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Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΔΑ
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Προσαρτήματος των τριών Διαδικασιών: 1) Διοίκησης και
Εκτέλεσης Έργων, 2) Διοίκησης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας
Αγαθών/Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, 3) Διοίκησης και Εκτέλεσης
Συμβάσεων Μελετών/Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών Υπηρεσιών, είναι η συμπλήρωσή τους με όρους που
αφορούν την κατακύρωση και σύναψη της σύμβασης με Ανάδοχο, την
ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, τις εγγυήσεις αλλά και η εισαγωγή
όρων για τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης.
Οι όροι του παρόντος Προσαρτήματος, εξαιρουμένων των ήδη
εγκεκριμένων με τη Γνώμη Γ5/2018 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. αποκλίσεων, ισχύουν
όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν τα αντίστοιχα άρθρα του
ν.4412/2016 και χωρίς να απαιτείται η έκδοση καμίας προηγούμενης
πράξης ή απόφασης οργάνου περί έγκρισης επικαιροποιήσής τους.
Τροποποιήσεις, προσθήκες, ειδικές διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού
δικαίου και, εν γένει, κάθε ρύθμιση, η οποία καταλαμβάνει τις συμβάσεις
που ανατίθενται, διοικούνται και εκτελούνται από φορείς του Βιβλίου ΙΙ του
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ν.4412/2016 όπως η ΔΕΔΑ, υπερισχύουν των όρων του παρόντος
Προσαρτήματος, εκτός των διατάξεων του άρθρ.222 παρ.7 του Βιβλίου ΙΙ
του ν.4412/2016 από τις οποίες εξαιρείται η ΔΕΔΑ.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Εγγυήσεις
1. Η ΔΕΔΑ ζητά από τους προσφέροντες να παράσχουν, κατά περίπτωση, τα
ακόλουθα

είδη

εγγυήσεων:

α) «Εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα
της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και
ολογράφως σε Ευρώ και δεν μπορεί να υπερβαίνει το δυο τοις εκατό (2%)
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζομένων των
δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, με
ανάλογη

στρογγυλοποίηση.

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της
σύμβασης, το ύψος της εγγύηση συμμετοχής υπολογίζεται επί της
εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/ων.
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.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα
έγγραφα της σύμβασης. Η ΔΕΔΑ μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να
ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει πριν τη λήξη τους τη διάρκεια
ισχύος

της

προσφοράς

και

της

εγγύησης

συμμετοχής.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες
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σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο, δυναμικού συστήματος αγοράς ή σε
συνοπτικό διαγωνισμό, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, δεν προσκομίσει εγκαίρως
τα προβλεπόμενα από τα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης ή αν παρέχει ψευδή
στοιχεία ή πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται από τη ΔΕΔΑ, σύμφωνα με
την παράγραφο 1του άρθρου 304 ή την παράγραφο 1 του άρθρου 305 του
ν.4412/2016.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της
εγγύησης

καλής

εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες:
αα) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς
προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και
ββ) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων
προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών,
σύμφωνα

με

τις

κείμενες

διατάξεις

και

γγ) μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον
απαιτείται.
β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό
έως πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να
υπολογίζεται ο ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των
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όρων

της

σύμβασης,

όπως

αυτή

ειδικότερα

ορίζει.

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή
κατώτερης

από

το

ποσό

των

είκοσι

χιλιάδων

(20.000)

ευρώ.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 337 του
ν.4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ποσοστό της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό
έως

5%

επί

του

ποσού

της

αύξησης

εκτός

ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση
της ΔΕΔΑ έναντι του αναδόχου. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή

του

συνόλου

του

αντικειμένου

της

σύμβασης.

γ) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο», το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό έως 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίαςπλαίσιο ή του τμήματος της συμφωνίας πλαίσιο, χωρίς να υπολογίζεται ο
ΦΠΑ, η οποία θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλόγως, κατ’ έτος, σε
σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο.
Προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση που βασίζεται στη συμφωνίαπλαίσιο, ο οικονομικός φορέας μπορεί να υποχρεωθεί να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην

περίπτωση

β΄.

δ) «Εγγύηση προκαταβολής», στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής,
ισόποση με την προκαταβολή. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της
καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Όταν, σύμφωνα με τα έγγραφα της
σύμβασης, προσκομίζεται και εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία
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καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς
να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Αν από τα έγγραφα της
σύμβασης προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται
με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα
καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και
του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής. Η απόσβεση της
προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης
πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης. Η προκαταβολή και η εγγύηση
προκαταβολής μπορεί να χορηγούνται τμηματικά εφ' όσον τούτο ορίζεται
στους όρους της διακήρυξης και στα έγγραφα της σύμβασης. Η
προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για λόγους που δε
σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με το αντικείμενο της σύμβασης.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής
επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της
προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει
άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής
επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και
β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί
ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η
προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή
έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν
απορριφθεί

αμετακλήτως.

2. Η ΔΕΔΑ μπορεί να ζητά από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση
καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που
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ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων
ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον από
τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η προσκόμιση τέτοιας εγγύησης. Το
ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης

σε

συγκεκριμένο

χρηματικό

ποσό.

3. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται από πιστωτικά ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016
(Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 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 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 δικαιούχο.
4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον
αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή
τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις συμβάσεων έργων, μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), 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, ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης
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αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών του διαγωνισμού, 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
και ια) (μόνο στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
5. Η ΔΕΔΑ επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν
διαπιστωθεί η πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο οικονομικός φορέας
αποκλείεται από το διαγωνισμό και υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον
αρμόδιο

εισαγγελέα.

6. Για τις συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν ειδικότερα τα
εξής:
(α) Οι κρατήσεις της παρ.12 του άρθρου 16 «Λογαριασμοί-Πιστοποιήσεις»
της

Διαδικασίας Διοίκησης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων της

εταιρείας μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο,
μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές
περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των
εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την αρμόδια
υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από την αρμόδια
υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό
απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις.
(β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης όπως συμπληρώθηκε κατόπιν της
υπογραφής συμπληρωματικών συμβάσεων, μειώνεται αμέσως μετά την
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έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, στο ποσοστό είκοσι
τοις εκατό (20%), όπως διαμορφώθηκε, κατόπιν τροποποιήσεων της
σύμβασης, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 και το άρθρο 337 του
ν.4412/2016. Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται
χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής
Παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου.
7. Ειδικά για τις συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με απόφαση της αρμόδιας
υπηρεσίας,

που

εκδίδεται

ύστερα

από

αίτηση

του

αναδόχου,

αποδεσμεύεται μέρος των εγγυήσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 6 «Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου» της Διαδικασίας
Διοίκησης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Μελετών και Παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της εταιρείας, ανερχόμενο σε
ποσοστό ανάλογο με την αξία των εργασιών περαιωθέντος και εγκριθέντος
σταδίου της σύμβασης. Αν η σύμβαση αφορά στην παροχή υπηρεσίας χωρίς
διακεκριμένα στάδια, μπορεί να ορίζει ότι επιστρέφεται στον ανάδοχο
μέρος της εγγύησης, μετά την παρέλευση ορισμένου χρόνου ή την
ολοκλήρωση

τμήματος

της

σύμβασης.

