ ζεσξείηαη φηη έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο 

έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. Πηελ πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 

ππνρξενχηαη λα απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο 

Γήισζεο (ΡΔΓ), ή άιινπ αληίζηνηρνπ εληχπνπ ή δήισζεο κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, 

θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ. Θαη΄ εμαίξεζε νη πεξ. α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ 4412/2016 παχνπλ λα εθαξκφδνληαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο 

αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 

νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ 

δεζκεπηηθνχ δηαθαλνληζκνχ.  

18.1.2Α Ζ αλαζέηνπζα αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά 

φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, 

ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή 

«πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή 

ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ 

απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 

 

18.1.3 Πε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: (α) Ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ηζρχνπζεο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 θαη αθνξνχλ ππνρξεψζεηο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ 

έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα X ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α‟ ηνπ λ. 4412/2016, (β) Ν πξνζθέξσλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην 

ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ 

πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη απνδείμεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε 

λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο (παξ. 5 άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016), (γ) πάξρνπλ επαξθψο εχινγεο 

ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

δ) Κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί 

λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, (ε) Κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, 

ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, (ζη) Ν πξνζθέξσλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά 

ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 
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πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο, (δ) Ν 

πξνζθέξσλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, (ε) Ν πξνζθέξσλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα 

παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, (ζ) Ν πξνζθέξσλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 

 

18.1.4 Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη πξνζθέξνληα, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηνπ, 

είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ. Δάλ ε 

πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 

18.1.1 ε πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε 

απφθαζε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 18.1.3 ζηα ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ 

γεγνλφηνο. 

 

18.1.5 Ξξνζθέξσλ πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 18.1.1, 

18.1.2A θαη 18.1.3 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε 

επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα 

ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Ρα 

κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, 

γλσζηνπνηείηαη ζηνλ πξνζθέξνληα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Ξξνζθέξσλ πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε 

ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ 

κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ 

ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε.  

 

18.1.6 Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016. 

 

18.1.7 Ξξνζθέξσλ πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 

4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο. 

 

 

 
 

Άρθρο 19 .  Κριτήρια επιλογήσ 
 
 
19.1. Καταλληλότητα για την άςκηςη τησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ 
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Νη πξνζθέξνληεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην 

θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζηα Κεηξψα Κειεηεηψλ ή Γξαθείσλ Κειεηψλ ζηελ θαηεγνξία/ θαηεγνξίεο κειεηψλ ηνπ 

άξζξνπ 12.1 ηεο παξνχζαο. 

Νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη  ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα Κεηξψα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. 

 

 
19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη κέζν εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηειεπηαίσλ 3 δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ 

(2017,2018 θαη 2019) ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο  ηνπ έξγνπ ρσξίο ΦΞΑ 

γηα αληίζηνηρεο κειέηεο θηηξηαθψλ έξγσλ. Πε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ε έλσζεο πξνζψπσλ ε ζπγθεθξηκέλε 

απαίηεζε αθνξά ην άζξνηζκα ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο ε έλσζεο πξνζψπσλ.  

Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκπιεξψλνπλ ηα νηθεία πεδία ηνπ ΡΔΓ 

θαη πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22 ηεο παξνχζαο. 

 

 

 
19.3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα 
 
α. Θάζε πξνζθέξσλ πξέπεη λα δηαζέηεη ζηειερηαθφ δπλακηθφ κε εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο κειεηψλ, 

θαηά ην άξζξν 39 ηνπ Λ.3316/05 (πνπ δηαηεξείηαη ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 377 ηνπ λ.4412/2016), σο 
εμήο::  

Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο  07, ζηέιερνο έλα ηνπιάρηζηνλ 5 εηνχο εκπεηξίαο 
Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο  08, ζηέιερνο έλα ηνπιάρηζηνλ 5 εηνχο εκπεηξίαο. 

Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο  09, ζηέιερνο έλα ηνπιάρηζηνλ 5 εηνχο εκπεηξίαο. 

 
β. Νη πξνζθέξνληεο απαηηείηαη λα έρνπλ ππνγξάςεη θαη νινθιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ κηα ζχκβαζε κε 

παξαδνηέα φπσο ηεο παξνχζεο (Δηδηθή Αξρηηεθηνληθή κειέηε, ζηαηηθή κειέηε, κειέηεο κεραλνινγηθέο - 
ειεθηξνινγηθέο θαη ειεθηξνληθέο, ΠΑ-ΦΑ & Ρεχρε Γεκνπξάηεζεο θαη κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο) ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία (2015,2016,2017,2018,2019). Πε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ε έλσζεο πξνζψπσλ ε 

ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε αθνξά ην άζξνηζκα ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο ε έλσζεο πξνζψπσλ. 

