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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 33ης/11-10-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 142/2021
ΘΕΜΑ:

Καθορισµός όρων ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 11η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα της
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε
τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων προστασίας από τη
διασπορά του κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3124/7-10-2021 πρόσκληση του
Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα επτά (7):
Παρόντες
Απόντες
Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
Αγγέλης Δημήτριος
Εμμανουήλ Δημήτριος
Καμκούτης Θωμάς
Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού,
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος για το 4ο θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε ηλεκτρονικά στα μέλη την
εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής:
Η Πράξη «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» έχει
ενταχθεί
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» στον Άξονα
Προτεραιότητας «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε όλους τους τομείς» με Κωδικό ΟΠΣ 5106572. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 620.000,00ευρώ (κωδ. Πράξης
2021ΕΠ00510044).
Η πράξη περιλαμβάνει ένα υποέργο με τίτλο : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» το οποίο αφορά σε τεχνικό έργο.
Το ανωτέρω έργο εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου με την 51/2021απόφαση Δ.Σ.
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00
ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 620.000,00ευρώ (με Φ.Π.Α.24%).
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν είκοσι μέρες (120) ημέρες.
Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2878/2021 ( ΑΔΑ: ΩΙΛ446ΜΓΗΖ-ΕΒΛ) (ΑΔΑΜ:
Κ.Α. 60.7341.01 για τον προϋπολογισμό του έτους 2021.
Η επιλογή αναδόχου και η ανάθεση της σύμβασης του έργου, σύμφωνα με το συνολικό
προϋπολογισμό και τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, θα γίνει με ανοιχτή
διαδικασία. Η διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο υπόδειγμα «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
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ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ» της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου να αποφασίσει για την έγκριση των όρων
διαγωνισμού σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και μετά από διαλογική
συζήτηση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τους όρους του διαγωνισμού «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ» της ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο διακήρυξης που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 142 / 2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 11 Οκτωβρίου 2021
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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ΣΧΕΔΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ1 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
2ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 3

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
2014-2020»
2021ΕΠ00510044

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕ Σ Ω ΤΟΥ Ε Θ ΝΙΚΟΥ ΣΥ Σ Τ Η ΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ ΟΧΟΥ Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Η Σ
ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμαρχος Βελβεντού

4

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδοχού κατασκεύής τού εργού:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Ε
κτιμώμενης
(πλέοναξίας
Φ.Π.Α.500.000,00
24% ),
Ευρώ
πού θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις τού ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τούς όρούς τής παρούσας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
1.1
Αναθετούσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Αριθμος Φορολογικού Μήτρωού (Α.Φ.Μ.): 996877610
Κωδικος ήλεκτρονικής τιμολογήσής …………………………………..5
Οδο ς
Αγι ας Τρια δας 21
Ταχ.Κωδ.
:
Τήλ.
:
Γενική Διεύ θύνσή
στο
Διαδι κτύο
www.velventos.gr
E-Mail
: technical@velvento.eu
Πλήροφορι ες:
Μαλιού σή Εύανθι α
Τήλ. 2464350313
Εργοδοτής ή Κύριος τού Έργού: ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Φορεας κατασκεύής τού εργού: ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Προισταμενή Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ή κατα περιπτωσή
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Διεύθύνούσα Υπήρεσια : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αρμοδιο Τεχνικο Σύμβούλιο : Τ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Εφόσον οι ανωτέρω ύπήρεσίες μεταστεγασθούν κατά τή διάρκεια τής διαδικασίας σύναψής ή
εκτελεσής τού εργού, ύποχρεούνται να δήλωσούν αμεσα τα νεα τούς στοιχεια στούς προσφεροντες ή
στον αναδοχο.
Εφόσον οι ανωτέρω ύπήρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα τού Φορέα Κατασκεύής καταργήθούν,
σύγχωνεύτούν ή με οποιονδήποτε τροπο μεταβλήθούν κατα τή διαρκεια τής διαδικασιας σύναψής ή
εκτελεσής τού εργού, ύποχρεούνται να δήλωσούν αμεσα, στούς προσφεροντες6 ή στον αναδοχο τα
στοιχεια των ύπήρεσιων ή αποφαινομενων οργανων, τα οποια κατα τον νομο αποτελούν καθολικο
διαδοχο των εν λογω οργανων πού ύπεισερχονται στα δικαιωματα και ύποχρεωσεις τούς.
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
Τα εγγραφα τής σύμβασής κατα τήν εννοια τής περιπτ. 14 τής παρ. 1 τού αρθρού 2 τού ν. 4412/2016,
για τον παροντα ήλεκτρονικο διαγωνισμο, ειναι τα ακολούθα :
α) ή παρούσα διακήρύξή,
β
τ
γ)το
εντύπο οικονομικής προσφορας, οπως παραγεται απο τήν ειδική ήλεκτρονική φορμα τού
ο
ύποσύστή
ματος,
δ) ο προύπολογισμος δήμοπρατήσής,
Ε το τιμολογιο δήμοπρατήσής,
ε)
ύ ή ειδική σύγγραφή ύποχρεωσεων,
στ)
ρ ή τεχνική σύγγραφή ύποχρεωσεων
ζ)
ω το τεύχος σύμπλήρωματικων τεχνικων προδιαγραφων,
ή)
π το ύποδειγμα ….8
θ)
α το τεύχος τεχνικής περιγραφής,
ι)
ι ή τεχνική μελετή,
ια)
κ
ιβ)τύχο
ν σύμπλήρωματικες πλήροφοριες και διεύκρινισεις πού θα παρασχεθούν απο τήν αναθετούσα
ο
αρχή
επι ολων των ανωτερω
ιγ) ............................9
Ε
ν
ι
α
ι
ο
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στον ειδικο, δήμοσια προσβασιμο, χωρο “ήλεκτρονικοι διαγωνισμοι”
και διασύνδεσή στον ανωτερω ψήφιακο χωρο τού «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

τής

πύλής

Καθε ειδούς επικοινωνια και ανταλλαγή πλήροφοριων πραγματοποιειται μεσω τής διαδικτύακής
πύλής www.promitheus.gov.gr τού «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».
11
12

Ε
φ
ο
σ
Απαντή
σεις σε τύχον διεύκρινισεις πού ζήτήθούν, αναρτωνται στον δήμοσια προσβασιμο ήλεκτρονικο
ο ρο τού διαγωνισμού στήν προαναφερομενή πύλή www.promitheus.gov.gr τού ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ
χω
ν
ΕΡΓΑ
μαζι με τα ύπολοιπα εγγραφα τής σύμβασής προς ενήμερωσή των ενδιαφερομενων οικονομικων
φορεων, οι οποιοι ειναι ύποχρεωμενοι να ενήμερωνονται με δική τούς εύθύνή μεσα απο τον ύποψή
ε
ήλεκτρονικο
χωρο.
χ
ο αναθετούσα αρχή παρατεινει τήν προθεσμια παραλαβής των προσφορων, ούτως ωστε ολοι οι
Η
ύ
ενδιαφερο
μενοι οικονομικοι φορεις να μπορούν να λαβούν γνωσή ολων των αναγκαιων πλήροφοριων
ν τήν καταρτισή των προσφορων στις ακολούθες περιπτωσεις:
για
ζα) οταν, για οποιονδήποτε λογο, προσθετες πλήροφοριες, αν και ζήτήθήκαν απο τον οικονομικο φορεα
εήγκαιρα, δεν εχούν παρασχεθει το αργοτερο τεσσερις (4) ήμερες πριν απο τήν προθεσμια πού οριζεται
τ τήν παραλαβή των προσφορων,
για
ή
θ οταν τα εγγραφα τής σύμβασής ύφιστανται σήμαντικες αλλαγες.
β)
ε
ι διαρκεια τής παρατασής θα ειναι αναλογή με τή σπούδαιοτήτα των πλήροφοριων πού ζήτήθήκαν ή
Η
των αλλαγων.
ε
γ
Όταν
οι προσθετες πλήροφοριες δεν εχούν ζήτήθει εγκαιρα ή δεν εχούν σήμασια για τήν προετοιμασια
κ
κατα
λλήλων προσφορων, ή παρατασή τής προθεσμιας εναποκειται στή διακριτική εύχερεια τής
α
αναθε
τούσας αρχής.
ι
ρ
Τροποποίήσή
των όρων τής διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεσή τής καταλήκτικής
ω
ήμερομήνίας
ύποβολής προσφορών, καθώς και σήμαντικές αλλαγές των εγγράφων τής σύμβασής,
ς
σύμφωνα
με τήν προήγούμενή παράγραφο), δήμοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ15.
,
Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
ή
τ οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
Οι
ο
ι τήρούν και θα εξακολούθήσούν να τήρούν κατά τήν εκτέλεσή τής σύμβασής, εφόσον επιλεγούν, τις
α)
ύποχρεώσεις τούς πού απορρέούν από τις διατάξεις τής περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
ε
εργατικής
νομοθεσίας, πού έχούν θεσπιστεί με το δίκαιο τής Ένωσής, το εθνικό δίκαιο, σύλλογικές
ω
σύμβάσεις
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίού, οι οποίες
ς
απαριθμούνται
στο Παράρτήμα Χ τού Προσαρτήματος Α τού ν. 4412/2016. Η τήρήσή των εν λόγω
ύποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα πού επιβλέπούν τήν εκτέλεσή των δήμοσίων
τ
σύμβάσεων
και τις αρμόδιες δήμόσιες αρχές και ύπήρεσίες πού ενεργούν εντός των ορίων τής εύθύνής
ή τής αρμοδιότήτάς τούς 16,
και
ν
13

ή αναθετούσα αρχή παρεχει σε ολούς τούς προσφεροντες πού σύμμετεχούν στή διαδικασια σύναψής
σύμβασής σύμπλήρωματικες πλήροφοριες σχετικα με τα εγγραφα τής σύμβασής, το αργοτερο
στις …/…/…14
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β) δεν θα ενεργήσούν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρήστικά καθ΄ όλή τή διάρκεια τής διαδικασίας
ανάθεσής, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσής τής σύμβασής, εφόσον επιλεγούν και
γ) λαμβάνούν τα κατάλλήλα μέτρα για να διαφύλάξούν τήν εμπιστεύτικότήτα των πλήροφοριών πού
έχούν χαρακτήρισθεί ως τέτοιες από τήν αναθέτούσα αρχή.
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
Ο
ι
π
ρ τή σύμμετοχή στήν παρούσα διαδικασια οι ενδιαφερομενοι οικονομικοι φορεις ακολούθούν τή
Για
ο
διαδικασι
α εγγραφής τού αρθρού 5 παρ. 1.2 εως 1.4 τής Κοινής Υπούργικής Αποφασής «Ρυθμίσεις
σ
τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
φ
τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
ο
διαδικασιών
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής «ΚΥΑ
ρ
ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)».
ε
ς ε νωσή οικονομικω ν φορε ων ύποβα λλει κοινή προσφορα , ή οποι α ύποχρεωτικα ύπογρα φεται,
Η
σύ μφωνα με τα ανωτε ρω, ει τε απο ο λούς τούς οικονομικού ς φορει ς πού αποτελού ν τήν ε νωσή,
ει τε απο εκπρο σωπο τούς, νομι μως εξούσιοδοτήμε νο. Στήν προσφορα , προσδιορι ζεται ή ε κτασή
ύ το ει δος τής σύμμετοχή ς τού κα θε με λούς τής ε νωσής, σύμπεριλαμβανομε νής τής κατανομή ς
και
π
αμοιβή
ς μεταξύ τούς, καθω ς και ο εκπρο σωπος/σύντονιστή ς αύτή ς. Η εν λογω δή λωσ ή
ο
περιλαμβα
νεται ει τε στο ΕΕΕΣ (Με ρος ΙΙ. Ενο τήτα Α) ει τε στή σύνοδεύτική ύπεύ θύνή δή λωσή πού
β ναται να ύποβα λλούν τα με λή τής ε νωσής.
δύ
α
λ Στον ήλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:
3.2
λ
ο(α) ένας (ύπο)φάκελος με τήν ένδειξή «Δικαιολογήτικά Σύμμετοχής».
ν(β) ένας (ύπο)φάκελος με τήν ένδειξή «Οικονομική Προσφορά».
τ
α Από τον προσφέροντα σήμαίνονται, με χρήσή τού σχετικού πεδίού τού ύποσύστήματος, κατά τήν
3.3
ι
σύνταξή
τής προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα πού έχούν εμπιστεύτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 τού ν. 4412/2016.
α
Στήν
περίπτωσή αύτή, ο προσφέρων ύποβάλει στον οικείο (ύπο)φάκελο σχετική αιτιολόγήσή με τή
π
μορφή
ψήφιακά ύπογεγραμμένού αρχείού pdf, αναφέροντας ρήτά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμού ή
ο
διοικήτικές
πράξεις πού επιβάλλούν τήν εμπιστεύτικότήτα τής σύγκεκριμένής πλήροφορίας, ως
σύνήμμένο τής ήλεκτρονικής τού προσφοράς. Δεν χαρακτήρίζονται ως εμπιστεύτικές πλήροφορίες
τ
σχετικά
με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότήτες και τήν οικονομική προσφορά.
ο
ύ Στήν περίπτωσή τής ύποβολής στοιχείων με χρήσή μορφότύπού φακέλού σύμπιεσμένων
3.4
ς
ήλεκτρονικών
αρχείων (π.χ. ήλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθύμεί ο προσφέρων
να χαρακτήρίσει ως εμπιστεύτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα ύποβάλλει
ε χωριστά ήλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ήλεκτρονικό
ως
ν
αρχείο
μορφότύπού φακέλού σύμπιεσμένων ήλεκτρονικών αρχείων πού να περιλαμβάνει αύτά.
δ
ι
3.5
Ο χρήστής – οικονομικός φορέας ύποβάλλει τούς ανωτέρω (ύπο)φακέλούς μέσω τού
α
ύποσύστήματος,
όπως περιγράφεται κατωτέρω:
φ
ε Τα στοιχεία και δικαιολογήτικά πού περιλαμβάνονται στον (ύπο)φάκελο με τήν ένδειξή
α)
ρ
«Δικαιολογήτικά
Σύμμετοχής» είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 τής παρούσας, ύποβάλλονται από
ο
μ
ε
ν
ο
ύ
ς
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τον οικονομικό φορέα ήλεκτρονικά σε μορφή αρχείού Portable Document Format (PDF) και γίνονται
αποδεκτά, ανά περίπτωσή, σύμφωνα με τήν παρ. β τού άρθρού 4.2.τής παρούσας.
β) Το αργότερο πριν από τήν ήμερομήνία και ώρα αποσφράγισής των προσφορών πού ορίζεται στο
άρθρο 18 τής παρούσας, προσκομίζονται στήν Αναθέτούσα Αρχή18, με εύθύνή τού οικονομικού φορέα
οι πρωτότύπες εγγύήσεις σύμμετοχής, πλήν των εγγύήσεων πού εκδίδονται ήλεκτρονικά, άλλως ή
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτή.19
Οι ανωτέρω πρωτότύπες εγγύήτικές επιστολές σύμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο, στον
οποίο αναγράφεται τούλάχιστον ο αποστολέας, τα στοιχεία τού παρόντος διαγωνισμού και ως
παραλήπτής ή Επιτροπή Διαγωνισμού.
Η προσκόμισή των πρωτότύπων εγγύήσεων σύμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεσή τού ως
άνω φακέλού στήν ύπήρεσία πρωτοκόλλού τής αναθέτούσας αρχής είτε με τήν αποστολή τού
ταχύδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξής τής έγκαιρής προσκόμισής φέρει ο οικονομικός
φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με τον αριθμό πρωτοκόλλού είτε με τήν επίκλήσή τού σχετικού
αποδεικτικού αποστολής, ανά περίπτωσή.
Στήν περίπτωσή πού επιλεγεί ή αποστολή τού φακέλού τής εγγύήσής σύμμετοχής ταχύδρομικώς, ο
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρής εισαγωγής τού φακέλού τού στο
πρωτόκολλο τής αναθέτούσας αρχής, το αργότερο έως τήν ήμερομήνία και ώρα αποσφράγισής των
προσφορών, μέσω τής λειτούργίας «επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισής
(αποδεικτικό κατάθεσής σε ύπήρεσίες ταχύδρομείού - ταχύμεταφορών), προκειμένού να ενήμερώσει
τήν αναθέτούσα αρχή περί τής τήρήσής τής ύποχρέωσής τού σχετικά με τήν (εμπρόθεσμή) προσκόμισή
τής εγγύήσής σύμμετοχής τού στον παρόντα διαγωνισμό.
γ) Οι προσφέροντες σύντάσσούν τήν οικονομική τούς προσφορά, σύμπλήρώνοντας τήν αντίστοιχή
ειδική ήλεκτρονική φόρμα τού ύποσύστήματος.
δ) Oι προσφέροντες δύνανται να προβαίνούν, μέσω των λειτούργιών τού ύποσύστήματος, σε
εκτύπωσή ελέγχού ομαλότήτας των επιμέρούς ποσοστών έκπτωσής, ανά ομάδα εργασιών, στήν
περίπτωσή ύποβολής προσφοράς με επιμέρούς ποσοστά έκπτωσής, κατ’ εφαρμογή τής παρ. 2α τού
άρθρού 95 τού ν.4412/2016.20
ε) Στή σύνέχεια, οι προσφέροντες παράγούν από το ύποσύστήμα τα ήλεκτρονικά αρχεία
[«εκτύπώσεις» των Δικαιολογήτικών Σύμμετοχής και τής Οικονομικής Προσφοράς τούς σε μορφή
αρχείού Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αύτά γίνονται αποδεκτά, εφόσον φέρούν,
τούλάχιστον προήγμένή ήλεκτρονική ύπογραφή, ή οποία ύποστήρίζεται από αναγνωρισμένο
(εγκεκριμένο) πιστοποιήτικό και επισύνάπτονται στούς αντίστοιχούς (ύπο)φακέλούς τής προσφοράς.
Κατά τή σύστήμική ύποβολή τής προσφοράς το ύποσύστήμα πραγματοποιεί αύτοματοποιήμένούς
ελέγχούς επιβεβαίωσής τής ήλεκτρονικής προσφοράς σε σχέσή με τα παραχθέντα ήλεκτρονικά αρχεία
(Δικαιολογήτικά Σύμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αύτοί αποβούν
επιτύχείς ή προσφορά ύποβάλλεται στο ύποσύστήμα. Διαφορετικά, ή προσφορά δεν ύποβάλλεται και
το ύποσύστήμα ενήμερώνει τούς προσφέροντες με σχετικό μήνύμα σφάλματος στή διεπαφή τού
χρήστή των προσφερόντων, προκειμένού οι τελεύταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσής.
στ) Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχούν αποτύπωθεί στο σύνολό τούς στις ειδικές ήλεκτρονικές
φόρμες τού ύποσύστήματος, οι προσφέροντες επισύνάπτούν τα σχετικά ήλεκτρονικά αρχεία,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, στήν περίπτωσή ε.21
ζ) Από το ύποσύστήμα εκδίδεται ήλεκτρονική απόδειξή ύποβολής προσφοράς, ή οποία αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνύμα ήλεκτρονικού ταχύδρομείού.
Στις περιπτωσεις πού με τήν προσφορα ύποβαλλονται δήμοσια ή/και ιδιωτικα εγγραφα, ειτε εχούν
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παραχθει απο τον ιδιο τον προσφεροντα ειτε απο τριτούς, αύτα γινονται αποδεκτα, ανα περιπτωσή,