8. Ειδικά, για τις συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών,
οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής επιστρέφονται μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού ή της υπηρεσίας. Εάν
στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω επιστροφή γίνεται μετά την
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του
εκπρόθεσμου. Αν το υλικό ή η υπηρεσία είναι διαιρετά και η παράδοση
γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό που
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αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας ή του τμήματος της
υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή
τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση
γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων
και του εκπρόθεσμου.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 2 Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης
1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες
για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 333Α
και 360 επόμενα του ν.4412/2016. Στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης
προμηθειών ή υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με
αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Η ΔΕΔΑ κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης
των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της,
εφόσον η ΔΕΔΑ δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν
έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης
κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και
όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) αα) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής
ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης
αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης
αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί
της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής,
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του
άρθρου 372 του ν.4412/2016 και
ββ) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 333Α
του ν.4412/2016 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής
ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 127 του ν.4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον
απαιτείται και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο,
εφόσον ο τελευταίος υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη
δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του
ν.4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό
του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 15 του παρόντος και
μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη
δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο
συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης
κατακύρωσης, η ΔΕΔΑ προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την
υπογραφή της σύμβασης, θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης.
5. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ
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της ΔΕΔΑ η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του
άρθρου 14 του παρόντος η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ή την επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περιπτ. (β) της παρ. 1
του

επόμενου

άρθρου

«Ματαίωση

διαδικασίας».

Άρθρο 3 Ματαίωση διαδικασίας
1. Η ΔΕΔΑ με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς
είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού
όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Βιβλίου ΙΙ του ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του προηγούμενου
άρθρου

του

Προσαρτήματος

«Κατακύρωση-Σύναψη

σύμβασης».

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της ΔΕΔΑ, μετά από γνώμη του αρμόδιου
οργάνου,
α)

λόγω

στις
παράτυπης

ακόλουθες
διεξαγωγής

της

διαδικασίας

περιπτώσεις:
ανάθεσης,

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη
διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού
αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τη ΔΕΔΑ ή τον φορέα για τον οποίο
προορίζεται

το

υπό

ανάθεση

αντικείμενο,

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της
σύμβασης,
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δ) αν η προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 10 «Χρόνος ισχύος προσφορών»,
στ)

για

άλλους

λόγους

δημοσίου

συμφέροντος.

3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας ανάθεσης, η ΔΕΔΑ μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου
οργάνου, να ακυρώσει μερικά τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα
το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε

το

σφάλμα

ή

η

παράλειψη.

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η ΔΕΔΑ ακυρώνει τη διαδικασία
σύναψης σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, εφόσον
οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα,
εφόσον

επιτρέπεται

η

κατάθεση

τέτοιων

προσφορών.

5. Η ΔΕΔΑ διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου
οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με την ακύρωση ή τη ματαίωση της
διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της
διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή να προσφύγει
στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφόσον στην τελευταία αυτή
περίπτωση πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων
266 και 269

του

ν.4412/2016.

6. Ειδικά για την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 για την ματαίωση
απαιτείται ειδική αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου.
7. Στις συμβάσεις έργων, δυνάμει του παρόντος άρθρου, η ΔΕΔΑ μπορεί να
εξαγοράσει τις μελέτες των τεχνικών λύσεων που κρίνει ικανοποιητικές και
να προβεί σε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης έργου βάσει των μελετών
αυτών. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να αναφέρεται στα έγγραφα της
σύμβασης κατά την αρχική διαδικασία.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 4 Ειδικοί κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας
Η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (διαδικασία υποβολής,
αποσφράγισης, αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής,
επιλογής συμμετεχόντων, υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης και
σύμβασης, καθορισμού προθεσμιών ολοκλήρωσης του συνόλου ή των
επιμέρους διαδικασιών) πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στις
διατάξεις των άρθρων της παρούσας Ενότητας.
Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 304 του ν.4412/, εφόσον στα
έγγραφα της σύμβασης δεν προβλέπεται υποβολή ΕΕΕΣ ή ΤΕΥΔ κατά
περίπτωση, και ζητείται να προσκομιστούν όλα τα δικαιολογητικά κατά την
υποβολή της προσφοράς, δύναται να μην εφαρμόζεται η διαδικασία του
άρθρου 14 του παρόντος, εφόσον δεν παρέλθει χρονικό διάστημα άνω των
τριών (3) μηνών από την αποσφράγιση των προσφορών μέχρι την έκδοση
της απόφασης κατακύρωσης. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την αξιολόγηση
των προσφορών, εκδίδεται η απόφαση κατακύρωσης.
.
Άρθρο 5 Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής
1. Στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης που δεν διενεργούνται με
ηλεκτρονικά μέσα, οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:
α)

η

λέξη

Προσφορά

ή

β)

η

επωνυμία

γ)

ο

τίτλος

Αίτηση

συμμετοχής,

της

ΔΕΔΑ,

της

σύμβασης,

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής
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προσφορών
ε)

ή

τα

αιτήσεων

στοιχεία

του

συμμετοχής),

οικονομικού

φορέα.

2. Στην ανοικτή διαδικασία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την
προσφορά

τους

τα

ακόλουθα:

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο του παρόντος
Προσαρτήματος «Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»»,
β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»,
εφόσον απαιτείται από τα έγγραφα της σύμβασης, ο οποίος περιέχει τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο ….
«Περιεχόμενο

φακέλου

«Τεχνική

Προσφορά»

του

παρόντος

Προσαρτήματος για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα
προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης. Αν τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον
κυρίως

φάκελο

με

τις

ίδιες

ενδείξεις

και

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά», εφόσον απαιτείται από τα έγγραφα της σύμβασης, ο οποίος
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 8 «Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών»
του παρόντος Προσαρτήματος για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό
και

τα

προβλεπόμενα

στα

έγγραφα

της

σύμβασης.

Όταν το κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς προσδιορίζεται βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, οι
οικονομικοί φορείς υποβάλλουν και φάκελο τεχνικής προσφοράς και
φάκελο

οικονομικής

προσφοράς.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις
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του

κυρίως

φακέλου

της

παρ.

1.