 

 

19.4 Πρότυπα διαςφάλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικήσ διαχείριςησ 

ΔΕΝ ΑΥΟΡΑ 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ΄ 

 

 
Άξζξν 20: Ξεξηερόκελν  θαθέισλ πξνζθνξάο 

 
Θάζε  πξνζθέξσλ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

  

20.1       ΦΑΘΔΙΝΠ “ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ” 

Ν θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

α) Ρν Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (Ρ.Δ..Γ.) (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 
ηνπ λ. 4412/2016 (ΦΔΘ Β/3698/16-11-2016), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν πξνζθέξσλ πιεξνί ηηο 

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  
αα) δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 18 ηνπ παξφληνο,  
ββ) φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηεο παξφληνο.  

 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιεη φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή 

δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
 

 
Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά 

γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 
 

20.2      ΦΑΘΔΙΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Ν θάθεινο «Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο» πεξηιακβάλεη ην ρνξεγνχκελν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

Έληππν ζπκπιήξσζεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε), ην νπνίν αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ 
πξνζθέξνληνο, ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή αλά θαηεγνξία κειέηεο θαη ηελ ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληίζεηαη γηα θάζε επηκέξνπο θαηεγνξία κειέηεο. Νη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ 

έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζην νπνίν αλαγξάθνπλ ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή αλά θαηεγνξία κειέηεο θαη 

ηε ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληίζεηαη γηα θάζε επί κέξνπο 
θαηεγνξία κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 

4412/2016. Ξεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηηο ακνηβέο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ, ηηο ακνηβέο γηα ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ, ηελ επίβιεςε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαγθαίσλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πάζεο θχζεσο, 

θαζψο επίζεο θαη ησλ εξγαζηψλ /κειεηψλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή ηξέπεηαη ζε πνζνζηφ έθπησζεο (ζεηηθφ ή αξλεηηθφ) επί ηεο πξνεθηηκψκελεο 

ακνηβήο, κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δηεπθξηλήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο θαηά ηνπο φξνπο 

ηνπ  άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο.  

 

Άξζξν 21 : Θξηηήξην αλάζεζεο  

Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε «πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά» κφλν βάζεη 
ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 
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Άξζξν 22:  Απνδεηθηηθά κέζα (κε ύπαξμε ιόγσλ απνθιεηζκνύ, πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
πνηνηηθήο επηινγήο, έιεγρνο λνκηκνπνίεζεο)  

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

α) δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ, 
β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 19 τησ 
παρούςασ. 
 
ε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ από τουσ 
προςφϋροντεσ να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ από τα κατωτϋρω αναφερόμενα, όταν 
αυτό απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 
 
Σο ΣΕΤΔ μπορεύ να υπογρϊφεται  ϋωσ δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ 
των προςφορών.  
 
Κατϊ την υποβολό του ΣΕΤΔ, εύναι δυνατό, με μόνη την υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου 
του οικονομικού φορϋα, η προκαταρκτικό απόδειξη των λόγων αποκλειςμού που αναφϋρονται ςτο 
ϊρθρο 18.1.1 τησ παρούςασ, για το ςύνολο των φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό 
ελϋγχου ςε αυτόν.  
 
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικού φορϋα, για την εφαρμογό του παρόντοσ, νοεύται ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ αυτού, όπωσ προκύπτει από το ιςχύον καταςτατικό ό το πρακτικό εκπροςώπηςόσ του 
κατϊ το χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεύ τον οικονομικό φορϋα για διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων ό για τη ςυγκεκριμϋνη 
διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. 
 
την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το ΣΕΤΔ υποβϊλλεται 
χωριςτϊ από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ. 
 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ δηλώνει ςτο ΣΕΤΔ την πρόθεςό του για 
ανϊθεςη υπεργολαβύασ, υποβϊλλει μαζύ με το δικό του ΣΕΤΔ και το ΣΕΤΔ του υπεργολϊβου. 