σ
ύ
η) Έως τήν ήμερα και ωρα αποσφραγισής των προσφορων προσκομιζονται, με εύθύνή τού
μ
οικονομικού φορεα, στήν αναθετούσα αρχή, σε εντύπή μορφή και σε κλειστο φακελο, στον οποιο
φ
αναγραφεται ο αποστολεας και ως παραλήπτής ή Επιτροπή Διαγωνισμού τού παροντος διαγωνισμού,
ω
τύχον στοιχεια τής ήλεκτρονικής προσφορας τού, ήτοι των ύποφακελων «Δικαιολογήτικα Σύμμετοχής»
νκ
α

Τετοια στοιχεια και δικαιολογήτικα ενδεικτικα ειναι :
ι
i)
μ ή πρωτοτύπή εγγύήτική επιστολή σύμμετοχής, πλήν των περιπτωσεων πού αύτή εκδιδεται
«
, αλλως ή προσφορα απορριπτεται ως απαραδεκτή, σύμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα
εήλεκτρονικα
Ο αρθρο 4.1. γ) τής παρούσας,
στο
ι
ii) αύτα πού δεν ύπαγονται στις διαταξεις τού αρθρού 11 παρ. 2 τού ν. 2690/1999, (ενδεικτικα
κ
τσύμβολαιογραφικες ενορκες βεβαιωσεις ή λοιπα σύμβολαιογραφικα εγγραφα),
ο
ή
iν
νiο
iμ
π
ιδιωτικα εγγραφα τα οποια δεν εχούν επικύρωθει απο δικήγορο ή δεν φερούν θεωρήσή απο ύπήρεσιες
ιiv)
αλλοδαπα δήμοσια εντύπα εγγραφα πού φερούν τήν επισήμειωσή τής Χαγής (Apostille), ή
και
φορεις τής περιπτωσής α τής παρ. 2 τού αρθρού 11 τού ν. 2690/1999 ή δεν σύνοδεύονται απο
α
κ
προξενική θεωρήσή και δεν εχούν επικύρωθει απο δικήγορο.
ύπεύ
θύνή δήλωσή για τήν ακριβεια τούς, καθως και
ή
ρ
Σε
περι
πτωσή μή ύποβολής ενος ή περισσοτερων απο τα ως ανω στοιχεια και δικαιολογήτικα πού
.
ύποβα
λλονται σε εντύπή μορφή, πλήν τής πρωτοτύπής εγγύήσής σύμμετοχής, δύναται να
Π
σύμπλήρω
νονται και να ύποβαλλονται σύμφωνα με το αρθρο 102 τού ν. 4412/2016.
ρ
β
ο
σ
3.6
τ Απόσυρση προσφοράς
φ
Οι
προσφέροντες δύνανται να ζήτήσούν τήν απόσύρσή ύποβλήθείσας προσφοράς, πριν τήν
ο
ο
καταλήκτική
ήμερομήνία ύποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτήμα τούς προς τήν αναθέτούσα
ύ
ρ
αρχή, σε μορφή ήλεκτρονικού αρχείού Portable Document Format (PDF)24 πού ύποβάλλεται σύμφωνα
α
με τις περ. ii) ή iv) τής παρ. β τού άρθρού 4.2. τής παρούσας,25 μέσω τής λειτούργικότήτας
τα
«Επικοινωνία» τού ύποσύστήματος. Πιστοποιήμένος χρήστής τής αναθέτούσας αρχής, χωρίς να
ρ
α
απαιτείται απόφασή τής τελεύταίας, προβαίνει στήν απόρριψή τής σχετικής ήλεκτρονικής προσφοράς
θ
στο ύποσύστήμα πριν τήν καταλήκτική ήμερομήνία ύποβολής τής προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός
ο
ρ
φορέας δύναται να ύποβάλει εκ νέού προσφορά μέσω τού ύποσύστήματος έως τήν καταλήκτική
π
ο
ήμερομήνία ύποβολής των προσφορών.
ο
ύ
ι
α
Ά
4
.α ρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/
Κατακύρωση/ Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική
2
π
.α προστασία
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού
τι
τή
α) Μετα τήν καταλήκτική ήμερομήνια ύποβολής προσφορων, οπως οριζεται στο αρθρο 18 τής
ες
παρούσας, και πριν απο τήν ήλεκτρονική αποσφραγισή, πιστοποιήμενος χρήστής τής Αναθετούσας
ι
Αρχής μεταβιβαζει τήν αρμοδιοτήτα διαχειρισής τού ήλεκτρονικού διαγωνισμού σε πιστοποιήμενο
τπ
χρήστή τής Επιτροπής Διαγωνισμού.
α
α
ιρ
β) Η αναθετούσα αρχή διαβιβαζει στον Προεδρο τής Επιτροπής Διαγωνισμού τούς κλειστούς φακελούς
ο
ν
με
τις πρωτοτύπες εγγύήσεις σύμμετοχής, πού εχούν προσκομιστει, πριν απο τήν ήμερομήνια και ωρα
ύ
α
αποσφρα
γισής των προσφορων πού οριζεται, ομοιως, στο αρθρο 18 τής παρούσας.
σ