3. Στην κλειστή διαδικασία, στην ανταγωνιστική διαδικασία με
διαπραγμάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη σύμπραξη
καινοτομίας οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την αίτηση συμμετοχής
τους μόνο τον φάκελο του άρθρου 6 «Περιεχόμενα φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» του παρόντος Προσαρτήματος, εκτός από
την εγγύηση συμμετοχής. Οι λοιποί φάκελοι της παρ. 2 και η εγγύηση
συμμετοχής

υποβάλλονται

με

την

προσφορά

τους.

4. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε
αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄ 188). Ειδικά, τα
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο
της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα έγγραφα της
σύμβασης του άρθρου 281 «Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης» του
ν.4412/2016 μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και
άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση
στην

ελληνική.

5. Ειδικά κατά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών
καθαρισμού ή/και φύλαξης και ανεξάρτητα από το είδος της διαδικασίας
που

επιλέγεται

από

τη

ΔΕΔΑ:

α) η ΔΕΔΑ, ζητά από τους οικονομικούς φορείς να αναφέρουν υποχρεωτικά
στα έγγραφα της σύμβασης, στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τις
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πληροφορίες/στοιχεία των σημείων α΄ έως στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 68
του

ν.

3863/2010

και

β) οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού,
στην προσφορά τους να περιλαμβάνουν τις πληροφορίες/στοιχεία της παρ.
1

του

άρθρου

68

του

ν.

3863/2010.

6. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά
μέσα, σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 36 του ν.4412/2016 όλα τα παραπάνω
δικαιολογητικά

υποβάλλονται

σε

(υπο)φακέλους

(κατηγορία

επισυναπτόμενων αρχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα), σύμφωνα με τα
οριζόμενα

στις

αποφάσεις

που

εκδίδονται

κατ’

εξουσιοδότηση

των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 36 του παραπάνω νόμου.
7. Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με
ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 36 του ν.4412/2016, οι
αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν
τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον
πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά ή η
αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία
δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης
ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική
η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων
συμμετοχής.

Έκδοση: 2η /22/04/2019

ΠΔ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

17/50

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

Άρθρο 6 Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής»

περιέχει:

α) στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης άνω των ορίων, το ΕΕΕΣ του άρθρου
79 του ν.4412/2016 και την εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα
στο
β)

άρθρο
στις

1

διαδικασίες

του

παρόντος

σύναψης

σύμβασης

Προσαρτήματος
κάτω

των

και
ορίων:

αα) υπεύθυνη δήλωση κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79
του

ν.4412/2016,

ββ) εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του
παρόντος

Προσαρτήματος

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για συμβάσεις με απευθείας ανάθεση.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των
περιπτώσεων α΄ και β΄, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση πλην
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Άρθρο 7 Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
1. Στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης έργου στις οποίες κριτήριο
ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, τα περιεχόμενα του φακέλου
«Τεχνική

Προσφορά»

ορίζονται

στα

έγγραφα

της

σύμβασης.

2. Στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης μελετών, αν κριτήριο ανάθεσης
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος,
με

την

ένδειξη

«Τεχνική

Προσφορά»

περιέχει

ιδίως:

α) τεχνική έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα
στοιχεία του Φακέλου Σύμβασης, με επισήμανση των προβλημάτων και
εισήγηση

του

τρόπου

επίλυσής

τους,

β) πρόταση μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού
προγράμματος εκπειόνησης 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 περίπτωσης β΄, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού
χρόνου,

όπως

προβλέπεται

στα

έγγραφα

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
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βαθμό επιτυχίας της, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των
περιπτώσεων

β΄

και

γ΄,

και

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. Στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης
παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, τα περιεχόμενα
του φακέλου «Τεχνική Προσφορά» ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης,
λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο με
κατάλληλη

προσαρμογή.

3. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών
υπηρεσιών ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα
και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια,
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται
στα έγγραφα της σύμβασης.
4.α. Ειδικά στις συμβάσεις προμηθειών η ΔΕΔΑ δύναται να ζητά από τους
προσφέροντες να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά τη χώρα
καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.
β. Στην περίπτωση που ζητείται στην τεχνική προσφορά η ανωτέρω δήλωση,
ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να
δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα
κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής
της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα
απορρίπτεται

ως

απαράδεκτη.

Όταν

οι

προσφέροντες

δεν

θα

κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική
μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην
οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο
εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν
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και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την ΔΕΔΑ ότι, η κατασκευή του τελικού
προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού
προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο
επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή
υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν
οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι υπεύθυνες
δηλώσεις φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης
σύμβασης.

Άρθρο 8 Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών
1. Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ.
2. Στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης έργου, η ΔΕΔΑ μπορεί να ορίσει στα
έγγραφα της σύμβασης ότι οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται και
υποβάλλονται,

σύμφωνα

με

τα

παρακάτω:

α) αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του
τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες
επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών μονάδας,
με τις οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση. Οι οικονομικές προσφορές
συντάσσονται, αριθμητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου
που χορηγεί η ΔΕΔΑ. Τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να
βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους. Ομαλή είναι η προσφορά όταν
κανένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης (Ει) δεν είναι μικρότερο από 1,10Εμ10% ούτε μεγαλύτερο από 0,90Εμ + 10%. Προσφορά που έχει αποκλίσεις
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από τα όρια αυτά είναι απαράδεκτη. Είναι δυνατόν, σε κάποια ή κάποιες
ομάδες εργασιών η προσφερόμενη έκπτωση να είναι μηδενική, εφόσον
τηρούνται

οι

παραπάνω

απαιτήσεις

ομαλότητας

ή

β) αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται με
ελεύθερη συμπλήρωση ανοιχτού τιμολογίου, ιδίως όταν οι ποσότητες των
εργασιών έχουν προμετρηθεί χωρίς κίνδυνο συμβατικών σφαλμάτων και
δεν αναμένονται κατασκευαστικές αποκλίσεις. Στους ενδιαφερόμενους
οικονομικούς φορείς χορηγούνται από τη ΔΕΔΑ, σε ηλεκτρονική ή έντυπη
μορφή, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που συμπεριλαμβάνεται στα
έγγραφα

της

σύμβασης:

αα) τιμολόγιο όμοιο με το τιμολόγιο της υπηρεσίας, στο οποίο όμως οι τιμές
είναι

ασυμπλήρωτες

και

ββ) προϋπολογισμός, όμοιος με τον προϋπολογισμό δημοπράτησης
(εκτιμώμενη αξία σύμβασης) της ΔΕΔΑ στον οποίο όμως οι τιμές μονάδας,
τα

γινόμενα

και

τα

αθροίσματα

είναι

ασυμπλήρωτα.