 
Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ όπωσ ορύζονται ςτην παρούςα 
διακόρυξη, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των δικαιολογητικών του 
παρόντοσ ϊρθρου, ςύμφωνα με το ϊρθρο 5 (α και β) τησ παρούςασ, καθώσ και κατϊ τη ςύναψη τησ 
ςύμβαςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 8.1 τησ παρούςασ. Αν ςτισ ειδικϋσ διατϊξεισ που διϋπουν την ϋκδοςό 
τουσ δεν προβλϋπεται χρόνοσ ιςχύοσ των δικαιολογητικών, αυτϊ θεωρούνται ϋγκυρα εφόςον φϋρουν 
ημερομηνύα ϋκδοςησ εντόσ ϋξι (6) μηνών πριν από την ημερομηνύα υποβολόσ των δικαιολογητικών 
τησ ςχετικόσ πρόςκληςησ. Οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που τυχόν προςκομύζονται για αναπλόρωςη 
δικαιολογητικών πρϋπει επύςησ να φϋρουν ημερομηνύα εντόσ ϋξι (6) μηνών πριν από την ημερομηνύα 
υποβολόσ των δικαιολογητικών τησ πρόςκληςησ. 
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Οι μεμονωμϋνοι προςφϋροντεσ πρϋπει να ικανοποιούν όλεσ τισ απαιτόςεισ των ϊρθρων 18 και 19 τησ 
παρούςασ. την περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων, η πλόρωςη των απαιτόςεων του ϊρθρου 
18 και τησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ του ϊρθρου 19.1 
πρϋπει να ικανοποιούνται από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ για την κατηγορύα/ κατηγορύεσ του ϊρθρου 
12.1 τησ παρούςασ, ςτην/ςτισ οπούα/ οπούεσ κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ ςυμμετϋχει. Η πλόρωςη των 
απαιτόςεων τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τησ τεχνικόσ και επαγγελματικόσ 
ικανότητασ του ϊρθρου 19.2 και 19.3, αντύςτοιχα, αρκεύ να ικανοποιεύται αθροιςτικϊ από τα μϋλη τησ 
ϋνωςησ. 
 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ 
ςτοιχεύα, αν και ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατότητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ 
ό τισ ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε 
κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ένωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, όπωσ εθνικό μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικό 
φϊκελο επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικό ςύςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςύςτημα προεπιλογόσ. Η 
δόλωςη για την πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται ςτο Συποποιημϋνο Έντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ). 
 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η αναθϋτουςα αρχό που 
ϋχει αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ. 
 
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 22.1 ωσ 22.3 τησ παρούςασ υποβάλλονται, 
ςύμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία 
αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλή φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωςη ςτην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τουσ. 
 
 
Αποδεκτέσ γίνονται: 

 οι ένορκεσ βεβαιώςεισ που αναφέρονται ςτην παρούςα Διακήρυξη, εφόςον έχουν 
ςυνταχθεί έωσ τρεισ (3) μήνεσ πριν από την υποβολή τουσ,  

 οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ, εφόςον έχουν ςυνταχθεί μετά την κοινοποίηςη τησ 
πρόςκληςησ για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται 
θεώρηςη του γνηςίου τησ υπογραφήσ τουσ. 

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

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

  
22.1.2 Για τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 18.1.2 του παρόντοσ: 



ΑΔΑ: ΨΩ02ΩΞ0-Ψ7Κ



 

 

 

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

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

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

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

Οι Έλληνεσ μελετητϋσ και Εταιρεύεσ / Γραφεύα Μελετών υποβϊλλουν αποδεικτικό τησ 
αρμόδιασ Δ.Ο.Τ.  

Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν ϋχουν 
υποχρϋωςη καταβολόσ φόρων ςτην Ελλϊδα. ε περύπτωςη που ϋχουν τϋτοια υποχρϋωςη,  
υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό τησ οικεύασ Δ.Ο.Τ. 

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

 

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

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

 
22.1.3 Για τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 18.1.5 του παρόντοσ: 
 

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

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

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

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

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

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

Οι επύςημεσ δηλώςεισ καθύςτανται διαθϋςιμεσ μϋςω του επιγραμμικού αποθετηρύου 
πιςτοποιητικών (e-Certis) του ϊρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Αν διαπιςτωθεύ με οποιονδόποτε τρόπο ότι, ςτην εν λόγω χώρα εκδύδονται τα υπόψη 
πιςτοποιητικϊ, η προςφορϊ του διαγωνιζόμενου απορρύπτεται. 

 

22.1.5 Για την περύπτωςη του ϊρθρου 18.1.10 τησ παρούςασ, υπεύθυνη δόλωςη του 
προςφϋροντοσ ότι δεν ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απόφαςη αποκλειςμού ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 74 του ν. 4412/2016 
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22.2. Πρεηηθά κε ηνλ έιεγρν πιήξσζεο θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο: 

22.2.1 Ξξνο απφδεημε ηεο θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο : 

(α) νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ Ξηπρίν Κειεηεηή ή 
Γξαθείσλ Κειεηψλ  γηα ηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο κειεηψλ, σο εμήο:  

1  ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 7, πηπρίν ηάμεσλ Α θαη άλσ 

2 ζηελ θαηεγνξία κειέηεο  8, πηπρίν ηάμεο Α θαη άλσ 

3 ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 9 , πηπρίν ηάμεο Α θαη άλσ. 

4 ζηελ θαηεγνξία κειέηεο  1έσο 28, πηπρίν ηάμεο Α θαη Άλσ. 

 

(β) Νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη  ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
πξνζθνκίδνπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ 

ηνπ λ. 4412/2016.  
 