α
π
ςρ
22
ο
σ
κ
ο
μ
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού26, κατα τήν ήμερομήνια και ωρα πού οριζεται στο αρθρο 18, προβαινει σε
ήλεκτρονική αποσφραγισή τού ύποφακελού «Δικαιολογήτικα Σύμμετοχής» και τού ύποφακελού
“Οικονομική Προσφορα”, χωρις να παρεχει στούς προσφεροντες προσβασή στα ύποβλήθεντα
δικαιολογήτικα σύμμετοχής ή στις ύποβλήθεισες οικονομικες προσφορες.
γ) Μετα τήν ως ανω αποσφραγισή, και πριν απο τήν εκδοσή οποιασδήποτε αποφασής σχετικα με τήν
α
ξ
ι αναρτα στον ήλεκτρονικο χωρο «Σύνήμμενα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον σχετικο καταλογο
i)
ο
προσφερο
ντων, οπως αύτος παραγεται απο το ύποσύστήμα, με δικαιωμα προσβασής μονον στούς
λ
προσφε
ροντες,
ο
γ ελεγχει εαν προσκομιστήκαν οι απαιτούμενες πρωτοτύπες εγγύήτικες επιστολες σύμμετοχής
ii)
ή μφωνα με τήν παρ. 3.5 περ. β τού αρθρού 3 τής παρούσας. Η προσφορα οικονομικού φορεα πού
σύ
σ
παρε
λειψε ειτε να προσκομισει τήν απαιτούμενή πρωτοτύπή εγγύήσή σύμμετοχής, σε περιπτωσή
ή
ύποβολή
ς εγχαρτής εγγύήσής σύμμετοχής, ειτε να ύποβαλει τήν απαιτούμενή εγγύήσή ήλεκτρονικής
εκδοσής στον οικειο ήλεκτρονικο (ύπο)-φακελο μεχρι τήν καταλήκτική ήμερομήνια ύποβολής των
τ
προσφορω
ν, απορριπτεται ως απαραδεκτή, μετα απο γνωμή τής Επιτροπής Διαγωνισμού, ή οποια
ω
σύντα
σσει πρακτικο, στο οποιο περιλαμβανονται τα αποτελεσματα τού ανωτερω ελεγχού και
ν
ύποβα
λλει στήν αναθετούσα αρχή το σχετικο ήλεκτρονικο αρχειο, ως “εσωτερικο”, μεσω τής
λειτούργιας “επικοινωνια” τού ύποσύστήματος, προς εγκρισή για τή λήψή αποφασής απορριψής τής
π
προσφορα
ς, σύμφωνα με τήν παρ. 1 τού αρθρού 72 τού ν. 4412/2016.
ρ
Μετα
τήν εκδοσή τής αποφασής εγκρισής τού ανωτερω πρακτικού για τήν απορριψή τής προσφορας,
ο αναθετούσα αρχή κοινοποιει τήν αποφασή σε ολούς τούς προσφεροντες.
ή
σ αποφασή απορριψής τής προσφορας εκδιδεται πριν απο τήν εκδοσή οποιασδήποτε αλλής αποφασής
Η
φ
σ
χο
ερ Στή σύνεχεια διαβιβαζει τον σχετικο καταλογο προσφεροντων, κατα σειρα μειοδοσιας, στήν
iii)
τω
αναθε
τούσα αρχή και στούς προσφεροντες, προκειμενού να λαβούν γνωσή και αναρτα στον
ιν
ήλεκτρονικο
χωρο «Σύνήμμενα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον ως ανω καταλογο, με δικαιωμα
κ σβασής μονο στούς προσφεροντες.
προ
τ
α
ή Ακολούθως, ή Επιτροπή Διαγωνισμού προβαινει, κατα σειρα μειοδοσιας, σε ελεγχο τής ολογραφής
δ)
ς αριθμήτικής αναγραφής των επιμερούς ποσοστων εκπτωσής και τής ομαλής μεταξύ τούς σχεσής,
μ
και
ε σει τής παραγωγής σχετικού ψήφιακού αρχειού, μεσα απο το ύποσύστήμα.
βα
π τήν εφαρμογή τού ελεγχού ομαλοτήτας, χρήσιμοποιειται απο τήν Επιτροπή Διαγωνισμού ή μεσή
Για
ετακπτωσή προσφορας (Εμ), σύμφωνα με τα οριζομενα στα αρθρα 95 και 98 τού ν. 4412/2016.
ρ
ή
νο Όλες οι οικονομικες προσφορες, μετα τις τύχον αναγκαιες διορθωσεις, καταχωριζονται, κατα τή
ε)
ύ
σειρα
μειοδοσιας, στο πρακτικο τής επιτροπής.
σ
α
ξα Στή σύνεχεια, ή Επιτροπή Διαγωνισμού, τήν ιδια ήμερα, ελεγχει τα δικαιολογήτικα σύμμετοχής τού
στ)
ις ρθρού 24.2 τής παρούσας, κατα τή σειρα τής μειοδοσιας, αρχιζοντας απο τον πρωτο μειοδοτή. Αν ή
α
,
ο
ολοκλή
ρωσή τού ελεγχού αύτού δεν ειναι δύνατή τήν ιδια μερα, λογω τού μεγαλού αριθμού των
λ
προσφορω
ν, ελεγχονται τούλαχιστον οι δεκα (10) πρωτες κατα σειρα μειοδοσιας. Στήν περιπτωσή
ή
ο
α
γ
ύ
Ε Η Επιτροπή Διαγωνισμού, παραλλήλα με τις ως ανω ενεργειες, επικοινωνει με τούς εκδοτες πού
τή
ζ)
π
σ
ή
αναγρα
φονται στις ύποβλήθεισες εγγύήτικες επιστολες, προκειμενού να διαπιστωσει τήν εγκύροτήτα
30 Αν διαπιστωθει πλαστοτήτα εγγύήτικής επιστολής, ο ύποψήφιος αποκλειεται απο τον
ι
ή
τούς.
τ
διαγωνισμο
, ύποβαλλεται μήνύτήρια αναφορα στον αρμοδιο εισαγγελεα.
τρ
ή
ο Η περιγραφομενή διαδικασια καταχωρειται στο πρακτικο τής Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε
ω
η)
νπ
δ
παρα
ρτήμα τού, πού ύπογραφεται απο τον Προεδρο και τα μελή τής.
ιή
π
α
Δ
ρ
δ
ιο
α
σ
κ
γ
φ
α
ω
ο
σ
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Ως ασύνήθιστα χαμήλες προσφορες, τεκμαιρονται οικονομικες προσφορες πού εμφανιζούν αποκλισή
μεγαλύτερή των δεκα (10) ποσοστιαιων μοναδων απο τον μεσο ορο τού σύνολού των εκπτωσεων των
παραδεκτων προσφορων πού ύποβλήθήκαν.
Η αναθετούσα αρχή δύναται να κρινει οτι σύνιστούν ασύνήθιστα χαμήλες προσφορες και προσφορες
με μικροτερή ή καθολού αποκλισή απο το ως ανω οριο.31
Στις παραπανω περιπτωσεις, ή αναθετούσα αρχή απαιτει απο τούς οικονομικούς φορεις να εξήγήσούν
τήν τιμή ή το κοστος πού προτεινούν στήν προσφορα τούς, εντος αποκλειστικής προθεσμιας εικοσι
(20) ήμερων απο τήν κοινοποιήσή τής σχετικής προσκλήσής, ή οποια αποστελλεται μεσω τής
λειτούργιας «Επικοινωνια» τού ύποσύστήματος.
Αν οικονομικος φορεας δεν ανταποκριθει στή σχετική προσκλήσή τής αναθετούσας αρχής εντος τής
ανω προθεσμιας και δεν ύποβαλλει εξήγήσεις, ή προσφορα τού απορριπτεται ως μή κανονική και
καταπιπτει ύπερ τής αναθετούσας αρχής ή εγγύήτική επιστολή σύμμετοχής. Αν οι εξήγήσεις δεν γινούν
αποδεκτες, ή προσφορα απορριπτεται, ωστοσο δεν καταπιπτει ή εγγύήτική επιστολή σύμμετοχής.
Οι παρεχομενες εξήγήσεις τού οικονομικού φορεα, οι οποιες ύποβαλλονται, ομοιως, μεσω τής
λειτούργιας « Επικοινωνια», ιδιως ως προς τον προσδιορισμο οικονομικων μεγεθων, με τις οποιες ο
προσφερων διαμορφωσε τήν προσφορα τού, αποτελούν δεσμεύτικες σύμφωνιες και τμήμα τής
σύμβασής αναθεσής πού δεν μπορούν να μεταβλήθούν καθ’ ολή τή διαρκεια εκτελεσής τής σύμβασής.
Κατα τα λοιπα εφαρμοζονται τα αναλύτικα αναφερομενα στα αρθρα 88 και 89 τού ν. 4412/2016
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωνει τή σύνταξή τού σχετικού πρακτικού με το αποτελεσμα τής
διαδικασιας, με το οποιο εισήγειται τήν αναθεσή τής σύμβασής στον μειοδοτή (ή τή ματαιωσή τής
διαδικασιας), και ύποβαλλει στήν αναθετούσα αρχή το σχετικο ήλεκτρονικο αρχειο, ως “εσωτερικο”,
προς εγκρισή, μεταβιβαζοντας παραλλήλα ξανα τήν αρμοδιοτήτα διαχειρισής τού ήλεκτρονικού
διαγωνισμού στον αρμοδιο πιστοποιήμενο χρήστή τής αναθετούσας αρχής.
Η αποδοχή ή απορριψή των εξήγήσεων των οικονομικων φορεων, κατοπιν γνωμής τής Επιτροπής
Διαγωνισμού32, ή οποια περιλαμβανεται στο ως ανω πρακτικο, ενσωματωνεται στήν αποφασή τής
επομενής περιπτωσής (θ). Για τήν εξετασή των εξήγήσεων δύναται να σύγκροτούνται και εκτακτες
επιτροπες ή ομαδες εργασιας, κατα τα οριζομενα στήν παρ. 3 τού αρθρού 221 ν. 4412/2016.
θ) Στή σύνεχεια, ή αναθετούσα αρχή κοινοποιει τήν αποφασή εγκρισής τού πρακτικού σε ολούς τούς
προσφεροντες, εκτος απο εκεινούς, οποιοι αποκλειστήκαν οριστικα, λογω μή ύποβολής ή προσκομισής
τής πρωτοτύπής εγγύήσής σύμμετοχής, σύμφωνα με τήν περιπτωσή (γ) τής παρούσας παραγραφού
4.1 και παρεχει προσβασή στα ύποβλήθεντα δικαιολογήτικα σύμμετοχής και στις οικονομικες
προσφορες των λοιπων προσφεροντων. Κατα τής αποφασής αύτής χωρει προδικαστική προσφύγή,
κατα τα οριζομενα στήν παραγραφο 4.3 τής παρούσής.
ι) Επισήμαινεται, τελος, οτι, σε περιπτωσή πού οι προσφορες εχούν τήν ιδια ακριβως τιμή (ισοτιμες), ή
αναθετούσα αρχή επιλεγει τον (προσωρινο) αναδοχο με κλήρωσή μεταξύ των οικονομικων φορεων
πού ύπεβαλαν ισοτιμες προσφορες. Η κλήρωσή γινεται ενωπιον τής Επιτροπής Διαγωνισμού και
παρούσια των οικονομικων φορεων πού ύπεβαλαν τις ισοτιμες προσφορες, σε ήμερα και ωρα πού θα
τούς γνωστοποιήθει μεσω τής λειτούργικοτήτας “επικοινωνια” τού ύποσύστήματος.
Τα αποτελεσματα τής ως ανω κλήρωσής ενσωματωνονται, ομοιως, στήν αποφασή τής προήγούμενής
περιπτωσής (θ).
4.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης
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α) Μετα απο τήν αξιολογήσή των προσφορων, ή αναθετούσα αρχή προσκαλει, στο πλαισιο τής
παρούσας ήλεκτρονικής διαδικασιας σύναψής σύμβασής και μεσω τής λειτούργικοτήτας τής
«
Ε
π
ι
κ
ο
ι
ν
ω Τα δικαιολογήτικα τού προσωρινού αναδοχού ύποβαλλονται απο τον οικονομικο φορεα
β)
ν
ήλεκτρονικα
, μεσω τής λειτούργικοτήτας τής «Επικοινωνιας» στήν αναθετούσα αρχή, δεν απαιτειται
ι
να
προσκομισθούν και σε εντύπή μορφή και γινονται αποδεκτα, ανα περιπτωσή, εφοσον
α
ύποβα
λλονται, σύμφωνα με τα προβλεπομενα στις διαταξεις:
ς
» ειτε των αρθρων 13, 14 και 28 τού ν. 4727/2020 περι ήλεκτρονικων δήμοσιων εγγραφων πού φερούν
i)
,
ήλεκτρονική
ύπογραφή ή σφραγιδα, και, εφοσον προκειται για αλλοδαπα δήμοσια ήλεκτρονικα
εγγραφα, εαν φερούν επισήμειωσή e-Apostille
τ
ο ειτε των αρθρων 15 και 2735 τού ν. 4727/2020 περι ήλεκτρονικων ιδιωτικων εγγραφων πού φερούν
ii)
ν
ήλεκτρονική
ύπογραφή ή σφραγιδα
iii) ειτε τού αρθρού 11 τού ν. 2690/1999, οπως ισχύει περι βεβαιωσής τού γνήσιού τής ύπογραφήςπ
ρ
επικύ
ρωσής των αντιγραφων
ο
σ ειτε τής παρ. 2 τού αρθρού 3736 τού ν. 4412/2016, περι χρήσής ήλεκτρονικων ύπογραφων σε
iv)
ω
ήλεκτρονικε
ς διαδικασιες δήμοσιων σύμβασεων,
ρ
ι ειτε τής παρ. 13 τού αρθρού 80 τού ν.4412/2016, περι σύνύποβολής ύπεύθύνής δήλωσής στήν
v)
ν
π
εο
ρ
Επιπλε
ον δεν προσκομιζονται σε εντύπή μορφή τα ΦΕΚ και ενήμερωτικα και τεχνικα φύλλαδια και
ι λλα εντύπα, εταιρικα ή μή, με ειδικο τεχνικο περιεχομενο, δήλαδή εντύπα με αμιγως τεχνικα
α
ν
π
χαρακτήριστικα
, οπως αριθμούς, αποδοσεις σε διεθνεις μοναδες, μαθήματικούς τύπούς και σχεδια.
τα
δ ως ανω στοιχεια και δικαιολογήτικα καταχωριζονται απο αύτον σε μορφή ήλεκτρονικων αρχειων
ω
Τα
ο μορφοτύπο PDF.
σ
με
χ
ή
ο Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ορίζει επίσης ότι ο Οικονομικός Φορέας δύναται να καταχωρίζει
[Η
α
ηλεκτρονικά
αρχεία άλλων μορφότυπων, εφόσον αυτό απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη
ν
π
αποτύπωση,
αξιολόγηση ή αξιοποίηση της πληροφορίας που αυτό περιέχει (ενδεικτικά:
λα
χρονοπρογραμματισμός
έργου σε μορφότυπο MPP/MPX, υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο XLS/XLSX,
ή
β
ίςύ
νπ
β.1)
Εντος τής προθεσμιας ύποβολής των δικαιολογήτικων κατακύρωσής και το αργοτερο εως τήν
ο τή εργασιμή ήμερα απο τήν καταλήκτική ήμερομήνια ήλεκτρονικής ύποβολής τούς, προσκομιζονται
τφ
τρι
β εύθύνή τού οικονομικού φορεα, στήν αναθετούσα αρχή, σε εντύπή μορφή και σε κλειστο φακελο,
εω
με
τα
ο
στον
οποιο αναγραφεται ο αποστολεας, τα στοιχεια τού διαγωνισμού και ως παραλήπτής ή Επιτροπή,
λ στοιχεια και δικαιολογήτικα, τα οποια απαιτειται να προσκομισθούν σε εντύπή μορφή (ως
ο
τα
τε
σ
πρωτο
τύπα ή ακριβή αντιγραφα).39
ι
εύ
π
Τετοια στοιχεια και δικαιολογήτικα ενδεικτικα ειναι :
ιε
μ
ν
α
ο
ςτ
ρ
ο
φ
ις
ό
τδ
ιπ
υ
ρ
ω
π
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i) αύτα πού δεν ύπαγονται στις διαταξεις τού αρθρού 11 παρ. 2 τού ν. 2690/1999, οπως ισχύει,
(ενδεικτικα σύμβολαιογραφικες ενορκες βεβαιωσεις ή λοιπα σύμβολαιογραφικα εγγραφα)
ii) ιδιωτικα εγγραφα τα οποια δεν εχούν επικύρωθει απο δικήγορο ή δεν φερούν θεωρήσή απο
ύπήρεσιες και φορεις τής περιπτωσής α τής παρ. 2 τού αρθρού 11 τού ν. 2690/1999 ή δεν σύνοδεύονται
απο ύπεύθύνή δήλωσή για τήν ακριβεια τούς, καθως και
iii) τα εντύπα εγγραφα πού φερούν τή Σφραγιδα τής Χαγής (Apostille) ή προξενική θεωρήσή και δεν
ειναι επικύρωμενα απο δικήγορο.
Σήμειωνεται οτι στα αλλοδαπα δήμοσια εγγραφα και δικαιολογήτικα εφαρμοζεται ή Σύνθήκή τής
Χαγής τής 5ής.10.1961, πού κύρωθήκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφοσον σύντασσονται σε κρατή
πού εχούν προσχωρήσει στήν ως ανω Σύνθήκή, αλλως φερούν προξενική θεωρήσή. Απαλλασσονται
απο τήν απαιτήσή επικύρωσής (με Apostille ή Προξενική Θεωρήσή) αλλοδαπα δήμοσια εγγραφα οταν
καλύπτονται απο διμερεις ή πολύμερεις σύμφωνιες πού εχει σύναψει ή Ελλαδα (ενδεικτικα «Σύμβασή
νομικής σύνεργασιας μεταξύ Ελλαδας και Κύπρού – 05.03.1984» (κύρωτικος ν.1548/1985, «Σύμβασή
περι απαλλαγής απο τήν επικύρωσή ορισμενων πραξεων και εγγραφων – 15.09.1977» (κύρωτικος
ν.4231/2014)). Επισής απαλλασσονται απο τήν απαιτήσή επικύρωσής ή παρομοιας διατύπωσής
δήμοσια εγγραφα πού εκδιδονται απο τις αρχες κρατούς μελούς πού ύπαγονται στον Καν ΕΕ
2016/1191 για τήν απλούστεύσή των απαιτήσεων για τήν ύποβολή ορισμενων δήμοσιων εγγραφων
στήν ΕΕ, οπως, ενδεικτικα, το λεύκο ποινικο μήτρωο, ύπο τον ορο οτι τα σχετικα με το γεγονος αύτο
δήμοσια εγγραφα εκδιδονται για πολιτή τής Ένωσής απο τις αρχες τού κρατούς μελούς τής ιθαγενειας
τού. Επισής, γινονται ύποχρεωτικα αποδεκτα εύκρινή φωτοαντιγραφα εγγραφων πού εχούν εκδοθει
απο αλλοδαπες αρχες και εχούν επικύρωθει απο δικήγορο, σύμφωνα με τα προβλεπομενα στήν παρ. 2
περ. β τού αρθρού 11 τού ν. 2690/1999 “Κωδικας Διοικήτικής Διαδικασιας”, οπως αντικατασταθήκε ως
ανω με το αρθρο 1 παρ.2 τού ν.4250/2014.
γ) Αν δεν ύποβλήθούν τα παραπανω δικαιολογήτικα ή ύπαρχούν ελλειψεις σε αύτα πού ύπoβλήθήκαν
ήλεκτρονικα ή σε εντύπή μορφή, εφοσον απαιτειται, σύμφωνα με τα ανωτερω ή αναθετούσα αρχή
καλει τον προσωρινο αναδοχο να προσκομισει τα ελλειποντα δικαιολογήτικα ή να σύμπλήρωσει τα ήδή
ύποβλήθεντα ή να παρασχει διεύκρινισεις, κατα τήν εννοια τού αρθρού 102 ν. 4412/2016, εντος
προθεσμιας δεκα (10) ήμερων απο τήν κοινοποιήσή τής σχετικής προσκλήσής σε αύτον. Αν ο
προσωρινος αναδοχος ύποβαλλει αιτήμα προς τήν αναθετούσα αρχή για παρατασή τής ως ανω
προθεσμιας, το οποιο σύνοδεύεται με αποδεικτικα εγγραφα απο τα οποια να αποδεικνύεται οτι εχει
αιτήθει τή χορήγήσή των δικαιολογήτικων, ή αναθετούσα αρχή παρατεινει τήν προθεσμια ύποβολής
των δικαιολογήτικων για οσο χρονο απαιτήθει για τή χορήγήσή των δικαιολογήτικων απο τις αρμοδιες
δήμοσιες αρχες.
Το παρον εφαρμοζεται αναλογως και στις περιπτωσεις πού ή αναθετούσα αρχή τύχον ζήτήσει τήν
προσκομισή δικαιολογήτικων κατα τή διαδικασια αξιολογήσής των προσφορων και πριν απο το σταδιο
κατακύρωσής, κατ’ εφαρμογή τής διαταξής τού αρθρού 79 παραγραφος 5 εδαφιο α΄ ν. 4412/2016,
τήρούμενων των αρχων τής ισής μεταχειρισής και τής διαφανειας.40
δ) Αν, κατα τον ελεγχο των ύποβλήθεντων δικαιολογήτικων, διαπιστωθει οτι:
i) τα στοιχεια πού δήλωθήκαν με το Εύρωπαικο Ενιαιο Έγγραφο Σύμβασής (ΕΕΕΣ), ειναι εκ προθεσεως
απατήλα ή οτι εχούν ύποβλήθει πλαστα αποδεικτικα στοιχεια41 ή
ii) αν δεν ύποβλήθούν στο προκαθορισμενο χρονικο διαστήμα τα απαιτούμενα πρωτοτύπα ή
αντιγραφα, των παραπανω δικαιολογήτικων, ή
iii) αν απο τα δικαιολογήτικα πού προσκομισθήκαν νομιμως και εμπροθεσμως, δεν αποδεικνύονται οι
ο
ρ
ο
απορρι
πτεται ή προσφορα τού προσωρινού αναδοχού, καταπιπτει ύπερ τής αναθετούσας αρχής ή
ι
εγγύ
ήσή σύμμετοχής τού και ή κατακύρωσή γινεται στον προσφεροντα πού ύπεβαλε τήν αμεσως
κ
α
ι
ο
ι
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επομενή πλεον σύμφερούσα απο οικονομική αποψή προσφορα βασει τής τιμής, τήρούμενής τής
ανωτερω διαδικασιας.
Σε περιπτωσή εγκαιρής και προσήκούσας ενήμερωσής τής αναθετούσας αρχής για μεταβολες στις
προύποθεσεις τις οποιες ο προσωρινος αναδοχος ειχε δήλωσει με το Εύρωπαικο Ενιαιο Έγγραφο
Σύμβασής (ΕΕΕΣ) οτι πλήροι και οι οποιες επήλθαν ή για τις οποιες ελαβε γνωσή μεχρι τή σύναψή τής
σύμβασής (οψιγενεις μεταβολες), δεν καταπιπτει ύπερ τής αναθετούσας αρχής ή προσκομισθεισα,
σ
ύ
μ κανενας απο τούς προσφεροντες δεν ύπεβαλε αλήθή ή ακριβή δήλωσή, ή αν κανενας απο τούς
Αν
φ
προσφε
ροντες δεν προσκομιζει ενα ή περισσοτερα απο τα απαιτούμενα εγγραφα και δικαιολογήτικα,
ωαν κανενας απο τούς προσφεροντες δεν αποδειξει οτι: α) δεν βρισκεται σε μια απο τις καταστασεις
ή
ν αναφερονται στο αρθρο 22.Α και β) πλήροι τα σχετικα κριτήρια επιλογής των αρθρων 22.Β εως
πού
α
22.Ε,
οπως αύτα εχούν καθοριστει στήν παρούσα , ή διαδικασια σύναψής τής σύμβασής ματαιωνεται.
Η διαδικασια ελεγχού των ως ανω δικαιολογήτικων ολοκλήρωνεται με τή σύνταξή πρακτικού απο τήν
μ
ε
Επιτροπή
Διαγωνισμού, στο οποιο αναγραφεται ή τύχον σύμπλήρωσή δικαιολογήτικων κατα τα
οριζομενα στις παραγραφούς (α) και (γ) τού παροντος αρθρού.44 Η Επιτροπή, στή σύνεχεια, το
τ
κοινοποιει
, μεσω τής «λειτούργικοτήτας τής «Επικοινωνιας», στο αποφαινομενο οργανο τής
ο
αναθε
τούσας αρχής για τή λήψή αποφασής ειτε κατακύρωσής τής σύμβασής ειτε ματαιωσής τής
διαδικασιας, ανα περιπτωσή.
α
ρ αποτελεσματα τού ελεγχού των δικαιολογήτικων τού προσωρινού αναδοχού επικύρωνονται με τήν
Τα
θ φασή κατακύρωσής τού αρθρού 105 ν. 4412/2016,45 ήτοι με τήν αποφασή τού προήγούμενού
απο
ρ
εδαφι
ού, στήν οποια αναφερονται ύποχρεωτικα οι προθεσμιες για τήν αναστολή τής σύναψής
ο
σ
ύ
1 αναθετούσα αρχή κοινοποιει τήν αποφασή κατακύρωσής, μαζι με αντιγραφο ολων των πρακτικων
μ
Η
5 διαδικασιας ελεγχού και αξιολογήσής των προσφορων σε ολούς τούς οικονομικούς φορεις πού
β
τής
εαλαβαν μερος στή διαδικασια αναθεσής, εκτος απο τούς οριστικως αποκλεισθεντες και ιδιως οσούς
τ
σ
αποκλει
στήκαν οριστικα δύναμει τής παρ. 1 τού αρθρού 72 τού ν. 4412/2016 και τής αντιστοιχής περ.
ή τής παραγραφού 4.1 τής παρούσας,47 μεσω τής λειτούργικοτήτας τής «Επικοινωνιας», και επιπλεον
γ
ς
αναρτα
τα δικαιολογήτικα τού προσωρινού αναδοχού στον χωρο «Σύνήμμενα Ηλεκτρονικού
,
Διαγωνισμού
».
π
ε)σ
α Η αποφασή κατακύρωσής καθισταται οριστική, εφοσον σύντρεξούν οι ακολούθες προύποθεσεις:48
ρ
ύ
ο i.
μ
ή αποφασή κατακύρωσής εχει κοινοποιήθει, σύμφωνα με τα ανωτερω,
ύ
φ
σ ii. παρελθει απρακτή ή προθεσμια ασκήσής προδικαστικής προσφύγής ή σε περιπτωσή ασκήσής,
ω
να
παρελθει απρακτή ή προθεσμια ασκήσής αιτήσής αναστολής κατα τής αποφασής τής ΑΕΠΠ και
ς
α
σε περιπτωσή ασκήσής αιτήσής αναστολής κατα τής αποφασής τής ΑΕΠΠ, εκδοθει αποφασή
,
επι τής αιτήσής, με τήν επιφύλαξή τής χορήγήσής προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με οσα
μ
οριζονται στο τελεύταιο εδαφιο τής παρ. 4 τού αρθρού 372 τού ν. 4412/2016,
ε
γ iii.
εχει ολοκλήρωθει επιτύχως ο προσύμβατικος ελεγχος απο το Ελεγκτικο Σύνεδριο, σύμφωνα με
τγ
τα αρθρα 324 εως 327 τού ν. 4700/2020, εφοσον απαιτειται49, και
ύ
α
ή iv.
ο προσωρινος αναδοχος εχει ύποβαλλει, επειτα απο σχετική προσκλήσή τής αναθετούσας
σ
α
αρχής, μεσω τής λειτούργικοτήτας τής “Επικοινωνιας” τού ύποσύστήματος, ύπεύθύνή δήλωσή,
ή
ρ
πού ύπογραφεται σύμφωνα με οσα οριζονται στο αρθρο 79Α τού ν. 4412/2016, στήν οποια
θ
δήλωνεται οτι, δεν εχούν επελθει στο προσωπο τού οψιγενεις μεταβολες, κατα τήν εννοια τού
σ
ρ
αρθρού 104 τού ιδιού νομού, και μονον στήν περιπτωσή τού προσύμβατικού ελεγχού ή τής
ύ
α
ασκήσής προδικαστικής προσφύγής κατα τής αποφασής κατακύρωσής.
μ
μ
3
ε
6
τ
0
ο
εχ
ή
ω
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Η ύπεύθύνή δήλωσή ελεγχεται απο τήν αναθετούσα αρχή και μνήμονεύεται στο σύμφωνήτικο. Εφοσον
δήλωθούν οψιγενεις μεταβολες, ή δήλωσή ελεγχεται απο τήν Επιτροπή Διαγωνισμού, ή οποια
εισήγειται προς το αρμοδιο αποφαινομενο οργανο.
Μετα απο τήν οριστικοποιήσή τής αποφασής κατακύρωσής, ή αναθετούσα αρχή προσκαλει τον
αναδοχο, μεσω τής λειτούργικοτήτας τής “Επικοινωνιας” τού ύποσύστήματος, να προσελθει για τήν
ύπογραφή τού σύμφωνήτικού, θετοντας τού προθεσμια δεκαπεντε (15) ήμερων απο τήν κοινοποιήσή
σχετικής εγγραφής ειδικής προσκλήσής,50 προσκομιζοντας και τήν απαιτούμενή εγγύήτική επιστολή
καλής εκτελεσής. Η σύμβασή θεωρειται σύναφθεισα με τήν κοινοποιήσή τής ως ανω ειδικής
προσκλήσής.51
Πριν από τήν ύπογραφή τού σύμφωνήτικού ύποβάλλεται ή ύπεύθύνή δήλωσή τής κοινής απόφασής
των Υπούργών Ανάπτύξής και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».
Εαν ο αναδοχος δεν προσελθει να ύπογραψει το σύμφωνήτικο, μεσα στήν προθεσμια πού οριζεται στήν
ειδική προκλήσή, και με τήν επιφύλαξή αντικειμενικων λογων ανωτερας βιας, κήρύσσεται εκπτωτος,
καταπιπτει ύπερ τής αναθετούσας αρχής ή εγγύήσή σύμμετοχής τού και ακολούθειται ή διαδικασια
τού παροντος αρθρού 4.2 για τον προσφεροντα πού ύπεβαλε τήν αμεσως επομενή πλεον σύμφερούσα
απο οικονομική αποψή προσφορα βασει τιμής52. Αν κανενας απο τούς προσφεροντες δεν προσελθει
για τήν ύπογραφή τού σύμφωνήτικού, ή διαδικασια αναθεσής τής σύμβασής ματαιωνεται, σύμφωνα
με τήν περιπτωσή β τής παραγραφού 1 τού αρθρού 106 τού ν. 4412/2016.
Η αναθετούσα αρχή μπορει, στήν περιπτωσή αύτήν, να αναζήτήσει αποζήμιωσή, περα απο τήν
καταπιπτούσα εγγύήτική επιστολή, ιδιως δύναμει των αρθρων 197 και 198 ΑΚ. 53
Εαν ή αναθετούσα αρχή δεν απεύθύνει στον αναδοχο τήν ως ανω ειδική προσκλήσή, εντος χρονικού
διαστήματος εξήντα (60) ήμερων απο τήν οριστικοποιήσή τής αποφασής κατακύρωσής, και με τήν
επιφύλαξή τής ύπαρξής επιτακτικού λογού δήμοσιού σύμφεροντος ή αντικειμενικων λογων ανωτερας
βιας, ο αναδοχος δικαιούται να απεχει απο τήν ύπογραφή τού σύμφωνήτικού, χωρις να εκπεσει ή
εγγύήσή σύμμετοχής τού, καθως και να αναζήτήσει αποζήμιωσή ιδιως δύναμει των αρθρων 197 και
198 ΑΚ.54