Το κονδύλιο για απρόβλεπτες δαπάνες, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της
παρ. 3 του άρθρου 20 της Διαδικασίας Διοίκησης και Εκτέλεσης Συμβάσεων
Έργων της εταιρείας «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους.
Αυξομοιώσεις εργασιών-Νέες εργασίες», συμπληρώνεται από την
υπηρεσία. Οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν τιμές, συμπληρώνοντας
ηλεκτρονικά ή έντυπα το ασυμπλήρωτο τιμολόγιο και προϋπολογισμό με
τις προσφερόμενες από αυτούς τιμές χωρίς όμως καμία δέσμευση
ομαλότητας. Συμπληρώνουν επίσης τα γινόμενα των ποσοτήτων επί τις
τιμές, τα επιμέρους και το γενικό άθροισμα, το ποσό για γενικά έξοδα και
όφελος εργολάβου (Γ.Ε. και Ο.Ε.) βάσει του αναγραφόμενου ποσοστού, αν
προβλέπεται χωριστά και το συνολικό άθροισμα του προϋπολογισμού
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προσφοράς. Όλες οι τιμές στο τιμολόγιο συμπληρώνονται ολογράφως επί
ποινή απαραδέκτου. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στο τιμολόγιο δεν
λαμβάνεται υπόψη. Η έκπτωση αποτελεί το λόγο του προϋπολογισμού
προσφοράς με τον προϋπολογισμό (εκτιμώμενη αξίας σύμβασης) της
υπηρεσίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κονδύλιο για απρόβλεπτα
(τεκμαρτή

έκπτωση)

ή

γ) Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά επί του εντύπου
που χορηγεί η ΔΕΔΑ ή βάσει υποδείγματος που περιλαμβάνεται ως
Παράρτημα στα έγγραφα της σύμβασης. Με τα έγγραφα της σύμβασης
μπορεί να ζητείται και ανάλυση της κατ΄ αποκοπήν προσφοράς από το
οικονομικό φορέα, προκειμένου να διαπιστωθούν και να αποτιμηθούν
διαφοροποιήσεις που ενδεχόμενα θα προκύψουν, κατά το στάδιο της
εκτέλεσης. Στην περίπτωση αυτή η ανάλυση της κατ’ αποκοπήν προσφοράς
επισυνάπτεται στη σύμβαση. Οι ανωτέρω περιπτώσεις, εκτός από την
περίπτωση γ΄, μπορούν να εφαρμοστούν σε συνδυασμό μεταξύ τους στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης του ίδιου έργου, εφόσον η καθεμία
αναφέρεται

σε

διαφορετικό

αυτοτελές

τμήμα

του

έργου.

3. Στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης μελετών, η ΔΕΔΑ μπορεί να ορίσει
στα έγγραφα της σύμβασης ότι οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται
και υποβάλλονται ως εξής: οι συμμετέχοντες υποβάλουν έντυπο
οικονομικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή
ανά κατηγορία μελέτης και τη συνολική τιμή για την εκτέλεση της
σύμβασης. Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επί μέρους
κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 5 της Διαδικασίας Διοίκησης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Μελετών
και Παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών «Τροποποίηση
σύμβασης κατά τη διάρκειά της» . Περιλαμβάνει, εκτός από τις αμοιβές για
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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 προαναφερθείσα παράγραφο 3 του άρθρου 5 της
προαναφερθείσας

Διαδικασίας.

4. Στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η ΔΕΔΑ μπορεί να ορίσει στα έγγραφα
της σύμβασης ότι οι συμμετέχοντες υποβάλλουν έντυπο οικονομικής
προσφοράς, στο οποίο αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία
υπηρεσιών και τη συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης.
5. Στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών
υπηρεσιών,

ισχύουν

επιπλέον

τα

ακόλουθα:

α) η τιμή του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται
ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για
παράδοση του υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον
τρόπο

που

προβλέπεται

στα

έγγραφα

της

σύμβασης,

β) στην περίπτωση του άρθρου 281 παράγραφος 2 περίπτ. θ’ του
ν.4412/2016, όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται
αναπροσαρμογή τιμών, τότε η οικονομική προσφορά υποβάλλεται
υποχρεωτικά σε ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής της εκτιμώμενης αξίας του
υλικού ή της παροχής υπηρεσίας, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
6. Στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης προμηθειών με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της
τιμής, η τελευταία μπορεί να προκύπτει κατά την προσφερόμενη έκπτωση
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επί τοις εκατό στην τιμή του είδους, βάσει τιμών αναφοράς, όπως αυτές
προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις αυτές η τιμή
αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης με βάση την
εκάστοτε ισχύουσα τιμή αναφοράς, εφαρμοζόμενου του ποσοστού
έκπτωσης.

Άρθρο 9 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης σύμβασης,
πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά ή αίτηση συμμετοχής,
εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στη ΔΕΔΑ με
οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος μέσα.
3. Προσφορές που περιέρχονται στη ΔΕΔΑ με οποιονδήποτε τρόπο πριν από
την

καταληκτική

ημερομηνία

υποβολής

των

προσφορών,

δεν

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της
εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή
την

πρόσκληση

για

την

αποσφράγιση.

4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, που
κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό
όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα
λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η
υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω
του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η
λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου
γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και
μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση
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συμμετοχής.
5. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.
Στην κλειστή διαδικασία, προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα
που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.
6. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και
μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση
νομικών

προσώπων,

από

το

νόμιμο

εκπρόσωπο

αυτών.

7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που
αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής
μεταξύ

τους)

κάθε

μέλους

της

ένωσης,

καθώς

εκπρόσωπος/συντονιστής

και

ο

αυτής.

Άρθρο 10 Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς,
σύμφωνα με την περίπτ.α’ της παρ.1 του άρθρου 1 «Εγγυήσεις» του
παρόντος Προσαρτήματος, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν
την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές
ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
3. Στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης έργου, μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα
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που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε
έξι (6) μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η σύμβαση. Όταν στο
διαγωνισμό υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές, ο χρόνος ισχύος των
προσφορών ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες. Ειδικότερα,
στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των
προσφορών προσαυξάνεται κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα.
4. Στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών
υπηρεσιών, οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της
διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Η παράταση της ισχύος της
προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική
διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η ΔΕΔΑ
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Σε περίπτωση που
λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της,
εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να
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ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν
στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

Άρθρο 11 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων
συμμετοχής στις συμβάσεις έργων
1. Τα στάδια στην ανοικτή διαδικασία σύναψης συμβάσεων έργων, όταν οι
εν λόγω διαδικασίες δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν ως
εξής:
α) Στην ανοικτή διαδικασία η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, είναι σε κάθε
περίπτωση ημέρα Τρίτη ή Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.. Την ίδια ημέρα και
μετά το πέρας της ως άνω ώρας, διενεργείται η αποσφράγιση των
προσφορών. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η
αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει
υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική
ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με
απόφαση της ΔΕΔΑ. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους
οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται,
κατά περίπτωση, στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΑ,
εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η
αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να
ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων
των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή
ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν
υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
για το εν λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων
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δημοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου
(επαναληπτικός διαγωνισμός). Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, η οποία αρχίζει να ισχύει ένα (1) μήνα μετά τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί, για τις
συμβάσεις έργων που κριτήριο ανάθεσης έχει οριστεί η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής, να ορίζεται, και άλλη καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρίζονται κατά σειρά
κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου,
στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του
οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτημένος
εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση άλλων τυπικών προϋποθέσεων που
απαιτούν τα έγγραφα της σύμβασης. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον
αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και
μονογράφονται

από

τα

μέλη

του

ως

άνω

οργάνου.