(γ) Νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ 

(Δ.Ν.Σ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε  
πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,  πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 

κεηξψνπ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 

βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο 

φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε 
δξαζηεξηφηεηα ηνπ άξζξνπ 17.1 ηεο παξνχζαο. 

 

 

22.2.2  Ζ Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα απνδεηθλχεηαη σο αθνινχζσο:  

Γηα ηνλ απαηηνχκελν απφ ην άξζξν 19.2 απαηηνχκελν κέζν εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηειεπηαίσλ 3 

δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ (2017,2018 θαη 2019): 

- ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ νιηθνχ χςνπο εξγαζηψλ γηα ηηο αληίζηνηρεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, ζπλαξηήζεη ηεο 

εκεξνκελίαο ζχζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ε έλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο 

νη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ελ ιφγσ θχθιν εξγαζηψλ θαζψο θαη  

- νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ε απνζπάζκαηα νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηείηαη απφ ηελ λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ 

νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο 
αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο. 
Πηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

 

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηεί ε 

αλαζέηνπζα αξρή, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε 

νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν, ην νπνίν ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη θαηάιιειν.  
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22.2.3 Ζ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα απνδεηθλχεηαη σο αθνινχζσο: 

(i) γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 19.3.(α), νη κελ πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, κε 

ην Ξηπρίν Κειεηεηή ή Γξαθείσλ Κειεηψλ, νη δε αιινδαπνί πξνζθέξνληεο ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη 

ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 22.2.1 ηεο παξνχζαο. 

(ii) γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 19.3.(β),οι υποψόφιοι υποβϊλλουν τισ αντύςτοιχεσ ςυμβϊςεισ, όπωσ 

αναφϋρεται ςτο ϊρθρο 19.3, εντόσ τελευταύασ πενταετύασ ςυνοδευόμενο με βεβαιώςεισ οριςτικόσ 

παραλαβόσ δημοςύων φορϋων η υπεύθυνεσ δηλώςεισ ιδιωτικών φορϋων για ιδιωτικϊ ϋργα με πλόρη 

ςτοιχεύα.  

 

22.2.4 Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ 
κπνξνχλ, γηα ηελ εθάζηνηε ζχκβαζε, λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 

εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ 

πηζηνπνίεζεο. 
Πηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  
 

 

22.3.  Πρεηηθά κε ηνλ έιεγρν λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ: 

Πε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ππνβάιινληαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε 

εμνπζία ππνγξαθήο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 
 

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ θαη Δ.Ξ.Δ : 

1. ΦΔΘ ζχζηαζεο, 
2. Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ην ΦΔΘ ζην νπνίν έρνπλ δεκνζηεπηεί φιεο νη κέρξη ζήκεξα 

ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ ππάξρεη) 
3. ΦΔΘ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθφ ΓΠ εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

4. Ξξαθηηθφ Γ.Π πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη 
εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα ππνγξαθή θαη 

ππνβνιή πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ 

πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα άηνκν, θάηνηθνο 
Αζελψλ θαη γλψζηεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, σο αληίθιεηνο, 

5. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ / κε ιχζεο 
ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ 

 
Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ν.Δ, Δ.Δ , ΗΘΔ: 

1. Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά 
2. Ξηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ. 

 

Άξζξν 23: πεξγνιαβία 

23.1  Ν πξνζθέξσλ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ 
κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη.  
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23.2   Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ 

αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ. 

 

 

Άξζξν 24 - Γηάθνξα: 

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ έρνπλ εθδνζεί νη πην θάησ γλσκνδνηήζεηο  θαη απνθάζεηο: 

Ζ αξ.   279/2020 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ξάξγαο  γηα ηελ αλάιεςε 
ππνρξέσζεο γηα ηα νηθνλνκηθά έηνη 2020 & 2021 θαη κε αξ. : Α755-16/11/2020  θαηαρψξεζε ζην 

βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο ηεο Γ.Ν..  (ζπκπιεξψλεηαη θαη ν αξηζκφο ηεο απφθαζεο 
έγθξηζεο ηεο πνιπεηνχο αλάιεςεο ζε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

νηθνλνκηθά έηε). 

 

 

       Θαλαιάθη    29.01.2021 

         

   

  ΔΙΔΓΣΘΖΘΔ & ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ 

            ΠΛΡΑΣΘΖΘΔ  

 

 

Ιάδαξνο Θεδνζηάδεο 

Ξνιηηηθόο Κεραληθόο 

 

           

 

 

 Ζ Γ/ληξηα 

          Ρερληθώλ πεξεζηώλ 

Ξνι/κίαο &Ξεξ/ληνο 

 

         Ιακπξνύζε Βαζηιηθή 

         Ξνιηηηθόο Κεραληθόο 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 

ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ ΡΔΓ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β 

ΡΔΣΝΠ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 

ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 

ΞΟΝΔΘΡΗΚΖΠΖ ΑΚΝΗΒΖΠ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε 

ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
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