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/
Προσωρινή δικαστική προστασία
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε σύμφέρον να τού ανατεθεί ή σύγκεκριμένή δήμόσια
σύμβασή και έχει ύποστεί ή ενδέχεται να ύποστεί ζήμία από εκτελεστή πράξή ή παράλειψή τής
αναθέτούσας αρχής κατά παράβασή τής εύρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα
των δήμοσίων σύμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στήν Αρχή Εξέτασής Προδικαστικών
Προσφύγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ.
Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφύγή, κατά πράξής ή παράλειψής τής αναθέτούσας
α
ρ
χ περιπτωσή προσφύγής κατα πραξής τής αναθετούσας αρχής, ή προθεσμια για τήν ασκήσή τής
Σε
ή
προδικαστική
ς προσφύγής ειναι:
ς
(α)
δεκα (10) ήμερες απο τήν κοινοποιήσή τής προσβαλλομενής πραξής στον ενδιαφερομενο
,
οικονομικο
φορεα αν ή πραξή κοινοποιήθήκε με ήλεκτρονικα μεσα ή τήλεομοιοτύπια ή
(β) δεκαπεντε (15) ήμερες απο τήν κοινοποιήσή τής προσβαλλομενής πραξής σε αύτον αν
π
ρ
ο
σ
δ
ι
ο
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χρήσιμοποιήθήκαν αλλα μεσα επικοινωνιας, αλλως
(γ) δεκα (10) ήμερες απο τήν πλήρή, πραγματική ή τεκμαιρομενή, γνωσή τής πραξής πού βλαπτει τα
σύμφεροντα τού ενδιαφερομενού οικονομικού φορεα. Ειδικά για τήν άσκήσή προσφύγής κατά
προκήρύξής, ή πλήρής γνώσή αύτής τεκμαίρεται μετά τήν πάροδο δεκαπέντε (15) ήμερών από τή
δήμοσίεύσή στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περιπτωσή παραλειψής πού αποδιδεται στήν αναθετούσα αρχή, ή προθεσμια για τήν ασκήσή τής
προδικαστικής προσφύγής ειναι δεκαπεντε (15) ήμερες απο τήν επομενή τής σύντελεσής τής
π
ρ
ο προδικαστική προσφύγή, σύντασσεται ύποχρεωτικα με τή χρήσή τού τύποποιήμενού εντύπού τού
Η
σ
Παραρτή
ματος Ι τού π.δ/τος 39/2017 και , κατατιθεται ήλεκτρονικα στήν ήλεκτρονική περιοχή τού
β
σύγκεκριμε
νού διαγωνισμού μεσω τής λειτούργικοτήτας «Επικοινωνια» τού ύποσύστήματος προς τήν
α
Αναθε
τούσα Αρχή, επιλεγοντας τήν ενδειξή «Προδικαστική Προσφύγή» σύμφωνα με αρθρο 15 τής ΚΥΑ
λ
ΕΣΗΔΗΣ-Δήμο
σια Έργα.
λ
ο προθεσμιες ως προς τήν ύποβολή των προδικαστικων προσφύγων και των παρεμβασεων αρχιζούν
Οι
μ επομενή τής ήμερας τής προαναφερθεισας κατα περιπτωσή κοινοποιήσής ή γνωσής και λήγούν
τήν
ε ταν περασει ολοκλήρή ή τελεύταια ήμερα και ωρα 23:59:59 και, αν αύτή ειναι εξαιρετεα ή Σαββατο,
ο
ν ταν περασει ολοκλήρή ή επομενή εργασιμή ήμερα και ωρα 23:59:5957
ο
ή
ς το παραδεκτό τής άσκήσής τής προδικαστικής προσφύγής κατατίθεται παράβολο από τον
Για
προσφεύγοντα ύπέρ τού Ελλήνικού Δήμοσίού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν.
58. Η επιστροφή τού παραβόλού στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωσή ολικής ή
π
4412/2016
α
μερικής
αποδοχής τής προσφύγής τού, β) όταν ή αναθέτούσα αρχή ανακαλεί τήν προσβαλλόμενή
ρ
πράξή
ή προβαίνει στήν οφειλόμενή ενέργεια πριν από τήν έκδοσή τής απόφασής τής ΑΕΠΠ επί τής
α
προσφύγής,
γ) σε περίπτωσή παραίτήσής τού προσφεύγοντα από τήν προσφύγή τού έως και δέκα (10)
λ
ήμέρες
από τήν κατάθεσή τής προσφύγής.
ε
ι προθεσμια για τήν ασκήσή τής προδικαστικής προσφύγής και ή ασκήσή τής κωλύούν τή σύναψή τής
Η
ψ μβασής επι ποινή ακύροτήτας, ή οποια διαπιστωνεται με αποφασή τής ΑΕΠΠ μετα απο ασκήσή
σύ
ή
προδικαστική
ς προσφύγής, σύμφωνα με το αρθρο 368 τού Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως,
ς νή ή ασκήσή τής προδικαστικής προσφύγής δεν κωλύει τήν πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας,
μο
56
ύπό τήν επιφύλαξή χορήγήσής από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201759.
Η προήγούμενή παράγραφος δεν εφαρμόζεται στήν περίπτωσή πού, κατά τή διαδικασία σύναψής τής
παρούσας σύμβασής, ύποβλήθεί μόνο μία (1) προσφορά60.
Μετά τήν, κατά τα ως άνω, ήλεκτρονική κατάθεσή τής προδικαστικής προσφύγής ή αναθέτούσα αρχή,
μέσω τής λειτούργίας ¨Επικοινωνία»:
α) Κοινοποιεί τήν προσφύγή το αργότερο έως τήν επομένή εργάσιμή ήμέρα από τήν κατάθεσή τής σε
κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από τήν αποδοχή τής προσφύγής, προκειμένού
να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής τού
στή διαδικασία εξέτασής τής προσφύγής, για τή διατήρήσή τής ισχύος τής προσβαλλόμενής πράξής,
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα πού έχει στή διάθεσή τού.
β) Διαβιβάζει στήν ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ήμερών από τήν ήμέρα κατάθεσής, τον
πλήρή φάκελο τής ύπόθεσής, τα αποδεικτικά κοινοποίήσής στούς ενδιαφερόμενούς τρίτούς αλλά και
τήν Έκθεσή Απόψεών τής επί τής προσφύγής. Στήν Έκθεσή Απόψεων ή αναθέτούσα αρχή μπορεί να
παραθέσει αρχική ή σύμπλήρωματική αιτιολογία για τήν ύποστήριξή τής προσβαλλόμενής με τήν
προδικαστική προσφύγή πράξής.
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γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρή τήν έκθεσή απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα πού τύχόν
τή σύνοδεύούν, μέσω τού ήλεκτρονικού τόπού τού διαγωνισμού το αργότερο έως τήν επομένή
εργάσιμή ήμέρα από τήν κατάθεσή τούς.
δ) Σύμπλήρωματικά ύπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρή μέσω τής πλατφόρμας
τού ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ήμερών από τήν κοινοποίήσή των απόψεων τής
αναθέτούσας αρχής61.
Η ασκήσή τής προδικαστικής προσφύγής αποτελει προύποθεσή για τήν ασκήσή των ενδικων
βοήθήματων τής αιτήσής αναστολής και τής αιτήσής ακύρωσής τού αρθρού 372 Ν. 4412/2016 κατα
τ
ω
ν Όποιος έχει έννομο σύμφέρον μπορεί να ζήτήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων τού π.δ.
Β.
18/1989, τήν αναστολή τής εκτέλεσής τής απόφασής τής ΑΕΠΠ και τήν ακύρωσή τής ενώπιον τού
ε
αρμοδίού
διοικήτικού δικαστήρίού, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκήσής των ίδιων
κ
ενδίκων
βοήθήμάτων έχει και ή αναθέτούσα αρχή αν ή ΑΕΠΠ κάνει δεκτή τήν προδικαστική προσφύγή.
τ τα ένδικα βοήθήματα τής αίτήσής αναστολής και τής αίτήσής ακύρωσής λογίζονται ως
Με
ε
σύμπροσβαλλόμενες
με τήν απόφασή τής ΑΕΠΠ και όλες οι σύναφείς προς τήν ανωτέρω απόφασή
λ
πράξεις
ή παραλείψεις τής αναθέτούσας αρχής, εφόσον έχούν εκδοθεί ή σύντελεστεί αντιστοίχως έως
ε σύζήτήσή τής αίτήσής αναστολής ή τήν πρώτή σύζήτήσή τής αίτήσής ακύρωσής63.
τή
σ
τ άσκήσή τής αίτήσής αναστολής δεν εξαρτάται από τήν προήγούμενή άσκήσή τής αίτήσής ακύρωσής.
Η
ω αίτήσή αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακύρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
Η
ν
ήμερών
από κοινοποίήσή ή τήν πλήρή γνώσή τής απόφασής επί τής προδικαστικής προσφύγής και
σύζήτείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ήμερών από τήν κατάθεσή τής. Η ασκήσή αιτήσής
π
αναστολή
ς κωλύει τή σύναψή τής σύμβασής, εκτος εαν με τήν προσωρινή διαταγή ο αρμοδιος δικαστής
ρ
αποφανθει
διαφορετικα. Για τήν άσκήσή τής αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα
α τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ τού Ν. 4412/2016. Με τήν κατάθεσή τής
με
ξ
αιτήσεως
αναστολής ή προθεσμία άσκήσής τής αίτήσής ακύρωσής διακόπτεται και αρχίζει από τήν
ε
επίδοσή
τής σχετικής απόφασής. Ο διάδικος πού πέτύχε ύπέρ αύτού τήν αναστολή τής εκτέλεσής τής
ω
προσβαλλόμενής
πράξής, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ήμερών από τήν επίδοσή τής απόφασής
ν
αύτής,
να ασκήσει τήν αίτήσή ακύρωσής, διαφορετικά αίρεται αύτοδικαίως ή ισχύς τής αναστολής.
Γ. Διαφορες απο τον σύγκεκριμενο διαγωνισμο πού ανακύπτούν:
ή
α) απο πραξεις τής αναθετούσας αρχής οι οποιες κοινοποιούνται στον θιγομενο, ή των οποιων
π
προκύ
πτει εκ μερούς τού πλήρής γνωσή, μετά την 1.9.2021,
α απο παραλειψεις πού σύντελούνται απο μερούς τής, μετά την 1.9.2021,
β)
ρ
α
εκδικα
ζονται με τις νεες ειδικες δικονομικες διαταξεις τού αρθρού 372 Ν. 4412/2016, οπως
λ
αντικαταστα
θήκε με το αρθρο 138 Ν. 4782/202164, σύμφωνα με τις οποιες:
ε το ιδιο δικογραφο δύναται δικονομικα να ασκήθει αιτήσή αναστολής εκτελεσής και ακύρωσής των
Με
ι
αποφα
σεων τής ΑΕΠΠ.
ψ
ε προθεσμία για τήν άσκήσή και ή άσκήσή τής αίτήσής ενώπιον τού αρμοδίού δικαστήρίού κωλύούν,
Η
ω τού νόμού, τή σύναψή τής σύμβασής μέχρι τήν έκδοσή τής οριστικής δικαστικής απόφασής, εκτός
εκ
ν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αύτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσής, ή προθεσμία για τήν
εάν
άσκήσή και ή άσκήσή τής αίτήσής κωλύούν τήν πρόοδο τής διαδικασίας ανάθεσής για χρονικό
τ
διάστήμα
δεκαπέντε (15) ήμερών από τήν άσκήσή τής αίτήσής, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το
ή
δικαστήριο
αύτό αποφανθεί διαφορετικά65.
ς
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
α
ν
α
Σχετικα
με τήν ύπογραφή τού σύμφωνήτικού , ισχύ ούν τα προβλεπο μενα στις παρ. 4, 5, 7, 8 τού
θ
ε
τ
ο
ύ
σ
α
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α ρθρού 105 καθω ς και στο α ρθρο 135 τού ν. 4412/2016.
Τα ε γγραφα τής σύ μβασής με βα σή τα οποι α θα εκτελεσθει το ε ργο ει ναι τα αναφερο μενα
παρακα τω. Σε περι πτωσή ασύμφωνι ας των περιεχομε νων σε αύτα ο ρων, ή σειρα ισχύ ος
καθορι ζεται ως κατωτε ρω:
1. Το

σύμφωνήτικο , σύμπεριλαμβανομε νων των παρασχεθεισω ν εξήγή σεων τού
οικονομικού φορε α, σύ μφωνα με τα α ρθρα 88 και 89 τού ν. 4412/2016, ιδι ως ως προς τον
προσδιορισμο οικονομικω ν μεγεθω ν με τις οποι ες ο ανα δοχος διαμο ρφωσε τήν προσφορα
τού,
2. Η παρού σα Διακή ρύξή.
3. Η Οικονομική Προσφορα .
4. Το Τιμολογιο Δήμοπρα τήσής
5. Η Ειδική Σύγγραφή Υποχρεω σεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνική Σύγγραφή Υποχρεω σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικε ς Προδιαγραφε ς και τα
Παραρτή ματα τούς,
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Πρού πολογισμο ς Δήμοπρα τήσής.
9. Οι εγκεκριμε νες μελε τες τού ε ργού.
Το εγκεκριμε νο Χρονοδια γραμμα κατασκεύή ς τού ε ργού.
Τα ανωτέρω έγγραφα τής σύμβασής ισχύούν, όπως διαμορφώθήκαν, με τις σύμπλήρωματικές
πλήροφορι ες και διεύκρινι σεις πού παρασχε θήκαν απο τήν αναθε τούσα αρχή επι ο λων των
ανωτε ρω.
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
Τα εγγραφα τής σύμβασής σύντασσονται ύποχρεωτικα στήν ελλήνική γλωσσα και
προαιρετικα και σε αλλες γλωσσες, σύνολικα ή μερικα. Σε περιπτωσή ασύμφωνιας μεταξύ των
τμήματων των εγγραφων τής σύμβασής πού εχούν σύνταχθει σε περισσοτερες γλωσσες,
επικρατει ή ελλήνική εκδοσή66. Τύχον προδικαστικες προσφύγες ύποβαλλονται στήν ελλήνική
γλωσσα.
Οι προσφορες και τα περιλαμβανομενα σε αύτες στοιχεια, καθως και τα αποδεικτικα
εγγραφα σύντασσονται στήν ελλήνική γλωσσα ή σύνοδεύονται απο επισήμή μεταφρασή τούς
στήν ελλήνική γλωσσα.
Στα αλλοδαπα δήμοσια εγγραφα και δικαιολογήτικα εφαρμοζεται ή Σύνθήκή τής Χαγής τής
5.10.1961, πού κύρωθήκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) σύμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο
4.2.β) τής παρούσας. Τα αλλοδαπα δήμοσια και ιδιωτικα εγγραφα σύνοδεύονται απο
μεταφρασή τούς στήν ελλήνική γλωσσα επικύρωμενή ειτε απο προσωπο αρμοδιο κατα τις
διαταξεις τής εθνικής νομοθεσιας ειτε απο προσωπο κατα νομο αρμοδιο τής χωρας στήν οποια
εχει σύνταχθει το εγγραφο67 και γινονται αποδεκτα σύμφωνα με τα οριζομενα, ομοιως, στο
αρθρο 4.2.β) τής παρούσας.
Ενήμερωτικα και τεχνικα φύλλαδια και αλλα εντύπα-εταιρικα ή μή – με ειδικο τεχνικο
περιεχομενο, δήλαδή εντύπα με αμιγως τεχνικα χαρακτήριστικα, οπως αριθμούς, αποδοσεις σε
διεθνεις μοναδες, μαθήματικούς τύπούς και σχεδια, πού ειναι δύνατον να διαβαστούν σε καθε
γλωσσα και δεν ειναι απαραιτήτή ή μεταφρασή τούς, 68 μπορούν να ύποβαλλονται σε αλλή
γλωσσα, χωρις να σύνοδεύονται απο μεταφρασή στήν ελλήνική.
Η επικοινωνια με τήν αναθετούσα αρχή, καθως και μεταξύ αύτής και τού αναδοχού, θα
γινονται ύποχρεωτικα στήν ελλήνική γλωσσα.
Κατα παρεκκλισή, γινεται δεκτή ή ύποβολή των ακολούθων:
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………………
(ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών, των δικαιολογητικών κατακύρωσης
συμπεριλαμβανομένων, όπως εξειδικεύονται από την αναθέτουσα αρχή στο παρόν σημείο)
στήν …………….. γλωσσα (συμπληρώστε τη γλώσσα, π.χ. την αγγλική ή ενδεχομένως και άλλη
επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) χωρις να απαιτειται επικύρωσή τούς, στο μετρο πού
τα ανωτερω εγγραφα ειναι καταχωρισμενα σε επισήμούς ιστοτοπούς φορεων πιστοποιήσής,
στούς οποιούς ύπαρχει ελεύθερή προσβασή, μεσω διαδικτύού, και εφοσον ο οικονομικος
φορεας παραπεμπει σε αύτούς, προκειμενού ή επαλήθεύσή τής ισχύος τούς να ειναι εύχερής
γ
ι
α
Άρθρο 7:
τ Εφαρμοστέα νομοθεσία
ή
7.1 Για
ν τή δήμοπρατήσή τού εργού, τήν εκτελεσή τής σύμβασής και τήν κατασκεύή τού,
εφαρμοζονται οι διαταξεις των παρακατω νομοθετήματων, οπως ισχύούν:
1. του
α ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες
ν
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)
2. του
α ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας
θ
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση
ε
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”,
3. του
τ ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό
ο
πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό
ύ
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες
διατάξεις»
σ
4. του
α ν. 4640/2019(Α 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού
α
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».
ρ
5. του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
χ
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
ηςήΑπριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
69
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
6. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων
και λοιπές διατάξεις»
8. του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
9. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν.
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 70
10. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
11. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
12. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
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13. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
14. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176
ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
(ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν.
15. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
16. του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με
τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου
ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για
την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και
η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄
1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
17. του ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.
20. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων,
μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.).
21. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π.»
22. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )71
23. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
24. της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση).
25. της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
26. της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων
27. της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως
τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
28. της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4).
29. της με αρ. ………….. Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( ……. Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣΔημόσια Έργα».
30. της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
31. της με αρ. ……………..Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ ……….) ««Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
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32. της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607)
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή
σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,
33. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις
έργων του ν. 4412/2016»,
34. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
(B΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».
35. της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση
Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων,
υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων».
Οι σε εκτελεσή των ανωτερω διαταξεων εκδοθεισες κανονιστικες πραξεις72, καθως και
λοιπες διαταξεις πού αναφερονται ρήτα ή απορρεούν απο τα οριζομενα στα σύμβατικα τεύχή
τής παρούσας καθως και το σύνολο των διαταξεων τού ασφαλιστικού, εργατικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαιού και γενικοτερα καθε διαταξή (Νομος, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμήνεύτική εγκύκλιος πού διεπει τήν αναθεσή και εκτελεσή τού εργού τής παρούσας
σύμβασής, εστω και αν δεν αναφερονται ρήτα.
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε
φορά νομοθεσία.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου
Το ε ργο χρήματοδοτει ται απο το Επιχειρήσιακο Προγραμμα «Δύτική Μακεδονι α 20142021ΕΠ00510042.73
Το ε ργο ύπο κειται στις κρατή σεις 74 πού προβλε πονται για τα ε ργα αύτα ,
περιλαμβανομε νής τής κρα τήσής ύ ψούς 0,07 % ύπε ρ των λειτούργικω ν αναγκω ν τής
Ενιαι ας Ανεξα ρτήτής Αρχή ς Δήμοσι ων Σύμβα σεων, σύ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ 3 ν.
75, τής κρα τήσής ύ ψούς 0,06 % ύπε ρ των λειτούργικω ν αναγκω ν τής Αρχή ς Εξε τασής
Προδικαστικω ν Προσφύγω ν, σύ μφωνα με το α ρθρο 350 παρ. 3 τού ν. 4412/2016, τής
κρα τήσής 6‰, σύ μφωνα με τις διατα ξεις τού α ρθρού 53 παρ. 7 περ. θ' τού ν. 4412/2016
και τής ύπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απο φασής τού Υπούργού
Υποδομω ν και Μεταφορω ν (Β' 2235), τής κρα τήσής 2,5‰ ύπε ρ τής Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ.,
σύ μφωνα με τις διατα ξεις τού α ρθρού 53 παρ. 7 περ. θ' τού ν. 4412/2016 και
ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απο φασής τού Υπούργού Υποδομω ν και Μεταφορω ν
(Β' 2780), καθω ς και τής κρα τήσής ύ ψούς 0,02% ύπε ρ τής ανα πτύξής και σύντή ρήσής τού
Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύ μφωνα με το α ρθρο 36 παρ. 6 τού ν. 4412/2016.
Τα γενικα ε ξοδα, ο φελος κ.λ.π. τού Αναδοχού και οι επιβαρύ νσεις απο
φο ρούς, δασμού ς κ.λ.π. καθορι ζονται στο αντι στοιχο α ρθρο τής Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύ νει τον
Κύ ριο τού Έργού.
Οι πλήρωμε ς θα γι νονται σύ μφωνα με το α ρθρο 152 τού ν. 4412/2016 και
το αντι στοιχο α ρθρο τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρωμή τού εργολαβικού τιμή ματος θα γι νεται σε EURO.
Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