γ) Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω
ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των
δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία
επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό. Στη συνέχεια αν η ΔΕΔΑ
εφαρμόζει στις ανοικτές διαδικασίες τη δυνατότητα, κατόπιν απόφασής
της, να εξετάσει τις προσφορές πριν από την επαλήθευση μη συνδρομής
λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, και εφόσον
έχει εξασφαλίσει ότι ο έλεγχος μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού και
πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής πραγματοποιείται κατά τρόπο
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αμερόληπτο και διαφανή ώστε να μην ανατίθεται σύμβαση σε
προσφέροντα που θα έπρεπε να είχε αποκλειστεί, ή δεν πληροί τα κριτήρια
επιλογής

που

έχει

καθορίσει

η

ΔΕΔΑ:

αα) Στην περίπτωση εφαρμογής της περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 8 «Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών» του
παρόντος Προσαρτήματος, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει σε
έλεγχο της ομαλότητας των οικονομικών προσφορών υπολογίζοντας το
συνολικό ύψος της οικονομικής προσφοράς που διαμορφώνεται μετά την
αφαίρεση από κάθε ομάδα εργασιών ποσού που αντιστοιχεί στην έκπτωση
που προσφέρθηκε. Από τη σύγκριση της οικονομικής προσφοράς προς τον
αρχικό προϋπολογισμό της ΔΕΔΑ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κονδύλιο
για τα απρόβλεπτα της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 20 της
Διαδικασίας Διοίκησης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων της εταιρείας
«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομοιώσεις εργασιώνΝέες εργασίες» , προκύπτει η μέση έκπτωση επί τοις εκατό (Εμ) του υπόψη
μειοδότη. Κατ` εξαίρεση, αν οι αποκλίσεις των ποσοστών έκπτωσης προς τα
άνω ή προς τα κάτω δεν υπερβαίνουν το 0,10 (1-Εμ) και αφορούν ομάδα ή
ομάδες εργασιών που αθροιστικά η αξία τους στον προϋπολογισμό της
υπηρεσίας δεν ξεπερνά το πέντε τοις εκατό (5%) η οικονομική προσφορά
ομαλοποιείται με αύξηση στο κατώτατο όριο ομαλότητας που ορίζεται
στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8

«Τρόπος σύνταξης και

υποβολής οικονομικών προσφορών» του παρόντος Προσαρτήματος, όλων
των ποσοστών έκπτωσης που υπολείπονται από αυτό και η σύμβαση
θεωρείται καταρτισμένη με τα ποσοστά αυτά και τα αντίστοιχα ποσά, όπως
διορθώνονται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο. Τα επιμέρους ποσοστά
που είναι μεγαλύτερα από το ανώτατο όριο ομαλότητας, που ορίζεται στην
περίπτωση α΄ της παρ. 2 του προαναφερθέντος άρθρου του παρόντος, δεν
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αποτελούν αντικείμενο διόρθωσης και δεν αλλάζουν στην καταρτιζόμενη
σύμβαση.
ββ) Στην περίπτωση που εφαρμόζεται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2
του προαναφερθέντος άρθρου του παρόντος, αν υπάρχει διαφορά μεταξύ
των αριθμητικών τιμών του συμπληρωμένου εντύπου προϋπολογισμού της
οικονομικής προσφοράς και των τιμών του τιμολογίου, το συμπληρωμένο
έντυπο προϋπολογισμού διορθώνεται με βάση τις ολόγραφες τιμές του
συμπληρωμένου τιμολογίου της οικονομικής προσφοράς. Επίσης,
διορθώνονται σφάλματα στα γινόμενα και τα αθροίσματα του
συμπληρωμένου εντύπου προϋπολογισμού της οικονομικής προσφοράς, ο
οποίος

ισχύει

όπως

διορθώθηκε.

Στη συνέχεια, στις υποπεριπτώσεις αα) και ββ), τα δικαιολογητικά
συμμετοχής ελέγχονται την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας,
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού
δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των
προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται
τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην
περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες,
εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα
που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με
τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται
στην

ιστοσελίδα

της

ΔΕΔΑ,

εφόσον

διαθέτει.

Αν η ΔΕΔΑ δεν εφαρμόζει στις ανοικτές διαδικασίες τη δυνατότητα, κατόπιν
απόφασής της, να εξετάσει τις προσφορές πριν από την επαλήθευση μη
συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής,
ελέγχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής την ίδια ημέρα κατά τη σειρά
κατάθεσης των προσφορών. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι
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δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και του
ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τα δικαιολογητικά
συμμετοχής τουλάχιστον των δέκα (10) πρώτων κατά τη σειρά κατάθεσής
τους. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες
εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή
της σε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες,
ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας
και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΑ, εφόσον διαθέτει. Στη συνέχεια
διενεργούνται τα προβλεπόμενα στις υποπεριπτώσεις αα) και ββ) κατά τη
σειρά

κατάθεσης

των

προσφορών.

δ) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο,
πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του ως άνω πρακτικού του
επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους
κατά

τα οριζόμενα στο

άρθρο

1 «Εγγυήσεις» του παρόντος.

ε) Η διαδικασία της παραγράφου αυτής καταχωρείται στο πρακτικό του
αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου ή σε παράρτημά του που υπογράφεται
από τον πρόεδρο και τα μέλη της. Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο
ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της
σύμβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της
σύμβασης, και το υποβάλλει στη ΔΕΔΑ, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα,
επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος «Ματαίωση
της

Διαδικασίας».

στ) Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της διαδικασίας χωρεί
προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 360 του ν.4412/2016 για
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ
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(προ

ΦΠΑ).

ζ) Σε κάθε περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής, πραγματοποιείται πρώτα σε ένα στάδιο η αποσφράγιση του φακέλου
Δικαιολογητικών και του φακέλου τεχνικών προσφορών, και μετέπειτα, σε
διακριτό

στάδιο

η

αποσφράγιση

των

οικονομικών

προσφορών.

2. Τα παραπάνω οριζόμενα στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται αναλόγως και
στο δεύτερο στάδιο της κλειστής διαδικασίας, στην ανταγωνιστική
διαδικασία με διαπραγμάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη
σύμπραξη

καινοτομίας

σύναψης

σύμβασης

έργου.

3. Η ΔΕΔΑ αναφέρει στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο αποσφράγισης
και αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής κατά το πρώτο στάδιο της
κλειστής

διαδικασίας.

4. Τα παραπάνω οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 προσαρμόζονται για
τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έργων που διενεργούνται με
ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 36 του ν.4412/2016, με
την

απόφαση

Άρθρο 12

της παρ.

4

του

άρθρου

36

του

ίδιου

νόμου.

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων

συμμετοχής στις συμβάσεις, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών
1. Τα επιμέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία ή στην κλειστή διαδικασία
κατά περίπτωση, για τη σύναψη συμβάσεων μελετών, τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, όταν οι εν λόγω διαδικασίες δεν
διενεργούνται

με

ηλεκτρονικό

τρόπο,

έχουν

ως

εξής:

α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στην καθορισμένη από τα έγγραφα της
σύμβασης ημέρα και ώρα, αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους
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φακέλους

των

δικαιολογητικών

συμμετοχής.

Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά
κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου,
στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του
οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτημένος
εκπρόσωπος, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και η
εκπλήρωση άλλων τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούν τα έγγραφα της
σύμβασης. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής
τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τα μέλη
του

ως

άνω

οργάνου.

Στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας, επιλέγονται, βάσει των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής οι πλέον κατάλληλοι συμμετέχοντες στον αριθμό που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το σχετικό πρακτικό του
αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου ολοκληρώνεται με την ως άνω
προεπιλογή, και υποβάλλεται στη ΔΕΔΑ, η οποία το εγκρίνει. Κατά της
απόφασης έγκρισης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο
360 του ν.4412/2016 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των
εξήντα

χιλιάδων

β)

(60.000)

ευρώ

(προ

Στη

ΦΠΑ).
συνέχεια:

αα) Στην περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, το αρμόδιο γνωμοδοτικό
όργανο αποσφραγίζει σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές προσφορές
των συμμετεχόντων και καταχωρεί το περιεχόμενό τους σε σχετικό
πρακτικό. Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά κατά κατηγορία μελέτης
απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειμένου της
προσφοράς

δεν

αντιστοιχούν

στο

αντικείμενο

της

μελέτης.

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης
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στον

μειοδότη.

Το σχετικό πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και
αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς υποβάλλεται στη ΔΕΔΑ, η οποία
το εγκρίνει. Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί προδικαστική προσφυγή,
σύμφωνα με το άρθρο 360 του ν.4412/2016 για συμβάσεις με εκτιμώμενη
αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ).
ββ) Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη

προσφορά

βάσει

βέλτιστης

σχέσης

ποιότητας

–

τιμής:

ααα) στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας το αρμόδιο γνωμοδοτικό
όργανο αποσφραγίζει σε δημόσια συνεδρίαση τους φακέλους των τεχνικών
προσφορών των συμμετεχόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις
συμμετοχής. Οι υπόλοιποι φάκελοι παραμένουν σφραγισμένοι και
φυλάσσονται με μέριμνα του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου. Ο έλεγχος
των τεχνικών προσφορών και η βαθμολόγησή τους, με την εφαρμογή των
κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές συνεδριάσεις του αρμόδιου
γνωμοδοτικού οργάνου. Το πρακτικό του οργάνου αυτού ολοκληρώνεται με
τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών και την σχετική λεκτική
αιτιολογία, και υποβάλλεται στη ΔΕΔΑ. Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται
αποδεκτές εφόσον οι επί μέρους βαθμολογίες των κριτηρίων ανάθεσης
είναι πάνω από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια όπως καθορίζονται με τα
έγγραφα της σύμβασης, αλλιώς απορρίπτονται και ο οικονομικός φορέας
αποκλείεται

της

περαιτέρω

διαδικασίας,

βββ) στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας, η ΔΕΔΑ προσκαλεί με
αποδεικτικό, μετά την εκδίκαση των προσφυγών και την οριστικοποίηση
του σταδίου της προεπιλογής, τους διαγωνιζόμενους που επελέγησαν να
υποβάλουν, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, την τεχνική και
οικονομική προσφορά τους και τα λοιπά στοιχεία που ζητούνται από τα
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έγγραφα

της

σύμβασης

και

ακολουθείται

η

διαδικασία

της

υπουποπερίπτωσης ααα΄. Στις υποποπεριπτώσεις ααα΄ και βββ΄ το σχετικό
πρακτικό ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών εγκρίνεται
από τη ΔΕΔΑ. Κατά της απόφασης έγκρισης του πρακτικού χωρεί
προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 360 του ν.4412/2016 για
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ
(προ ΦΠΑ). γ) Σε περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης έχει οριστεί η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής, μετά την οριστικοποίηση της βαθμολογίας των τεχνικών
προσφορών, τόσο στην ανοικτή όσο και στην κλειστή διαδικασία, σε
ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται εγγράφως στους συμμετέχοντες
προ πέντε (5) ημερών, αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές και
καταχωρείται το περιεχόμενό τους σε σχετικό πρακτικό. Η υποβληθείσα
οικονομική προσφορά κατά κατηγορία μελέτης απορρίπτεται εφόσον οι
ποσότητες του φυσικού αντικειμένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο
αντικείμενο της μελέτης. Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο εισηγείται την
ανάθεση της σύμβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίστηκαν στα
έγγραφα της σύμβασης. Το σχετικό πρακτικό υποβάλλεται στη ΔΕΔΑ, η
οποία το εγκρίνει. Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί προδικαστική
προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 360 του ν.4412/2016 για συμβάσεις με
εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ).
2. Τα παραπάνω οριζόμενα στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται αναλόγως
στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, στον ανταγωνιστικό
διάλογο και στη σύμπραξη καινοτομίας σύναψης σύμβασης μελετών,
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
3. Τα παραπάνω οριζόμενα στην παράγραφο 1 προσαρμόζονται για τις
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών
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συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που διενεργούνται με ηλεκτρονικό
τρόπο, σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 36 του ν.4412/2016, με την απόφαση
της παρ.

4

του

άρθρου

36

του

ίδιου

νόμου.

Άρθρο 13 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων
συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και
παροχής γενικών υπηρεσιών
1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από
τα έγγραφα της σύμβασης ή από τη σχετική πρόσκληση. Η αποσφράγιση
διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν
γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 257 του ν.4412/2016. Η αποσφράγιση
διενεργείται

δημόσια.