ΑΔΑ: ΩΜ7046ΜΓΗΖ-ΩΚΙ

τήρωντας τις αρχες τής ισής μεταχειρισής και τής διαφανειας, ζήτα απο τούς προσφεροντες
οικονομικούς φορεις, οταν οι πλήροφοριες ή ή τεκμήριωσή πού πρεπει να ύποβαλλονται ειναι ή
εμφανιζονται ελλιπεις ή λανθασμενες, σύμπεριλαμβανομενων εκεινων στο ΕΕΕΣ, ή οταν λειπούν
σύγκεκριμενα εγγραφα, να ύποβαλλούν, να σύμπλήρωνούν, να αποσαφήνιζούν ή να ολοκλήρωνούν τις
σχετικες πλήροφοριες ή τεκμήριωσή, εντος προθεσμιας οχι μικροτερής των δεκα (10) ήμερων και οχι
μεγαλύτερής των εικοσι (20) ήμερων απο τήν ήμερομήνια κοινοποιήσής σε αύτούς τής σχετικής
προσκλήσής, μεσω τής λειτούργικοτήτας « Επικοινωνια» τού ύποσύστήματος, σύμφωνα με τα
ειδικοτερα οριζομενα στις διαταξεις των αρθρων 102 και 103 τού ν. 4412/2016.
Η σύμπλήρωσή ή ή αποσαφήνισή ζήτειται και γινεται αποδεκτή ύπο τήν προύποθεσή οτι δεν
τροποποιειται ή προσφορα τού οικονομικού φορεα και οτι αφορα σε στοιχεια ή δεδομενα, των οποιων
ειναι αντικειμενικα εξακριβωσιμος ο προγενεστερος χαρακτήρας σε σχεσή με το περας τής
καταλήκτικής προθεσμιας παραλαβής προσφορων. Τα ανωτερω ισχύούν κατ΄ αναλογιαν και για τύχον
ελλειπούσες δήλωσεις, ύπο τήν προύποθεσή οτι βεβαιωνούν γεγονοτα αντικειμενικως εξακριβωσιμα.77
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Για τήν παρούσα διαδικασια εχει εκδοθει ή αποφασή με αρ.πρωτ. 2878/2021 για τήν αναλήψή
ύποχρεωσής/εγκρισή δεσμεύσής πιστωσής για το οικονομικο ετος 2021 και με αρ. 263 καταχωρήσή
στο βιβλιο εγκρισεων και εντολων πλήρωμής τής Δ.Ο.Υ. (σύμπλήρωνεται και ο αριθμος τής αποφασής
εγκρισής τής πολύετούς αναλήψής σε περιπτωσή πού ή δαπανή εκτεινεται σε περισσοτερα τού ενος
ο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
έργου
Τίτλος του έργου
Ο τιτλος τού εργού ειναι:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ».
11.1.

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο
Δαπανή Εργασιων 362.877,81 Εύρω
π
Γενικα
εξοδα και Όφελος εργολαβού (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 65.318,01 Εύρω
ρ
Απρο
βλεπτα80 (ποσοστού 15% επι τής δαπανής εργασιων και τού κονδύλιού Γ.Ε.+Ο.Ε.)
ο
Εύρω
, πού αναλωνονται σύμφωνα με τούς ορούς τού αρθρού 156 παρ. 3.(α) τού ν.
ύ
π
81
ο
λ
ο ανωτερω ποσο προβλεπεται αναθεωρήσή στις τιμες ποσού 7.574,81 Εύρω σύμφωνα
Στο
γ το αρθρο 153 τού ν. 4412/2016.
με
ι
σ τρα προσθετής καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το αρθρο 149 τού ν. 4412/2016 και το
Ρή
μρθρο 16 τής παρούσας ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ.
α
ο
ς παρούσα σύμβασή δεν ύποδιαιρειται σε τμήματα και ανατιθεται ως ενιαιο σύνολο για
Η
τούς ακολούθούς λογούς : 1. Έχει μελετήθει το σύνολο τού εργού με ενιαια τεχνική μελετή
δ τεύχή δήμοπρατήσής ως ενα τμήμα και αφορα ολοκλήρωμενο φύσικο αντικειμενο. 2.
και
ή
Τ
μ
ο
ο
π
φ
11.2.
Τόπος
ρ
ύ
εκτέλεσης του έργου
α
σ
ιτ ριο Δήμοτικού Σχολειού Βελβεντού, Εθνικής Αντιστασής 1, Βελβεντο.
Κτή
ή
κ
11.3.
Περιγραφή
σ
ο
και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
ή
Το
ς εργο αφορα ενα σύνολο παρεμβασεων προκειμενού να μειωθει εν τελει το λειτούργικο
α
κοστος τούν κτήριού, να μειωθει ή καταναλωσή πρωτογενούς ενεργειας και επομενως το
περιβαλλοντικο
τ
τού αποτύπωμα – καθως και ή μειωσή εκπομπων τού CO2. Παραλλήλα θα πρεπει να
επιτεύχθει ήιοθερμική ανεσή των χρήστων τού κτήριού αλλα και ή βελτιωσή τής οπτικής ανεσής.
Σύγκεκριμε
ύ
κ
να θα αντικατασταθούν ολα τα εξωτερικα κούφωματα τού κτήριού με νεα,
ενεργειακα εαποδοτικα και θα θερμομονωθει το κελύφος τού με σύνθετο σύστήμα εξωτερικής
θερμομονωσής
ιε - κελύφος τοιχοποιιας - οροφων. Παραλλήλα θα γινούν παρεμβασεις στα σύστήματα
τού κτήριού,
ρ πού αφορούν στή χρήσή αποδοτικοτερων σύστήματων και καύσιμων θερμανσής, ή
μ
μονωσή τωνεγ σωλήνωσεων διανομής καθως και ή εγκαταστασή αύτοματισμων θερμανσής. Επιπλεον
θα γινει χρή
νοσή φωτισμού καλύτερής αποδοσής με ταύτοχρονή βελτιωσή τής οπτικής ανεσής των
χρήστων, ενω
ύ
ο
θα ενσωματωθούν παρεμβασεις σε ΑΠΕ, οπως ή τοποθετήσή Φωτοβολταικής
α
τν
ε
ο
ρ
ύ
χ
ε
τ
ρ
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εγκαταστασής για ενεργειακο σύμψήφισμο τής καταναλισκομενής ήλεκτρικής ενεργειας.
Αποτελεσμα των παρεμβασεων αποτελει σαφως ή βελτιωσή τής ενεργειακής αποδοσής τού
κτιριού το οποιο πλεον κατατασσεται στήν Κατήγορια «Α».
Επισημαίνεται οτι, το φύσικο και οικονομικο αντικειμενο των δήμοπρατούμενων εργων δεν πρεπει
να μεταβαλλεται ούσιωδως κατα τή διαρκεια εκτελεσής τής σύμβασής, κατα τα οριζομενα στήν παρ. 4
τού αρθρού 132 ν. 4412/2016. Δύνατοτήτα μεταβολής ύφισταται, μονο ύπο τις προύποθεσεις των
αρθρων 13283 και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρεπεται ή χρήσή των «επι ελασσον» δαπανων με τούς ακολούθούς ορούς και περιορισμούς:


Δεν τροποποιειται το «βασικο σχεδιο» τής προκήρύξής, ούτε οι προδιαγραφες τού εργού, οπως
περιγραφονται στα σύμβατικα τεύχή, ούτε καταργειται ομαδα εργασιων τής αρχικής σύμβασής.



Δεν θιγεται ή πλήροτήτα, ποιοτήτα και λειτούργικοτήτα τού εργού.



Δεν χρήσιμοποιειται για τήν πλήρωμή νεων εργασιων πού δεν ύπήρχαν στήν αρχική σύμβασή.

-

Δεν ύπερβαινει ή δαπανή αύτή, κατα τον τελικο εγκεκριμενο Ανακεφαλαιωτικο Πινακα Εργασιων
τού εργού, ποσοστο εικοσι τοις εκατο (20%) τής σύμβατικής δαπανής ομαδας εργασιων τού εργού
ούτε, αθροιστικα, ποσοστο δεκα τοις εκατο (10%) τής δαπανής τής αρχικής αξιας σύμβασής χωρις
Φ.Π.Α., αναθεωρήσή τιμων και απροβλεπτες δαπανες. Στήν αθροιστική αύτή ανακεφαλαιωσή
λαμβανονται ύποψή μονο οι μεταφορες δαπανής απο μια ομαδα εργασιων σε αλλή.
Τα ποσα πού εξοικονομούνται, εφοσον ύπερβαινούν τα ανωτερω ορια (20% ή και 10%), μειωνούν
ισοποσα τή δαπανή τής αξιας σύμβασής χωρις Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απροβλεπτες δαπανες.
Για τή χρήσή των «επι ελασσον δαπανων» απαιτειται σε καθε περιπτωσή ή σύμφωνή γνωμή τού
Τεχνικού
Σύμβούλιού,
ύστερα
απο
εισήγήσή
τού
φορεα
ύλοποιήσής.
Ο προύπολογισμος των εργων στα οποια εφαρμοζεται ή παραγραφος αύτή αναλύεται σε Οομαδες
εργασιων, οι οποιες σύντιθενται απο εργασιες πού ύπαγονται σε ενιαια ύποσύνολα τού τεχνικού
αντικειμενού των εργων, εχούν παρομοιο τροπο κατασκεύής και επιδεχονται το ιδιο ποσοστο
εκπτωσής στις τιμες μοναδας τούς. Με τήν με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Αποφασή τού
Υπούργού Υποδομων και Μεταφορων (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία
έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», ή οποια εχει εφαρμογή σε ολα τα ως
ανω εργα, προσδιοριζονται οι ομαδες εργασιων ανα κατήγορια εργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η σύνολική προθεσμι α εκτε λεσής τού ε ργού, ορι ζεται σε 120 ημέρες απο τήν ήμε ρα ύπογραφή ς
τ
ή
Αναλύτικο
τερα στοιχει α για τις προθεσμι ες τού ε ργού αναφε ρονται στήν Ε.Σ.Υ.
ς
σ
ύ
Άρθρο
13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
μ
β
Η επιλογή τού Αναδοχού, θα γι νει σύ μφωνα με τήν «ανοικτή διαδικασι α» τού
α
α ρθρού 27 τού ν. 4412/2016 και ύπο τις πρού ποθε σεις τού νο μού αύτού .
σ
ή
Η οικονομική προσφορα των διαγωνιζομε νων, θα σύνταχθει και ύποβλήθει
ς
σύ μφωνα με τα οριζο μενα στο α ρθρο 95 παρ. 2.(α) τού ν. 4412/2016, καθω ς και στήν
84
παρ. 3.5 περ. γ ε ως στ τής παρού σας.
Κα θε προσφε ρων μπορει να ύποβα λει μο νο μι α προσφορα .

85
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Δεν επιτρε πεται ή ύποβολή εναλλακτικω ν προσφορω ν. 86
Δε γι νονται δεκτε ς προσφορε ς για με ρος τού αντικειμε νού τής σύ μβασής.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτή ριο για τήν ανα θεσή τής σύ μβασής ει ναι ή πλε ον σύμφε ρούσα απο οικονομική α ποψή
προσφορα μο νο βα σει τιμή ς (χαμήλο τερή τιμή ).
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
Για τήν σύμμετοχή στον διαγωνισμο απαιτει ται ή κατα θεσή απο τούς
σύμμετε χοντες οικονομικού ς φορει ς, κατα τούς ο ρούς τής παρ. 1 τού α ρθρού 72 τού ν.
4412/2016, εγγύήτική ς επιστολή ς σύμμετοχή ς, πού ανε ρχεται στο ποσο των Δέκα
Χ
ι
λ
Στήν
περι πτωσή ε νωσής οικονομικω ν φορε ων, ή εγγύ ήσή σύμμετοχή ς περιλαμβα νει
ι τον ο ρο ο τι ή εγγύ ήσή καλύ πτει τις ύποχρεω σεις ο λων των οικονομικω ν φορε ων
και
ά σύμμετε χούν στήν ε νωσή.
πού
δ
ω
Οι εγγύήτικε ς επιστολε ς σύμμετοχή ς περιλαμβα νούν, σύ μφωνα με το α ρθρο
ν παρ. 12 τού ν. 4412/2016, κατ’ ελα χιστον τα ακο λούθα στοιχει α:
72
α) τήν ήμερομήνι α ε κδοσής,
Ε τον εκδο τή,
β)
υ τήν αναθε τούσα αρχή ή τον κύ ριο τού ε ργού ή το φορε α κατασκεύή ς τού ε ργού
γ)
ρ
ΔΗΜΟΣ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, προς τον οποι ο απεύθύ νονται,
ώ τον αριθμο τής εγγύ ήσής,
δ)
, το ποσο πού καλύ πτει ή εγγύ ήσή,
ε)
0 τήν πλή ρή επωνύμι α, τον Α.Φ.Μ. και τή διεύ θύνσή τού οικονομικού φορε α ύπε ρ
στ)
0 οποι ού εκδι δεται ή εγγύ ήσή (στήν περι πτωσή ε νωσής αναγρα φονται ο λα τα
τού
παραπα νω για κα θε με λος τής ε νωσής),
ε τούς ο ρούς ο τι: αα) ή εγγύ ήσή παρε χεται ανε κκλήτα και ανεπιφύ λακτα, ο δε
ζ)
υ
εκδο
τής παραιτει ται τού δικαιω ματος τής διαιρε σεως και τής διζή σεως, και ββ) ο τι σε
ρ πτωσή κατα πτωσής αύτή ς, το ποσο τής κατα πτωσής ύπο κειται στο εκα στοτε
περι
ώ ον τε λος χαρτοσή μού. (Η ύποπερ. αα΄ δεν εφαρμο ζεται για τις εγγύή σεις πού
ισχύ
87
παρε χονται με γραμμα τιο τού Ταμει ού Παρακαταθήκω ν και Δανει ων).
ή) τα στοιχει α τής διακή ρύξής ( αριθμο ς, ε τος, τι τλος ε ργού ) και τήν καταλήκτική
ήμερομήνι α ύποβολή ς προσφορω ν,
θ) τήν ήμερομήνι α λή ξής ή τον χρο νο ισχύ ος τής εγγύ ήσής,
ι) τήν ανα λήψή ύποχρε ωσής απο τον εκδο τή τής εγγύ ήσής να καταβα λει το ποσο τής
εγγύ ήσής ολικα ή μερικα εντο ς πε ντε (5) ήμερω ν μετα απο απλή ε γγραφή ειδοποι ήσή
εκει νού προς τον οποι ο απεύθύ νεται.
Η εγγύ ήσή σύμμετοχή ς πρε πει να ισχύ ει τούλα χιστον για τρια ντα (30)
ήμε ρες μετα τή λή ξή τού χρο νού ισχύ ος τής προσφορα ς τού α ρθρού 19 τής παρού σας,
ή τοι με χρι ...................., α λλως ή προσφορα απορρι πτεται. Η αναθε τούσα αρχή μπορει ,
πριν τή λή ξή τής προσφορα ς, να ζήτα απο τούς προσφε ροντες να παρατει νούν, πριν
τή λή ξή τούς, τή δια ρκεια ισχύ ος τής προσφορα ς και τής εγγύ ήσής σύμμετοχή ς.


Η εγγύ ήσή σύμμετοχή ς καταπι πτει, αν ο προσφε ρων:
αποσύ ρει τήν προσφορα τού κατα τή δια ρκεια ισχύ ος αύτή ς,

ΑΔΑ: ΩΜ7046ΜΓΗΖ-ΩΚΙ










παρε χει, εν γνω σει τού, ψεύδή στοιχει α ή πλήροφορι ες πού αναφε ρονται στο
α ρθρο 22
δεν προσκομι σει εγκαι ρως τα προβλεπο μενα στο α ρθρο 23 τής παρού σας
δικαιολογήτικα
στις περιπτω σεις των παρ. 3, 4 και 5 τού α ρθρού 103 τού ν. 4412/2016, περι
προ σκλήσής για ύποβολή δικαιολογήτικω ν απο τον προσωρινο ανα δοχο, αν,
κατα τον ε λεγχο των παραπα νω δικαιολογήτικω ν, σύ μφωνα με τα α ρθρο 4.2 τής
παρού σας, διαπιστωθει ο τι τα στοιχει α πού δήλω θήκαν στο ΕΕΕΣ ει ναι εκ
προθε σεως απατήλα , ή ο τι ε χούν ύποβλήθει πλαστα αποδεικτικα στοιχει α, ή αν,
απο τα παραπα νω δικαιολογήτικα πού προσκομι σθήκαν νομι μως και
εμπροθε σμως, δεν αποδεικνύ εται ή μή σύνδρομή των λογων αποκλεισμού τού
α ρθρού 18 ή ή πλή ρωσή μιας ή περισσο τερων απο τις απαιτή σεις των,
δεν προσε λθει εγκαι ρως για ύπογραφή τού σύμφωνήτικού .
ύποβα λει μή κατα λλήλή προσφορα με τήν ε ννοια τής περ. 46 τής παρ. 1 τού
α ρθρού2 τού ν. 4412/2016
δεν ανταποκριθει στή σχετική προ σκλήσή τής αναθε τούσας αρχή ς εντο ς τής
προβλεπο μενής, στο α ρθρο 4.1 (ή) προθεσμι ας και δεν ύποβα λλει εξήγή σεις, σε
περι πτωσή
ασύνή θιστα
χαμήλή ς
προσφορα ς, 88