2. Τα επιμέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία ή στο δεύτερο στάδιο της
κλειστής διαδικασίας, όταν οι εν λόγω διαδικασίες δεν διενεργούνται με
ηλεκτρονικό

τρόπο,

έχουν

ως

εξής:

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των
δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα
έγγραφα της σύμβασης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το
αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο
αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί
όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το
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οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται
από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται,
προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από
τα

έγγραφα

της

σύμβασης

ή

την

πρόσκληση.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και
συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν
γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία
των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών
στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση και
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
3. Τα επιμέρους στάδια στο πρώτο στάδιο της κλειστής διαδικασίας, στην
ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, στον ανταγωνιστικό
διάλογο

και

στη

σύμπραξη

καινοτομίας

έχουν

ως

εξής:

α) Η αποσφράγιση του φακέλου με τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά
συμμετοχής λαμβάνει χώρα την ημέρα και ώρα που ορίζεται στα έγγραφα
της σύμβασης. Μετά την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
συμμετοχής, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην καταχώριση των
υποψηφίων, στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, καθώς και
στην αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, βάσει των
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κριτηρίων προεπιλογής που καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. Στη
συνέχεια η ΔΕΔΑ προσκαλεί τους υποψηφίους που προεπιλέγησαν για
υποβολή

προσφορών.

β) Η αποσφράγιση των προσφορών και τα επόμενα διαδικαστικά στάδια
διενεργούνται,

κατά

τα

οριζόμενα

στην

παράγραφο

2.

4. Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της ΔΕΔΑ, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια
αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες μαζί με αντίγραφο των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του
αντίστοιχου σταδίου. Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως
εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με
ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως
του κριτηρίου ανάθεσης. Για τις συμβάσεις που διενεργούνται με
ηλεκτρονικό τρόπο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και
ανεξαρτήτως διαδικασίας, αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών,
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς όλων των διαγωνιζόμενων για όλα τα
στάδια και εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα:
α) όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής
διαδικασίας και
β) του δεύτερου σταδίου, ήτοι της υποβολής προσφορών, στην περίπτωση
κλειστής διαδικασίας και ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 333Α
του ν.4412/2016, για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως και εξήντα
χιλιάδες (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ, ή η, σύμφωνα με το άρθρο 360 του
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ν.4412/2016, προδικαστική προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία
ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ.
Επίσης για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του κόστους ή τη βέλτιστη σχέση
ποιότητας - τιμής και ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής
έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία
επικυρώνονται τα αποτελέσματα:
α) όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής
διαδικασίας και
β) του δευτέρου σταδίου, ήτοι της υποβολής προσφορών, στην περίπτωση
κλειστής διαδικασίας και ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση.
5. Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που
θέτει το αρμόδιο όργανο επί των αιτήσεων συμμετοχής και των
προσφορών, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το
οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης.
6. Τα παραπάνω οριζόμενα στις παραγράφου 1 έως 3 προσαρμόζονται για
τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών
υπηρεσιών που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τα
άρθρα 22 και 36 του ν.4412/2016, με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου
36 του ν.4412/2016. Ειδικά στις διαδικασίες που διενεργούνται μέσω
Δυναμικού Συστήματος Αγορών, οι αιτήσεις συμμετοχής των οικονομικών
φορέων για την εγγραφή τους στο σύστημα υποβάλλονται ηλεκτρονικά,
χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης.

Άρθρο 14 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
Πέραν των οριζόμενων στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 79 του
ν.4412/2016 και στο άρθρο 5 «Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων
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συμμετοχής» του παρόντος Προσαρτήματος ισχύουν και τα ακόλουθα:
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η ΔΕΔΑ ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας εντός δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως καθορίζονται
ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016,
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων
άρθρων 75 έως 78 του ν.4412/2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην
ΔΕΔΑ σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο
αξιολόγησης.
2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν
ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος
υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής,
το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΔΑ
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο
απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η ΔΕΔΑ ζητήσει
την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄του
ν.4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της
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διαφάνειας.
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του προαναφερθέντος
νόμου είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 15 του παρόντος «Χρόνος
συνδρομής όρων συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές», καταπίπτει υπέρ της
ΔΕΔΑ η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το
άρθρο 1 «Εγγυήσεις» του παρόντος Προσαρτήματος, εφόσον είχε
προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί
στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό
διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω
δικαιολογητικών, απορρίπτεται

η

προσφορά

του

προσωρινού

αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της ΔΕΔΑ η εγγύηση συμμετοχής του, που
είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 1 «Εγγυήσεις» του παρόντος
Προσαρτήματος, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από
τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
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εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
των άρθρων 73 και 74 του ν.44122016 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων
από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77 του προαναφερθέντος
νόμου, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την
επιφύλαξη του άρθρου 15του παρόντος

«Χρόνος συνδρομής όρων

συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές», καταπίπτει υπέρ της ΔΕΔΑ η εγγύηση
συμμετοχής που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 1 «Εγγυήσεις»
του παρόντος Προσαρτήματος, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την
επιφύλαξη του άρθρου 15του παρόντος, η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης
όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του ν.4412/2016
η

διαδικασία

ματαιώνεται.

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται
με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο
αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα
στην παράγραφο 2, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο
όργανο της ΔΕΔΑ για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της
σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 2 του παρόντος
Προσαρτήματος

«Κατακύρωση

της

σύμβασης».

7. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω

Έκδοση: 2η /22/04/2019

ΠΔ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

43/50

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της
σύμβασης

και

στις

διατάξεις

του

παρόντος.

Άρθρο 15 Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές
1. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως
ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης κρίνονται κατά την υποβολή της
αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν.4412/2016, και κατά την σύναψη
της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του
άρθρου
2.

Αν

2

του

παρόντος

«Κατακύρωση

επέλθουν

μεταβολές

στις

της

προϋποθέσεις

σύμβασης»
τις

οποίες

.
οι

προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με
το άρθρο 79 του ν.4412/2016, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε
γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν
αμελλητί τη ΔΕΔΑ σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του
προαναφερθέντος

νόμου.

3. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της ΔΕΔΑ για
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που
επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της
ΔΕΔΑ η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με
τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 1 «Εγγυήσεις» του παρόντος
Προσαρτήματος , και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των
παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της ΔΕΔΑ η
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εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκομισθεί,
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος «Εγγυήσεις» .
4. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε
αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄ 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά
ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο
της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα έγγραφα της
σύμβασης του άρθρου 281 του ν.4412/2016 μπορεί να ορίζεται ότι
ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με
ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα,
χωρίς

να

συνοδεύονται

από

μετάφραση

στην

ελληνική.