Η εγγύ ήσή σύμμετοχή ς επιστρε φεται στον ανα δοχο με τήν προσκο μισή τής
εγγύ ήσής
καλή ς εκτε λεσής.
Η εγγύ ήσή σύμμετοχή ς επιστρε φεται στούς λοιπού ς προσφε ροντες, σύ μφωνα με τα
ε
ι
δ
Άρθρο 16: Χορήγηση
ι
Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής
(Πριμ)
κ
ο
Π
τ
ρ
ε
ο
ρ
β χορήγούμενή
Η
α προκαταβολή ειναι εντοκή απο τήν ήμερομήνια καταβολής τής στον αναδοχο. Για το
λ
ποσο
αύτο βαρύνεται ο αναδοχος με τοκο, ο οποιος ύπολογιζεται με ποσοστο επιτοκιού πού ανερχεται
ε ποσοστο οισο με το μικροτερο επιτοκιο των εντοκων γραμματιων τού Δήμοσιού δωδεκαμήνής ή, αν
σε
π εκδιδονται
δεν
ρ τετοια, εξαμήνής διαρκειας προσαύξήμενο κατα 0,25 ποσοστιαιες μοναδες. Το επιτοκιο
ε
μπορει
να αναπροσαρμο
ι
ζεται με κοινή αποφασή των Υπούργων Οικονομικων και Υποδομων και
τ
Μεταφορω
ν.ζ ………………….91
α
ο
ι προκαταβολή
Η
μ
και ή εγγύ ήσή προκαταβολή ς μπορού ν να χορήγού νται τμήματικα . Η
προκαταβολή
ε απαγορεύ εται να χρήσιμοποιήθει για δαπα νες πού δεν σχετι ζονται, α μεσα ή ε μμεσα,
ή το αντικει
με
ν μενο τής σύ μβασής.
α
χ απο σβεσή τής προκαταβολή ς και ή επιστροφή τής εγγύ ήσής προκαταβολή ς
Η
ο
πραγματοποιού
σ νται, σύ μφωνα με τις διατα ξεις των α ρθρων 72 και 150 τού ν. 4412/2016. (εφόσον
τρ
τ
ίή
ο
γ εγγύήτική επιστολή προκαταβολή ς καταπι πτει με αιτιολογήμε νή απο φασή τής αναθε τούσας
θ
Η
εή
α
α
νσ
ρ
ρ
χτή
θ
α τήν ταχύ
ή
Για
ρ τερή, σε σχεσή με τή σύμβατική προθεσμια, εκτελεσής τού παροντος εργού (ή τού
ςιπ
ο
,ρ
εο
7
ικ
ή
2
δα
ιτ
ο
τ
κα
π
ο
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τμήματος τού ……………………. σε περιπτωσή ύποδιαιρεσής τής σύμβασής σε τμήματα) προβλεπεται ή
χορήγήσή προσθετής καταβολής (πριμ) στον Αναδοχο ποσοστού ……………….…% 94 επι τής τής αρχικής
σύμβατικής αξιας, μή σύμπεριλαμβανομενού τού ΦΠΑ, εφοσον ο χρονος παραδοσής τού εργού (ή τού
τμήματος….σε περιπτωσή ύποδιαιρεσής τής σύμβασής σε τμήματος) ειναι μικροτερος κατα δεκα τοις
εκατο (10%) τού προβλεπομενού στή σύμβασή.
Στήν περιπτωσή αύτήν, για τήν πλήρωμή τής προσθετής καταβολής απαιτειται ή προήγούμενή
εκδοσή αποφασής τού αρμοδιού αποφαινομενού οργανού, μετα απο γνωμή τού αρμοδιού τεχνικού
σύμβούλιού, ήτοι τής αναθετούσας αρχής και, σε περιπτωσή πού δεν ύπαρχει, τού τεχνικού σύμβούλιού
τής Γενικής Γραμματειας Υποδομων.
Η προσθετή καταβολή καταβαλλεται με τήν εμπροθεσμή ολοκλήρωσή τού σύμβατικού αντικειμενού.
Η προσθετή καταβολή θεωρειται σύμπλήρωματικο εργολαβικο ανταλλαγμα, εγκρινεται αναλογως, ως
τροποποιήσή τής σύμβασής, βασει τής περ. α’ τής παρ. 1 τού αρθρού 132 τού ν. 4412/2016 και
περιλαμβανεται σε ειδικο λογαριασμο, πού ύποβαλλει ο αναδοχος μετα τήν εκδοσή βεβαιωσής
περατωσής εργασιων και τήν αναγραφή σε αύτή τής ταχύτερής εκτελεσής τού εργού σύμφωνα με τούς
ειδικοτερούς ορούς των εγγραφων τής σύμβασής.
Οι αποφασεις για παρατασεις προθεσμιων ρύθμιζούν καθε θεμα, πού σχετιζεται με τήν προσθετή αύτή
καταβολή και ιδιαιτερα, αν μετατιθεται, μερικα ή ολικα, ο κρισιμος, για τήν προσθετή καταβολή,
χρονος, με σαφή και εμπεριστατωμενή αιτιολογια, προκειμενού να δικαιούται ο αναδοχος προσθετή
αμοιβή, κατα τα οριζομενα ανωτερω,, ύπο τον ορο ο αναδοχος να ειναι πλήρως ανύπαιτιος για τις
χορήγήθεισες παρατασεις.
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
Για τήν ύπογραφή τής σύ μβασής απαιτει ται ή παροχή εγγύ ήσής καλή ς εκτε λεσής, σύ μφωνα με
το α ρθρο 72 παρ. 4 τού ν. 4412/2016, το ύ ψος τής οποι ας καθορι ζεται σε ποσοστο 5% επι τής
εκτιμω μενής αξι ας τής σύ μβασής (ή τού τμή ματος τής σύ μβασής, σε περι πτωσή ύποδιαι ρεσής σε
τμή ματα), χωρι ς να σύμπεριλαμβα νονται τα δικαιω ματα προαι ρεσής, χωρι ς Φ.Π.Α. και
κ
α
Σε περι πτωσή τροποποι ήσής τής σύ μβασής κατα το α ρθρο 132 ν. 4412/2016, ή οποι α
τ
σύνεπα γεται αύ ξήσή τής σύμβατική ς αξι ας, ή αναθε τούσα αρχή οφει λει να απαιτει απο τον
α
ανα δοχο να καταθε σει, με χρι και τήν ύπογραφή τής τροποποιήμε νής σύ μβασής, σύμπλήρωματική
τ
εγγύ ήσή το ύ ψος τής οποι ας ανε ρχεται σε ποσοστο 5% επι τού ποσού τής αύ ξήσής τής αξι ας τής
ι
σύ μβασής, χωρι ς ΦΠΑ.
θ
Οι
ε εγγύήτικε ς επιστολε ς καλή ς εκτε λεσής περιλαμβα νούν κατ’ ελα χιστον τα αναφερο μενα στήν
παρα
γραφο 15.2 τής παρού σας, πλήν τής περ. (ή), και επιπρο σθετα, τον αριθμο και τον τι τλο τής
τ
σχετική
ς σύ μβασής .
α
ι
Η εγγύ ήσή καλή ς εκτε λεσής τής σύ μβασής καλύ πτει σύνολικα και χωρι ς διακρι σεις τήν εφαρμογή
ο
μλων των ο ρων τής σύ μβασής και κα θε απαι τήσή τής αναθε τούσας αρχή ς ή τού κύρι ού τού ε ργού
ε ναντι τού αναδοχού.
χΟ χρο νος ισχύ ος τής εγγύ ήσής καλή ς εκτε λεσής πρε πει να ει ναι μεγαλύ τερος κατα τρεις (3)
ρ
τούλα χιστον μή νες απο το α θροισμα τής σύμβατική ς προθεσμι ας, τής οριακή ς προθεσμι ας και τού
ιχρο νού ύποχρεωτική ς σύντή ρήσής τού ε ργού, σύ μφωνα με το α ρθρο 171 τού ν. 4412 και τα
ε γγραφα τής παρού σας σύ μβασής.
κ
Η
α εγγύ ήσή καλή ς εκτε λεσής καταπι πτει ύπε ρ τής αναθε τούσας αρχή ς, στήν περι πτωσή
παρα
βασής απο τον ανα δοχο των ο ρων τής σύ μβασής, ο πως αύτή ειδικο τερα ορι ζει.
ι
Οι εγγύήτικε ς επιστολε ς καλή ς εκτε λεσής, καταπι πτούν με αιτιολογήμε νή απο φασή τής
τ
ή
ν
ύ
π
ο
γ
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αναθε τούσας αρχή ς, ή οποι α εκδι δεται μετα απο προήγού μενή εισή γήσή τής Διεύθύ νούσας
Υπήρεσι ας.96
Ειδικα , σε περι πτωσή οριστικοποι ήσής τής απο φασής ε κπτωσής τού αναδοχού, το σύ νολο των
εγγύή σεων για τήν καλή εκτε λεσή τού ε ργού, καταπι πτει ύπε ρ τού κύρι ού τού ε ργού, ως ειδική
ποινική ρή τρα, και κατα με γιστο με χρι το ύπολειπο μενο προς κατασκεύή ποσο τής σύ μβασής και
εφο σον λήφθει ύπο ψή προς επιστροφή αρνήτικο ς λογαριασμο ς. 97
Η εγγύ ήσή καλή ς εκτε λεσής, ο πως αύτή διαμορφω θήκε κατο πιν τροποποιή σεων τής σύ μβασής,
κατα το α ρθρο 132 τού ν. 4412/2016, μειω νεται αμε σως μετα απο τήν ε γκρισή τής τελική ς
επιμε τρήσής απο τή διεύθύ νούσα ύπήρεσι α, κατα ποσοστο εβδομή ντα τοις εκατο (70%) τής
σ
ύ
Το σύ νολο των εγγύή σεων καλή ς εκτε λεσής επιστρε φεται χωρι ς καθύστε ρήσή, αμε σως μετα απο
ν
τήν ε γκρισή τού πρωτοκο λλού παραλαβή ς και τήν ε γκρισή τού τελικού λογαριασμού τού ε ργού.
ο
λ
ιΕγγύ ήσή καλή ς λειτούργι ας
κ
99
ή
ς
Οι
α κρατή σεις τής παρ. 12 τού α ρθρού 152 τού ν. 4412/2016, περι λογαριασμω ν και
πιστοποιή
σεων, μπορει να αντικατασταθού ν οποτεδή ποτε απο τον ανα δοχο, μερικα ή ολικα , με
ξ
ισο
ποσή
εγγύήτική
επιστολή . Οι εγγύή σεις αύτε ς περιορι ζονται κατα ποσοστο πε ντε τοις εκατο
ι
(5%)
επι τής αξι ας των εργασιω ν πού περιλαμβα νονται στις ύποβεβλήμε νες στήν ύπήρεσι α
α
επιμετρή
σεις. Η μει ωσή αποφασι ζεται απο τή διεύθύ νούσα ύπήρεσι α, ύ στερα απο αι τήσή τού
ς
αναδοχού, ή οποι α σύνοδεύ εται απο ειδικο απολογισμο των εργασιω ν των οποι ων ε χούν
98
ύποβλήθει οι επιμετρή σεις. 100
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγύήτικε ς επιστολε ς των α ρθρων 15, 16 και 17 εκδι δονται απο πιστωτικα ή
χρήματοδοτικα ιδρύ ματα ή ασφαλιστικε ς επιχειρή σεις κατα τήν ε ννοια των περιπτω σεων β΄ και
γ΄ τής παρ. 1 τού α ρθρού 14 τού ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πού λειτούργού ν νο μιμα στα κρα τή - με λή
τής Ένωσής ή τού Εύρωπαι κού Οικονομικού Χω ρού ή στα κρα τή-με ρή τής ΣΔΣ και ε χούν,
σύ μφωνα με τις ισχύ ούσες διατα ξεις, το δικαι ωμα αύτο . Μπορού ν, επι σής, να εκδι δονται απο το
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρε χονται με γραμμα τιο τού Ταμει ού Παρακαταθήκω ν και Δανει ων με
π
α
ρ
α
κ
α
17.Α.2
Οι εγγύήτικε ς επιστολε ς εκδι δονται κατ’ επιλογή τού οικονομικού φορε α/αναδοχού απο
ετνα ή περισσο τερούς εκδο τες τής παραπα νω παραγρα φού, ανεξαρτή τως τού ύ ψούς των.
α
θ αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
Η
ε
σ
π
ιή
Άρθρο
18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνσ
αποσφράγισης
σ
τ
ε
ο
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορων103 οριζεται ή ……………,
λ
ήμερα ............ και ωρα .................
έα
ςύ
,τ
ο
π
τ
ρ
ο
ύ
κ
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Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
ή................................., ήμερα........... και ωρα ............

των προσφορών ορίζεται

Αν, για λογούς ανωτερας βιας ή για τεχνικούς λογούς δεν διενεργήθει ή αποσφραγισή κατα τήν
ορισθεισα ήμερα ή αν μεχρι τή μερα αύτή δεν εχει ύποβλήθει καμια προσφορα, ή αποσφραγισή και ή
καταλήκτική ήμερομήνια αντιστοιχα μετατιθενται σε οποιαδήποτε αλλή ήμερα, με αποφασή τής
αναθετούσας αρχής. Η αποφασή αύτή κοινοποιειται
στούς προσφεροντες, με σω τής
λειτούργικο τήτας “Επικοινωνι α”, πεντε (5) τούλαχιστον εργασιμες ήμερες πριν τή νεα ήμερομήνια,
και αναρταται στο ΚΗΜΔΗΣ, στήν ιστοσελιδα τής αναθετούσας αρχής, εφοσον διαθετει, καθως και
στον ειδικο , δήμο σια προσβα σιμο, χω ρο “ήλεκτρονικοι διαγωνισμοι ” τής πύ λής
αποσφραγισή των προσφορων ή δεν ύποβλήθούν προσφορες, μπορει να ορισθει και νεα ήμερομήνια,
εφαρμοζομενων κατα τα λοιπα των διαταξεων των δύο προήγούμενων εδαφιων. Σε περι πτωσή πού
και στή νε α αύτή ήμερομήνι α δεν καταστει δύνατή ή αποσφρα γισή των προσφορω ν ή δεν
ύποβλήθού ν προσφορε ς, διεξα γεται νε α διαδικασι α σύ ναψής δήμο σιας σύ μβασής για το εν λογω
ε ργο με τήν εκ νε ού τή ρήσή ο λων των διατύπω σεων δήμοσιο τήτας πού προβλε πονται στις
διατα ξεις τού παρο ντος (επαναλήπτικο ς διαγωνισμο ς, σύ μφωνα με τις διατα ξεις τού α ρθρού 98
παρ. 1 περ. α τού ν. 4412/2016).

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Καθε ύποβαλλομενή προσφορα δεσμεύει τον σύμμετεχοντα στον διαγωνισμο κατα τή διαταξή τού
αρθρού 97 τού ν. 4412/2016, για διαστήμα 10 μηνών104, απο τήν ήμερομήνια λήξής τής προθεσμιας
ύποβολής των προσφορων.
Προσφορα πού ορι ζει χρο νο ισχύ ος μικρο τερο απο αύτο ν πού προβλε πεται στο παρο ν
α
π
ο
Η αναθε τούσα αρχή μπορει , πριν τή λή ξή τού χρο νού ισχύ ος τής προσφορα ς, να ζήτα απο τούς
ρ
προσφε ροντες να παρατει νούν τή δια ρκεια ισχύ ος τής προσφορα ς τούς και τής εγγύ ήσής
ρ
σύμμετοχή ς. κατ’ ανω τατο ο ριο για χρονικο δια στήμα ι σο με το προβλεπο μενο στήν παρ. 19.1 .
ι
Μετα απο τή λή ξή και τού παραπα νω ανω τατού χρονικού ορι ού παρα τασής ισχύ ος τής
π
προσφορα ς, τα αποτελε σματα τής παρού σας διαδικασι ας ανα θεσής ματαιω νονται, εκτο ς αν ή
τ
αναθε τούσα αρχή κρι νει, κατα περι πτωσή, αιτιολογήμε να, ο τι ή σύνε χισή τής διαδικασι ας
ε
εξύπήρετει το δήμο σιο σύμφε ρον, οπο τε οι οικονομικοι φορει ς πού σύμμετε χούν στή διαδικασια
τ
μπορού ν να επιλε ξούν να παρατει νούν τήν προσφορα τούς, εφο σον τούς ζήτήθει πριν απο τήν
α
πα ροδο τού ανωτε ρω ανω τατού ορι ού παρα τασής τής προσφορα ς τούς. Η διαδικασι α ανα θεσής
ι
σύνεχι ζεται με ο σούς παρε τειναν τις προσφορε ς τούς και αποκλει ονται οι λοιποι οικονομικοι
φορει ς.
ω
ς
Αν λή ξει ο χρο νος ισχύ ος των προσφορω ν και δεν ζήτήθει παρα τασή τής προσφορα ς, ή
αναθε τούσα αρχή δύ ναται, με αιτιολογήμε νή απο φασή τής, εφο σον ή εκτε λεσή τής σύ μβασής
μ
εξύπήρετει το δήμο σιο σύμφε ρον, να ζήτή σει, εκ των ύστε ρων, απο τούς οικονομικού ς φορει ς πού
ή
σύμμετε χούν στή διαδικασι α να παρατει νούν τον χρο νο ισχύ ος τής προσφορα ς τούς, καθω ς και
τής εγγύ ήσής σύμμετοχή ς, οπο τε ή διαδικασι α σύνεχι ζεται με τούς οικονομικού ς φορει ς, οι οποι οι
κ
προε βήσαν στις ανωτε ρω ενε ργειες.
α
ν
Άρθρο
20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
ο
ν
Η
ι παρούσα Διακήρύξή αναρτήθήκε στο ΚΗΜΔΗΣ.
κ
ή
105
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Τα έγγραφα τής παρούσας διαδικασίας δήμόσιας σύμβασής καταχωρήθήκαν στο σχετικό
ήλεκτρονικό χώρο τού ΕΣΗΔΗΣ- Δήμόσια Έργα με Σύστήμικό Αύξοντα Αριθμό: … [εφόσον είναι
γνωστός], και αναρτήθήκαν στή Διαδικτύακή Πύλή (www.promitheus.gov.gr) τού ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Στήν ιστοσελι δα τής αναθε τούσας αρχή ς (www.velventos.gr) αναρτα ται σχετική ενήμε ρωσή,
σύ μφωνα με τα οριζο μενα στο α ρθρο 2 τής παρού σας.
Π
ε
Τα εξοδα των εκ τής κειμενής νομοθεσιας απαραιτήτων δήμοσιεύσεων τής περιλήψής τής δήμοπρασιας
ρ
στήν οποια αναδειχθήκε αναδοχος, βαρύνούν τον ιδιο και εισπραττονται με τον πρωτο λογαριασμο
ι
πλήρωμής τού εργού. Τα εξοδα δήμοσιεύσεων των τύχον προήγούμενων διαγωνισμων για τήν αναθεσή
λ
τού ιδιού εργού, καθως και τα εξοδα των μή απαραιτήτων εκ τού νομού δήμοσιεύσεων βαρύνούν τήν
ή
αναθετούσα αρχή και καταβαλλονται απο τις πιστωσεις τού εργού.
ψ
ή
Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης107
τ
ήΠροσκαλούνται οι, κατα τα εγγραφα τής παρούσας σύμβασής, δύναμενοι να λαβούν μερος στή
ςδιαδικασια σύναψής σύμβασής οικονομικοι φορεις, προκειμενού ή αναθετούσα αρχή να προβει σε

παρούσιασή τού προς αναθεσή εργού και σε σχετική διαβούλεύσή στ.................................. (τοπος),
π
στις ......................................(ήμερομήνια και ωρα)
α
ρΕντος δεκα (10) ήμερων απο τήν ως ανω παρούσιασή, καθε ενδιαφερομενος, μπορει να ύποβαλει
ο
τεύχος παρατήρήσεων για το εργο, τήν τεχνική μελετή και τα τεύχή δήμοπρατήσής, οικονομικα και
ύ
σύμβατικα. Με το τεύχος παρατήρήσεων θα σχολιαζεται ή ορθοτήτα τής λύσής, το εφικτο τής
σ
κατασκεύής και θα επισήμαινονται σφαλματα των ορων των εγγραφων τής σύμβασής. Η σύμμετοχή
α
των ενδιαφερομενων στήν ως ανω παρούσιασή και ή ύποβολή τού τεύχούς παρατήρήσεων ειναι
ςπροαιρετικες, δεν σύνεπαγονται τήν ύποχρεωσή ύποβολής προσφορας και δεν σύνιστούν κωλύμα για