5. Ειδικά κατά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών
καθαρισμού ή/και φύλαξης και ανεξάρτητα από το είδος της διαδικασίας
που

επιλέγεται

από

τη

ΔΕΔΑ:

α) η ΔΕΔΑ ζητά από τους οικονομικούς φορείς να αναφέρουν υποχρεωτικά
στα έγγραφα της σύμβασης, στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τις
πληροφορίες/στοιχεία των σημείων α΄ έως στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 68
του

ν.

3863/2010

και

β) οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού,
στην προσφορά τους να περιλαμβάνουν τις πληροφορίες/στοιχεία της παρ.
1

του

άρθρου

68

του

ν.

3863/2010.

6. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά
μέσα, σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 36 του ν.4412/2016 όλα τα παραπάνω
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δικαιολογητικά

υποβάλλονται

σε

(υπο)φακέλους

(κατηγορία

επισυναπτόμενων αρχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα), σύμφωνα με τα
οριζόμενα

στις

αποφάσεις

που

εκδίδονται

κατ’

εξουσιοδότηση

των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 36 του προαναφερθέντος νόμου.

Άρθρο 16 Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης
1. Οι όροι που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης πρέπει να είναι
σαφείς και πλήρεις ώστε να επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και
συγκρίσιμων

μεταξύ

τους

προσφορών.

2. Τα έγγραφα της σύμβασης, πλην της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου
293 του ν.4412/2016 και της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης του
άρθρου
α)

291
την

του

ίδιου

νόμου

επωνυμία

περιέχουν

ιδίως:

της

ΔΕΔΑ,

β) την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια
υπηρεσία και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν,
γ) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού
μηχανήματος (FAX), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της
υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, καθώς και τον αρμόδιο υπάλληλο
της

υπηρεσίας

αυτής,

δ) τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την
ημερομηνία, την ώρα και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με την
αποσφράγιση (επί παραδείγματι τόπος αποσφράγισης), καθώς και τα
πρόσωπα

που

δικαιούνται

να

συμμετέχουν

στη

διαδικασία,

ε) ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης,
οποιαδήποτε δικαιώματα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες
συμβάσεις και, εφόσον είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για
την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και τον αριθμό των
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παρατάσεων
στ)
ζ)

για

την

το
την

η)

πηγή
το

άσκησή

είδος

της

χρηματοδότησης
νόμισμα

τους,

και

της

διαδικασίας,

τον

τρόπο

πληρωμής,

προσφερόμενης

τιμής,

θ) τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος μετά την
κατακύρωση,

εφόσον

κρίνεται

ότι

απαιτείται

τέτοιος

όρος,

ι) τις απαιτούμενες εγγυήσεις, τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το χρόνο
υποβολής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν ζητούνται,
ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα και την
περιγραφή των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης του
ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας, την προθεσμία για την
εκτέλεση της σύμβασης, τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα
χαρακτηριστικά,

ανάλογα

με

το

αντικείμενο

της

σύμβασης,

ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα
αυτών, σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού, την οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική ή/και επαγγελματική
ικανότητα

των

υποψηφίων

ή

προσφερόντων,

ιγ) τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα μέρη της
σύμβασης,
ιδ)

τη

δυνατότητα

υποβολής

εναλλακτικών

προσφορών,

ιε) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των
προσφορών,
ιστ)

τη

διάρκεια

ισχύος

των

προσφορών,

ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται
απόρριψη

της

προσφοράς,

ιη) όλους τους ειδικούς και γενικούς όρους για την εκτέλεση της σύμβασης,
ιδίως δε την υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 253 του ν.4412/2016 και
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τους

όρους

πληρωμής,

ιθ) οποιεσδήποτε τροποποιήσεις με τη μορφή σαφών, ακριβών και
κατηγορηματικών
ενδεχομένως

ρητρών

ρητρών

αναθεώρησης,

αναθεώρησης

συμπεριλαμβανομένων,

τιμών

ή

προαιρέσεις,

κ) τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (υπεύθυνες δηλώσεις, δικαιολογητικά
κ.λπ.),
κα) τον κατάλογο και τη σειρά ισχύος των εγγράφων της σύμβασης,
κβ) όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στον τρόπο διάθεσης
των

εγγράφων

κγ)

ειδικά

της

διαδικασίας

σύναψης

σύμβασης,

τις

συμβάσεις

έργων:

για

κγα) τον προϋπολογισμό δημοπράτησης, το τιμολόγιο δημοπράτησης, την
τεχνική περιγραφή, την τεχνική μελέτη ή/και τη διαμόρφωση αυτών μετά
την κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου,
κγβ)

το

σύστημα

υποβολής

προσφορών,

κγγ) αμοιβή των αξιολογότερων μελετών, όπου κρίνεται αναγκαίο και
κγδ)

την

επωνυμία

του

οργάνου

που

θα

εξετάζει

ενστάσεις,

κδ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται κατά τις ειδικότερες
διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν.4412/2016 που καταλαμβάνουν τη ΔΕΔΑ.
3. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση
ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες,
επικρατεί

η

ελληνική

έκδοση.

4. Δεν επιβάλλεται στους οικονομικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, πλην της δαπάνης που
αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδρομικής
αποστολής
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5. Η ΔΕΔΑ δύναται να χρησιμοποιεί πρότυπα ή υποδείγματα εγγράφων
σύμβασης

τα

οποία

εκδίδονται

από

την

ΕΑΑΔΗΣΥ.

6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται κατά τη σύναψη των συμβάσεων της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν .4412/2016 που
υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.),
σύμφωνα με τον ν. 3389/ 2005.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΓΕΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Άρθρο 17 Ισχύς διατάξεων – Σχέσεις αναδόχων – Όργανα
1. Η ισχύς των διατάξεων των εγκεκριμένων Διαδικασιών Διοίκησης και
Εκτέλεσης καθώς και του Προσαρτήματος τελεί υπό την επιφύλαξη της
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
Οι διατάξεις του Προσαρτήματος δεν θίγουν την ισχύ διατάξεων των
Διαδικασιών Διοίκησης και Εκτέλεσης Συμβάσεων που εγκρίνονται από την
εταιρεία. Σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύει το περιεχόμενο των
διατάξεων των Διαδικασιών.
2. Οι σχέσεις, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Αναδόχων συμβάσεων
της ΔΕΔΑ καθορίζονται με τις εγκεκριμένες Διαδικασίες της εταιρείας και
την ισχύουσα νομοθεσία και εξειδικεύονται στα εκάστοτε συμβατικά τεύχη.
3. Τα αναφερόμενα στο Προσάρτημα όργανα της ΔΕΔΑ προσδιορίζονται για
κάθε είδος σύμβασης από την/τις αντίστοιχη/ες εφαρμοζόμενη/ες σε αυτήν
Διαδικασία/ες.
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