τή σύμμετοχή τούς στή διαδικασια.
Δ
ιΗ αναθετούσα αρχή αξιολογει τα σύμπερασματα τής διαβούλεύσής και τα τεύχή παρατήρήσεων πού
α
ύποβλήθήκαν και προβαινει στις ακολούθες ενεργειες:
κ
α) εφοσον διαπιστωθει ή ελλειψή παρατήρήσεων ή εκτιμήθούν ως μή ορθες οι ύποβλήθεισες
ή
παρατήρήσεις, σύνεχιζει τή διαδικασια, σύμφωνα με τα οριζομενα στα εγγραφα τής σύμβασής ή
ρ
β) εφοσον διαπιστωθει ή ύπαρξή επούσιωδων σφαλματων ή ελλειψεων στα εγγραφα τής σύμβασής
ύ
εκδιδει τεύχος τροποποιήσεων/διορθωσεων τής διακήρύξής ή και των λοιπων εγγραφων τής
ξσύμβασής, εντος πεντε (5) ήμερων απο τή λήξή τής ήμερομήνιας ύποβολής των τεύχων παρατήρήσεων
ή
απο τούς οικονομικούς φορεις. Στο τεύχος αύτο περιλαμβανονται οι απαιτούμενες επούσιωδεις
ςτροποποιήσεις/διορθωσεις. Το τεύχος κοινοποιειται, με αποδειξή, σε ολούς τούς οικονομικούς φορεις
πού ελαβαν τα εγγραφα τής σύμβασής, και αναρταται στο ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και στήν ιστοσελιδα τής
δ
αναθετούσας αρχής, εφοσον διαθετει. Στο ως ανω τεύχος μπορει να προβλεπεται ή διεξαγωγή τής
ή
δήμοπρασιας σε μεταγενεστερή ήμερομήνια με τήρήσή των διατύπωσεων δήμοσιοτήτας σύμφωνα με
μ
το αρθρο 20 τής παρούσας , οι προθεσμιες των οποιων ανερχονται κατ’ ελαχιστον στο ενα τριτο (1/3)
ο
ή
σ
γ) εφοσον διαπιστωθει ή ύπαρξή ούσιωδων σφαλματων ή ελλειψεων σε οποιοδήποτε στοιχειο των
ιεγγραφων τής σύμβασής, ανακαλει τή διακήρύξή τού διαγωνισμού. Στή σύνεχεια, προβαινει σε νεα
εδιαδικασια σύναψής τής σύμβασής εργού, διορθωνοντας τα σχετικα σφαλματα και ελλειψεις.
ύ
εΤο τεύχος τροποποιήσεων σύγκαταλεγεται στα εγγραφα τής σύμβασής και αποτελει αναποσπαστο
τμερος τής σύμβασής μετα τήν ύπογραφή τής. Αντιθετα, τα ύποβλήθεντα απο τούς οικονομικούς φορεις
α
τεύχή παρατήρήσεων δεν αποτελούν σύμβατικα στοιχεια και δεν χρήσιμοποιούνται για ερμήνεια τής
ισύμβασής.
σ
τ
ο
ν
Ε
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η σύμβασή ανατιθεται βασει τού κριτήριού τού αρθρού 14 τής παρούσας, σε προσφεροντα ο οποιος
δεν αποκλειεται απο τή σύμμετοχή βασει τής παρ. Α τού αρθρού 22 τής παρούσας και πλήροι τα
κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε τού αρθρού 22 τής παρούσας.
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
α) σε κρατος-μελος τής Ένωσής,
Δ
ι σε κρατος-μελος τού Εύρωπαικού Οικονομικού Χωρού (Ε.Ο.Χ.),
β)
κ σε τριτες χωρες πού εχούν ύπογραψει και κύρωσει τή ΣΔΣ, στο βαθμο πού ή ύπο αναθεσή δήμοσια
γ)
α μβασή καλύπτεται απο τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7111 και τις γενικες σήμειωσεις τού σχετικού
σύ
ι τήν Ένωσή Προσαρτήματος I τής ως ανω Σύμφωνιας, καθως και
με
ω σε τριτες χωρες πού δεν εμπιπτούν στήν περιπτωσή γ΄ τής παρούσας παραγραφού και εχούν
δ)
μ
σύνα
ψει διμερεις ή πολύμερεις σύμφωνιες με τήν Ένωσή σε θεματα διαδικασιων αναθεσής δήμοσιων
α
σύμβα
σεων.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις
σ
ύ
του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς
μ
συμφωνίες
από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα
μ
έργα,
τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει
ε εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα,
τις
τ αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης112.
τα
ο
χ
ή
Ο
ιςΟι ενωσεις οικονομικων φορεων σύμμετεχούν ύπο τούς ορούς των παρ. 2, 3 και 4 τού αρθρού 19 και
κ παρ. 1 (γ) και (ε) τού αρθρού 76 τού ν. 4412/2016.
των
ε απαιτειται απο τις εν λογω ενωσεις να περιβλήθούν σύγκεκριμενή νομική μορφή για τήν ύποβολή
ο
Δεν
νχ
προσφορα
ς. Σε περιπτωσή πού ή ενωσή αναδειχθει αναδοχος ή νομική τής μορφή πρεπει να ειναι
ο τοια πού να εξασφαλιζεται ή ύπαρξή ενος και μοναδικού φορολογικού μήτρωού για τήν ενωσή (πχ
τε
ύ
μ
κοινοπραξι
α).
ιν
κ
Άρθρο
22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
φ
ο
ςύ
Οι μεμονωμενοι προσφεροντες πρεπει να ικανοποιούν ολα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.
σ
Στήν
περιπτωσή ενωσής οικονομικων φορεων, ισχύούν τα εξής :
ι
φ
κ
ο
- αναφορικα με τις απαιτήσεις τού αρθρού 22 Α τής παρούσας, αύτες θα πρεπει να ικανοποιούνται απο
α
ρ
καθε μελος τής ενωσής
ε
ή
α
- αναφορικα με τις απαιτήσεις τού αρθρού 22.Β τής παρούσας, καθε μελος τής ενωσής θα πρεπει να
ςειναι εγγεγραμμενο στο σχετικο επαγγελματικο μήτρωο, σύμφωνα με τα ειδικοτερα στο ως ανω αρθρο,
ν
τούλα
χιστον σε μια απο τις κατήγοριες πού αφορα στο ύπο αναθεσή εργο. Περαιτερω, αθροιστικα
ο πει να καλύπτονται ολες οι κατήγοριες τού εργού.
σ
πρε
μ
ύ
ι
μ
κ
μ
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
εα
Κα
τ θε προσφερων αποκλείεται απο τή σύμμετοχή στήν παρούσα διαδικασια σύναψής σύμβασής,
εφο
επ σον σύντρεχει στο προσωπο τού (αν προκειται για μεμονωμενο φύσικο ή νομικο προσωπο) ή σε
εχρνα απο τα μελή τού (αν προκειται περι ενωσής οικονομικων φορεων) ενας απο τούς λογούς των
παρακα
τω περιπτωσεων:
εο
ισ
ω
επ
ια
τ,
ε
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Όταν ύπαρχει εις βαρος τού αμετακλήτή114 καταδικαστική αποφασή για ενα απο τα ακολούθα
εγκλήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οπως αύτή οριζεται στο αρθρο 2 τής αποφασής-πλαισιο
2008/841/ΔΕΥ τού Σύμβούλιού τής 24ής Οκτωβριού 2008, για τήν καταπολεμήσή τού οργανωμενού
εγκλήματος(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα τού αρθρού 187 τού Ποινικού Κωδικα
(εγκλήματική οργανωσή),
β) ενεργητική δωροδοκία, οπως οριζεται στο αρθρο 3 τής σύμβασής περι τής καταπολεμήσής τής
δωροδοκιας, στήν οποια ενεχονται ύπαλλήλοι των Εύρωπαικων Κοινοτήτων ή των κρατων-μελων τής
Ένωσής (ΕΕ C 195 τής 25.6.1997, σ. 1) και στήν παρ. 1 τού αρθρού 2 τής αποφασής-πλαισιο
2003/568/ΔΕΥ τού Σύμβούλιού τής 22ας Ιούλιού 2003, για τήν καταπολεμήσή τής δωροδοκιας στον
ιδιωτικο τομεα (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθως και οπως οριζεται στο εθνικο δικαιο τού
οικονομικού φορεα, και τα εγκλήματα των αρθρων 159Α (δωροδοκια πολιτικων προσωπων), 236
(δωροδοκια ύπαλλήλού), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκια δικαστικων λειτούργων), 237Α παρ. 2 (εμπορια
επιρροής – μεσαζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκια στον ιδιωτικο τομεα) τού Ποινικού Κωδικα,
γ) απάτη, εις βαρος των οικονομικων σύμφεροντων τής Ένωσής κατα τήν εννοια των αρθρων 3 και 4
τής Οδήγιας (ΕΕ) 2017/1371 τού Εύρωπαικού Κοινοβούλιού και τού Σύμβούλιού τής 5ής Ιούλιού 2017
σχετικα με τήν καταπολεμήσή, μεσω τού ποινικού δικαιού, τής απατής εις βαρος των οικονομικων
σύμφεροντων τής Ένωσής (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των αρθρων 159Α (δωροδοκια
πολιτικων προσωπων), 216 (πλαστογραφια), 236 (δωροδοκια ύπαλλήλού), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκια
δικαστικων λειτούργων), 242 (ψεύδής βεβαιωσή, νοθεύσή κ.λπ.) 374 (διακεκριμενή κλοπή), 375
(ύπεξαιρεσή), 386 (απατή), 386Α (απατή με ύπολογιστή), 386Β (απατή σχετική με τις επιχορήγήσεις),
390 (απιστια) τού Ποινικού Κωδικα και των αρθρων 155 επ. τού Εθνικού Τελωνειακού Κωδικα (ν.
2960/2001, Α’ 265), οταν αύτα στρεφονται κατα των οικονομικων σύμφεροντων τής Εύρωπαικής
Ένωσής ή σύνδεονται με τήν προσβολή αύτων των σύμφεροντων, καθως και τα εγκλήματα των
αρθρων 23 (διασύνοριακή απατή σχετικα με τον ΦΠΑ) και 24 (επικούρικες διαταξεις για τήν ποινική
προστασια των οικονομικων σύμφεροντων τής Εύρωπαικής Ένωσής) τού ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικες δραστήριοτήτες, οπως
οριζονται, αντιστοιχως, στα αρθρα 3-4 και 5-12 τής Οδήγιας (ΕΕ) 2017/541 τού Εύρωπαικού
Κοινοβούλιού και τού Σύμβούλιού τής 15ής Μαρτιού 2017, για τήν καταπολεμήσή τής τρομοκρατιας και
τήν αντικαταστασή τής αποφασής-πλαισιού 2002/475/ΔΕΥ τού Σύμβούλιού και για τήν τροποποιήσή
τής αποφασής 2005/671/ΔΕΥ τού Σύμβούλιού (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ή ήθική αύτούργια ή σύνεργεια
ή αποπειρα διαπραξής εγκλήματος, οπως οριζονται στο αρθρο 14 αύτής, και τα εγκλήματα των αρθρων
187Α και 187Β τού Ποινικού Κωδικα, καθως και τα εγκλήματα των αρθρων 32-35 τού ν. 4689/2020
(Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρήματοδοτήσή τής τρομοκρατιας,
οπως αύτες οριζονται στο αρθρο 1 τής Οδήγιας (ΕΕ) 2015/849 τού Εύρωπαικού Κοινοβούλιού και τού
Σύμβούλιού τής 20ής Μαιού
2015, σχετικα με τήν προλήψή τής χρήσιμοποιήσής τού
χρήματοπιστωτικού σύστήματος για τή νομιμοποιήσή εσοδων απο παρανομες δραστήριοτήτες ή για
τή χρήματοδοτήσή τής τρομοκρατιας, τήν τροποποιήσή τού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 τού
Εύρωπαικού Κοινοβούλιού και τού Σύμβούλιού, και τήν καταργήσή τής οδήγιας 2005/60/ΕΚ τού
Εύρωπαικού Κοινοβούλιού και τού Σύμβούλιού και τής οδήγιας 2006/70/ΕΚ τής Επιτροπής (ΕΕ L
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των αρθρων 2 και 39 τού ν. 4557/2018 (Α’ 139), ),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οπως οριζονται στο αρθρο 2 τής
Οδήγιας 2011/36/ΕΕ τού Εύρωπαικού Κοινοβούλιού και τού Σύμβούλιού τής 5ής Απριλιού 2011, για
τήν προλήψή και τήν καταπολεμήσή τής εμποριας ανθρωπων και για τήν προστασια των θύματων τής,
καθως και για τήν αντικαταστασή τής αποφασής-πλαισιο 2002/629/ΔΕΥ τού Σύμβούλιού (ΕΕ L 101
τής 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα τού αρθρού 323Α τού Ποινικού Κωδικα (εμπορια ανθρωπων). Ο
οικονομικος φορεας αποκλειεται επισής οταν το προσωπο εις βαρος τού οποιού εκδοθήκε αμετακλήτή
καταδικαστική αποφασή ειναι μελος τού διοικήτικού, διεύθύντικού ή εποπτικού οργανού τού εν λογω
οικονομικού φορεα ή εχει εξούσια εκπροσωπήσής, λήψής αποφασεων ή ελεγχού σε αύτο.
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Η ύποχρεωσή τού προήγούμενού εδαφιού αφορα:
α) Στις περιπτωσεις εταιρειων περιορισμενής εύθύνής (Ε.Π.Ε.), προσωπικων εταιρειων ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικων Κεφαλαιούχικων Εταιρειων ( Ι.Κ.Ε ), τούς διαχειριστες.
β) Στις περιπτωσεις ανωνύμων εταιρειων (Α.Ε.) τον Διεύθύνοντα Σύμβούλο, τα μελή τού Διοικήτικού
Σύμβούλιού, καθως και τα προσωπα στα οποια με αποφασή τού Διοικήτικού Σύμβούλιού εχει ανατεθει
το σύνολο τής διαχειρισής και εκπροσωπήσής τής εταιρειας.
γ) Στις περιπτωσεις των σύνεταιρισμων, τα μελή τού Διοικήτικού Σύμβούλιού, ή
δ
)
σ
A
τ
α)
ι Όταν ο προσφερων εχει αθετήσει τις ύποχρεωσεις τού οσον αφορα στήν καταβολή φορων ή
εισφορω
ν κοινωνικής ασφαλισής και αύτο εχει διαπιστωθει απο δικαστική ή διοικήτική αποφασή με
ς
τελεσιδική και δεσμεύτική ισχύ, σύμφωνα με διαταξεις τής χωρας οπού ειναι εγκατεστήμενος ή τήν
εθνική
νομοθεσια ή/και
ύ
π
β) ή αναθετούσα αρχή μπορει να αποδειξει με τα καταλλήλα μεσα οτι ο προσφερων εχει αθετήσει τις
ο
ύποχρεωσεις τού οσον αφορα τήν καταβολή φορων ή εισφορων κοινωνικής ασφαλισής.
λ
ο ο προσφερων ειναι Έλλήνας πολιτής ή εχει τήν εγκαταστασή τού στήν Ελλαδα, οι ύποχρεωσεις τού
Αν
ι
πού
αφορούν τις εισφορες κοινωνικής ασφαλισής καλύπτούν, τοσο τήν κύρια, οσο και τήν επικούρική
π
ασφαλισή.
ε
Οι
ς ύποχρεωσεις των περ. α’ και β’ θεωρειται οτι δεν εχούν αθετήθει εφοσον δεν εχούν καταστει
λήξιπροθεσμες ή εφοσον αύτες εχούν ύπαχθει σε δεσμεύτικο διακανονισμο πού τήρειται.
π
Δεν αποκλειεται ο προσφερων, οταν εχει εκπλήρωσει τις ύποχρεωσεις τού, ειτε καταβαλλοντας τούς
εφορούς ή τις εισφορες κοινωνικής ασφαλισής πού οφειλει, σύμπεριλαμβανομενων, κατα περιπτωσή,
ρ
των δεδούλεύμενων τοκων ή των προστιμων, ειτε ύπαγομενος σε δεσμεύτικο διακανονισμο για τήν
ικαταβολή τούς, στο μετρο πού τήρει τούς ορούς τού δεσμεύτικού κανονισμού116
π
τ
ω
A
σ
α
ε
Κ
ιβ) Κατ’ εξαιρεσή, οταν ο αποκλεισμος ειναι σαφως δύσαναλογος, ιδιως οταν μονο μικρα ποσα των
α
ςφορων ή των εισφορων κοινωνικής ασφαλισής δεν εχούν καταβλήθει ή οταν ο προσφερων
τ
ενήμερω
θήκε σχετικα με το ακριβες ποσο πού οφειλεται λογω αθετήσής των ύποχρεωσεων τού οσον
’ν
αφορα στήν καταβολή φορων ή εισφορων κοινωνικής ασφαλισής σε χρονο κατα τον οποιο δεν ειχε τή
ο
δύνατο
τήτα να λαβει μετρα, σύμφωνα με το τελεύταιο εδαφιο τής περ. β' τής παρ. 2 τού αρθρού 73 ν.
εμ
4412/2016,
πριν απο τήν εκπνοή τής προθεσμιας ύποβολής προσφορας τού αρθρού 18 τής παρούσας,
ξι
118ή παραγραφος 22.Α.2.
δεν
εφαρμο
ζεται
α
κ
ιω
ρ
ν
22.Α.4.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
ε
προσφέρων
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:119
σ
π
ή
ρ
(α) εχει αθετήσει τις ύποχρεωσεις πού προβλεπονται στήν παρ. 2 τού αρθρού 18 τού ν. 4412/2016,
γ
ο
περι αρχων πού εφαρμοζονται στις διαδικασιες σύναψής δήμοσιων σύμβασεων,
ισ
α
β)
ω εαν ο οικονομικος φορεας τελει ύπο πτωχεύσή ή εχει ύπαχθει σε διαδικασια ειδικής εκκαθαρισής ή
τελει
ύπο αναγκαστική διαχειρισή απο εκκαθαριστή ή απο το δικαστήριο ή εχει ύπαχθει σε διαδικασια
π
τω
ο
ν
ύ
,
ς
τ
π
ο
ιν
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πτωχεύτικού σύμβιβασμού ή εχει αναστειλει τις επιχειρήματικες τού δραστήριοτήτες ή εχει ύπαχθει
σε διαδικασια εξύγιανσής και δεν τήρει τούς ορούς αύτής ή εαν βρισκεται σε οποιαδήποτε αναλογή
καταστασή προκύπτούσα απο παρομοια διαδικασια, προβλεπομενή σε εθνικες διαταξεις νομού.
Η αναθετούσα αρχή μπορει να μήν αποκλειει εναν οικονομικο φορεα, ο οποιος βρισκεται σε μια εκ των
καταστασεων πού αναφερονται στήν παρούσα περιπτωσή, ύπο τήν προύποθεσή οτι ή αναθετούσα
αρχή εχει αποδειξει οτι ο εν λογω φορεας ειναι σε θεσή να εκτελεσει τή σύμβασή, λαμβανοντας ύποψή
τις ισχύούσες διαταξεις και τα μετρα για τή σύνεχισή τής επιχειρήματικής τού λειτούργιας (παρ. 5
αρθρού 73 τού ν. 4412/2016), 120
(γ) εαν, με τήν επιφύλαξή τής παραγραφού 3β τού αρθρού 44 τού ν. 3959/2011(Α΄93), περι ποινικων
κύρωσεων και αλλων διοικήτικων σύνεπειων, ή αναθετούσα αρχή διαθετει επαρκως εύλογες ενδειξεις
πού οδήγούν στο σύμπερασμα οτι ο οικονομικος φορεας σύνήψε σύμφωνιες με αλλούς οικονομικούς
φορεις με στοχο τή στρεβλωσή τού ανταγωνισμού,
(δ) εαν μια καταστασή σύγκρούσής σύμφεροντων κατα τήν εννοια τού αρθρού 24 τού ν. 4412/2016
δεν μπορει να θεραπεύθει αποτελεσματικα με αλλα, λιγοτερο παρεμβατικα, μεσα,
(ε) εαν μια καταστασή στρεβλωσής τού ανταγωνισμού απο τήν προτερή σύμμετοχή των οικονομικων
φορεων κατα τήν προετοιμασια τής διαδικασιας σύναψής σύμβασής, σύμφωνα με οσα οριζονται στο
αρθρο 48 τού ν. 4412/2016, δεν μπορει να θεραπεύθει με αλλα, λιγοτερο παρεμβατικα, μεσα,
(στ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει επιδειξει σοβαρή ή επαναλαμβανομενή πλήμμελεια κατα τήν
εκτελεσή ούσιωδούς απαιτήσής στο πλαισιο προήγούμενής δήμοσιας σύμβασής, προήγούμενής
σύμβασής με αναθετοντα φορεα ή προήγούμενής σύμβασής παραχωρήσής πού ειχε ως αποτελεσμα
τήν προωρή καταγγελια τής προήγούμενής σύμβασής, αποζήμιωσεις ή αλλες παρομοιες κύρωσεις,
(ζ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει κριθει ενοχος εκ προθεσεως σοβαρων απατήλων δήλωσεων, κατα
τήν παροχή των πλήροφοριων πού απαιτούνται για τήν εξακριβωσή τής απούσιας των λογων
αποκλεισμού ή τήν πλήρωσή των κριτήριων επιλογής, εχει αποκρύψει τις πλήροφοριες αύτες ή δεν
ειναι σε θεσή να προσκομισει τα δικαιολογήτικα πού απαιτούνται κατ’ εφαρμογή τού αρθρού 79 τού ν.
4412/2016, περι Εύρωπαικού Ενιαιού Εγγραφού Σύμβασής, καθως και τού αρθρού 23 τής παρούσας,
(η) εαν ο οικονομικος φορεας επιχειρήσε να επήρεασει με αθεμιτο τροπο τή διαδικασια λήψής
αποφασεων τής αναθετούσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστεύτικες πλήροφοριες πού ενδεχεται να τού
αποφερούν αθεμιτο πλεονεκτήμα στή διαδικασια σύναψής σύμβασής ή να παρασχει με απατήλο τροπο
παραπλανήτικες πλήροφοριες πού ενδεχεται να επήρεασούν ούσιωδως τις αποφασεις πού αφορούν
τον αποκλεισμο, τήν επιλογή ή τήν αναθεσή,
(θ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει διαπραξει σοβαρο επαγγελματικο παραπτωμα, το οποιο θετει σε
αμφιβολια τήν ακεραιοτήτα τού.
22.Α.5. Αποκλειεται απο τή σύμμετοχή στή διαδικασια σύναψής δήμοσιας σύμβασής (διαγωνισμο),
οικονομικος φορεας εαν σύντρεχούν οι προύποθεσεις εφαρμογής τής παρ. 4 τού αρθρού 8 τού ν.
εθνικός λόγος αποκλεισμού). 121
Οι ύποχρεώσεις τής παρούσής αφορούν στις ανώνύμες εταιρείες πού ύποβάλλούν προσφορά
αύτοτελώς ή ως μέλή ένωσής ή πού σύμμετέχούν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλού νομικού προσώπού
πού ύποβάλλει προσφορά ή σε νομικά πρόσωπα τής αλλοδαπής πού αντιστοιχούν σε ανώνύμή
εταιρεία.
Εξαιρούνται τής ύποχρέωσής αύτής:
α) οι εισήγμένες στα χρήματιστήρια κρατών-μελών τής Εύρωπαϊκής Ένωσής ή τού Οργανισμού
Οικονομικής Σύνεργασίας και Ανάπτύξής (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες,
β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφού των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις
επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισής κεφαλαίων/ενεργήτικού (asset/fund managers)
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ή εταιρείες διαχείρισής κεφαλαίων επιχειρήματικών σύμμετοχών (private equity firms), ύπό τήν
προϋπόθεσή ότι οι τελεύταίες αύτές εταιρείες ελέγχούν, σύνολικά ποσοστό πού ύπερβαίνει το
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτεύόμενες από Επιτροπές
Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρήματοοικονομικές αρχές κρατών μελών τής Εύρωπαϊκής Ένωσής
ή τού Ο.Ο.Σ.Α.122

22.Α.6. Η αναθετούσα αρχή αποκλειει οικονομικο φορεα σε οποιοδήποτε χρονικο σήμειο κατα τή
διαρκεια τής διαδικασιας σύναψής σύμβασής, οταν αποδεικνύεται οτι αύτος βρισκεται λογω πραξεων
ή παραλειψεων αύτού ειτε πριν ειτε κατα τή διαδικασια, σε μια απο τις περιπτωσεις των
π
ρ
Εάν
ο η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της
ή παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης
με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.4 στα τρία (3)
γ
έτη
από
την
ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.124
ο
ύ
μ
22.Α.7.
Οικονομικος φορεας πού εμπιπτει σε μια απο τις καταστασεις πού αναφερονται στις
ε
παραγρα
φούς 22.Α.1 και 22.Α.4125, εκτος απο τήν περιπτωσή β, μπορει να προσκομιζει στοιχεια126
ν
προκειμε
νού να αποδειξει οτι τα μετρα πού ελαβε επαρκούν για να αποδειξούν τήν αξιοπιστια τού,
ω
παρο
τι
σύντρε
χει ο σχετικος λογος αποκλεισμού. Για τον σκοπο αύτον, ο οικονομικος φορεας
ν
αποδεικνύει οτι εχει καταβαλει ή εχει δεσμεύθει να καταβαλει αποζήμιωσή για ζήμιες πού
προκλή
θήκαν απο το ποινικο αδικήμα ή το παραπτωμα, οτι εχει διεύκρινισει τα γεγονοτα και τις
π
περιστα
σεις με ολοκλήρωμενο τροπο, μεσω ενεργού σύνεργασιας με τις ερεύνήτικες αρχες, και εχει
α
λα
βει
σύγκεκριμε
να τεχνικα και οργανωτικα μετρα, καθως και μετρα σε επιπεδο προσωπικού
ρ
κατα
λλήλα για τήν αποφύγή περαιτερω ποινικων αδικήματων ή παραπτωματων. 127 Τα μετρα πού
α
λαμβα
νονται απο τούς οικονομικούς φορεις αξιολογούνται σε σύναρτήσή με τή σοβαροτήτα και τις
γ
ιδιαι
ρ τερες περιστασεις τού ποινικού αδικήματος ή τού παραπτωματος. Εαν τα στοιχεια κριθούν
επαρκή
, ο εν λογω οικονομικος φορεας δεν αποκλειεται απο τή διαδικασια σύναψής σύμβασής. Αν τα
α
με
φ τρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιειται στον οικονομικο φορεα το σκεπτικο τής αποφασής αύτής.
Οικονομικο
ς φορεας πού εχει αποκλειστει, σύμφωνα με τις κειμενες διαταξεις, με τελεσιδική αποφασή,
ω
απο
ν τή σύμμετοχή σε διαδικασιες σύναψής σύμβασής ή αναθεσής παραχωρήσής δεν μπορει να κανει
χρήσή τής ανωτερω δύνατοτήτας κατα τήν περιοδο τού αποκλεισμού πού οριζεται στήν εν λογω
123
αποφασή
22.Α.8. Η αποφασή για τήν διαπιστωσή τής επαρκειας ή μή των επανορθωτικων μετρων κατα τήν
προήγούμενή παραγραφο εκδιδεται σύμφωνα με τα οριζομενα στις παρ. 8 και 9 τού αρθρού 73 τού ν.
128

22.Α.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος τού οποίού έχει επιβλήθεί ή κύρωσή τού οριζόντιού
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για το χρονικό διάστήμα πού αύτή ορίζει
αποκλείεται από τήν παρούσα διαδικασία σύναψής τής σύμβασής.
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 129
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφορα τήν καταλλήλοτήτα για τήν ασκήσή τής επαγγελματικής δραστήριοτήτας, απαιτειται οι
οικονομικοι φορεις να ειναι εγγεγραμμενοι στο σχετικο επαγγελματικο μήτρωο πού τήρειται στο
κρατος εγκαταστασής τούς. Ειδικα οι προσφεροντες πού ειναι εγκατεστήμενοι στήν Ελλαδα απαιτειται
να ειναι εγγεγραμμενοι στο Μήτρωο Εργολήπτικων Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικο διαστήμα
πού εξακολούθούν να ισχύούν οι μεταβατικες διαταξεις τού αρθρού 65 τού π.δ. 71/2019 ή στο Μήτρωο
Εργολήπτικων Επιχειρήσεων Δήμοσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), απο τήν εναρξή ισχύος τού τελεύταιού ή
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στα Μήτρωα Περιφερειακων Ενοτήτων130, ανα περιπτωσή, στήν κατήγορια/-ιες εργού τού αρθρού 21
τής παρούσας131. Οι προσφεροντες πού ειναι εγκατεστήμενοι σε κρατος μελος τής Εύρωπαικής Ένωσής
απαιτειται να ειναι εγγεγραμμενοι στα Μήτρωα τού παραρτήματος ΧΙ τού Προσαρτήματος Α τού ν.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια132
α) Ισχύει ή οικονομική και χρήματοοικονομική επαρκεια πού οριζεται στο αρθρο 100 τού ν.3669/2008
ανα κατήγορια και ταξή Μ.Ε.ΕΠ. αντιστοιχή με τήν εκτιμωμενή αξια τής σύμβασής.
β) Δεν τιθενται επιπλεον προσθετοι οροι.
Σε περίπτωσή ένωσής οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται
αθροιστικά από τα μέλή τής ένωσής.
Ειδικα οι εργολήπτικες επιχειρήσεις πού ειναι εγγεγραμμενες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικο διαστήμα πού
εξακολούθούν να ισχύούν οι μεταβατικες διαταξεις τού αρθρού 65 τού π.δ. 71/2019, δεν θα πρεπει να
ύπερβαινούν τα ανωτατα επιτρεπτα ορια ανεκτελεστού ύπολοιπού εργολαβικων σύμβασεων,
σύμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 20 παρ. 4 τού ν. 3669/2008, οπως ισχύει.
Μετα απο τή λήξή των ως ανω μεταβατικων διαταξεων και τήν πλήρή εναρξή ισχύος τού π.δ 71/2019,
οι εργολήπτικες επιχειρήσεις πού ειναι εγγεγραμμενες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρεπει να ύπερβαινούν
τα ανωτατα επιτρεπτα ορια ανεκτελεστού ύπολοιπού εργολαβικων σύμβασεων, σύμφωνα με τα
ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 64 αύτού.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα133
α) Ισχύει ή οικονομική και χρήματοοικονομική επαρκεια πού οριζεται στο αρθρο 100 τού ν.3669/2008
ανα κατήγορια και ταξή Μ.Ε.ΕΠ. αντιστοιχή με τήν εκτιμωμενή αξια τής σύμβασής.
β) Δεν τιθενται επιπλεον προσθετοι οροι.
Σε περίπτωσή ένωσής οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται
αθροιστικά από τα μέλή τής ένωσής.
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης134
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφορα τα κριτήρια τής οικονομικής και χρήματοοικονομικής επαρκειας και τα κριτήρια σχετικα
με τήν τεχνική και επαγγελματική ικανοτήτα, ενας οικονομικος φορεας μπορει, να στήριζεται στις
ικανοτήτες αλλων φορεων, ασχετως τής νομικής φύσής των δεσμων τού με αύτούς. Στήν περίπτωσή
αύτή, αποδεικνύούν ότι θα έχούν στή διάθεσή τούς τούς αναγκαίούς πόρούς, με τήν προσκόμισή τής
σχετικής δέσμεύσής των φορέων στήν ικανότήτα των οποίων στήρίζονται.
Όσον αφορα τα κριτήρια πού σχετιζονται με τούς τιτλούς σπούδων και τα επαγγελματικα προσοντα
πού οριζονται στήν περιπτωσή στ τού Μερούς ΙΙ τού Παραρτήματος ΧΙΙ τού Προσαρτήματος Α ν.
4412/2016 ή με τήν σχετική επαγγελματική εμπειρια, οι οικονομικοι φορεις, μπορούν να βασιζονται
στις ικανοτήτες αλλων φορεων μονο εαν οι τελεύταιοι θα εκτελεσούν τις εργασιες ή τις ύπήρεσιες για
τις οποιες απαιτούνται οι σύγκεκριμενες ικανοτήτες.
Όταν ο οικονομικος φορεας στήριζεται στις ικανοτήτες αλλων φορεων οσον αφορα τα κριτήρια πού
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σχετιζονται με τήν οικονομική και χρήματοοικονομική επαρκεια, ο οικονομικος φορεας και αύτοι οι
φορεις ειναι απο κοινού ύπεύθύνοι135 για τήν εκτελεσή τής σύμβασής.
Στήν περιπτωσή ενωσής οικονομικων φορεων, ή ενωσή μπορει να στήριζεται στις ικανοτήτες των
σύμμετεχοντων στήν ενωσή ή αλλων φορεων (για τα κριτήρια τής οικονομικής και
χρήματοοικονομικής επαρκειας και τα κριτήρια σχετικα με τήν τεχνική και επαγγελματική ικανοτήτα).
Η αναθετούσα αρχή ελεγχει, σύμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 23 τής παρούσας, εαν οι φορεις, στις
ικανοτήτες των οποιων προτιθεται να στήριχθει ο προσφερων, πλήρούν τα σχετικα κριτήρια επιλογής
και, εαν σύντρεχούν λογοι αποκλεισμού κατα τα οριζομενα στήν παρούσα διακήρύξή.
Η αναθέτούσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα πού δεν πλήροί
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο σύντρέχούν οι λόγοι αποκλεισμού τού άρθρού 22.Α τής
παρούσας.
Η αντικαταστασή τού φορεα, στις ικανοτήτες τού οποιού στήριζεται ο οικονομικος φορεας πού δεν
πλήροι σχετικο κριτήριο επιλογής ή για τον οποιον σύντρεχούν λογοι αποκλεισμού τής παρούσας,
γινεται κατοπιν προσκλήσής προς τον οικονομικο φορεα, εντος τριαντα (30) ήμερων απο τήν
ήμερομήνια κοινοποιήσής τής προσκλήσής στον οικονομικο φορεα, για καθε τριτο στις ικανοτήτες τού
οποιού στήριζεται, στο πλαισιο τής παρούσας διαδικασιας αναθεσής σύμβασής. Ο φορεας με τον οποιο
αντικαθισταται ο φορεας τού προήγούμενού εδαφιού δεν επιτρεπεται να αντικατασταθει εκ νεού.
Η εκτελεσή των ......136 γινεται ύποχρεωτικα απο τον προσφεροντα ή, αν ή προσφορα ύποβαλλεται απο
ενωσή οικονομικων φορεων, απο εναν απο τούς σύμμετεχοντες στήν ενωσή αύτή.

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής137
Κατα τήν ύποβολή προσφορων οι οικονομικοι φορεις ύποβαλλούν το Εύρωπαικο Ενιαιο Έγγραφο
Σύμβασής (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 79 παρ. 1 τού ν. 4412/2016, το οποιο
ισοδύναμει με ενήμερωμενή ύπεύθύνή δήλωσή, με τις σύνεπειες τού ν. 1599/1986 (Α΄75), ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικαταστασή των πιστοποιήτικων πού εκδιδούν δήμοσιες αρχες ή
τριτα μερή, επιβεβαιωνοντας οτι ο εν λογω οικονομικος φορεας πλήροι τις ακολούθες προύποθεσεις:
α) δεν βρισκεται σε μια απο τις καταστασεις τού αρθρού 22 Α τής παρούσας,
β) πλήροι τα σχετικα κριτήρια επιλογής τα οποια εχούν καθορισθει, σύμφωνα με το αρθρο 22 Β-Ε τής
παρούσας.
Σε οποιοδήποτε χρονικο σήμειο κατα τή διαρκεια τής διαδικασιας, μπορει να ζήτήθει απο τούς
προσφεροντες να ύποβαλλούν ολα ή ορισμενα δικαιολογήτικα τής επομενής παραγραφού, οταν αύτο
απαιτειται για τήν ορθή διεξαγωγή τής διαδικασιας.
Το ΕΕΕΣ φερει ύπογραφή με ήμερομήνια εντος τού χρονικού διαστήματος, κατα το οποιο μπορούν να
ύποβαλλονται προσφορες.
Αν στο διαστήμα πού μεσολαβει μεταξύ τής ήμερομήνιας ύπογραφής τού ΕΕΕΣ και τής καταλήκτικής
ήμερομήνιας ύποβολής προσφορων εχούν επελθει μεταβολες στα δήλωθεντα στοιχεια, εκ μερούς τού,
στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικος φορεας αποσύρει τήν προσφορα τού, χωρις να απαιτειται αποφασή τής
α
ν
α οικονομικος φορεας δύναται να διεύκρινιζει τις δήλωσεις και πλήροφοριες πού παρεχει στο ΕΕΕΣ με
Ο
θ
σύνοδεύτική
ύπεύθύνή δήλωσή, τήν οποια ύποβαλλει μαζι με το ΕΕΕΣ.
ε
τ
Κατα
τήν ύποβολή τού ΕΕΕΣ, καθως και τής σύνοδεύτικής ύπεύθύνής δήλωσής, ειναι δύνατή, με μονή
ο
ύ
σ
α
ς
α
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τήν ύπογραφή τού κατα περιπτωσή εκπροσωπού τού οικονομικού φορεα, ή προκαταρκτική αποδειξή
των λογων αποκλεισμού πού αναφερονται στο αρθρο 22.Α.1 τής παρούσας, για το σύνολο των
φύσικων προσωπων πού ειναι μελή τού διοικήτικού, διεύθύντικού ή εποπτικού οργανού τού ή εχούν
ε
ξ
ο εκπροσωπος τού οικονομικού φορεα, για τήν εφαρμογή τού παροντος, νοειται ο νομιμος
Ως
ύ
εκπρο
σωπος αύτού, οπως προκύπτει απο το ισχύον καταστατικο ή το πρακτικο εκπροσωπήσής τού
σ
κατα
το χρονο ύποβολής τής προσφορας ή το αρμοδιως εξούσιοδοτήμενο φύσικο προσωπο να
ι
εκπροσωπει
τον οικονομικο φορεα για διαδικασιες σύναψής σύμβασεων ή για τή σύγκεκριμενή
α
δ
ι
ε οικονομικός φορέας φέρει τήν ύποχρέωσή, να δήλώσει, μέσω τού ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στήν
α
Ο
κ
δ
αναθέτούσα
αρχή, ως έχούσα τήν αποκλειστική αρμοδιότήτα ελέγχού για τήν τύχόν σύνδρομή λόγων
141, τήν κατάστασή τού σε σχέσή με τούς λόγούς πού προβλέπονται στο άρθρο 73 τού ν.
ιπ
αποκλεισμού
ρ
κ
4412/2016 και στο άρθρο 22.Α τής παρούσής142 και ταύτόχρονα να επικαλεσθεί και τύχόν λήφθέντα
ο
α
μέτρα
προς αποκατάστασή τής αξιοπιστίας τού.
σ
ιω
Επισήμαινεται οτι, κατα τήν απαντήσή οικονομικού φορεα στο ερωτήμα τού ΕΕΕΣ ή αλλού αντιστοιχού
π
α
εντύπού ή δήλωσής για σύναψή σύμφωνιων με αλλούς οικονομικούς φορεις με στοχο τή στρεβλωσή
ή ανταγωνισμού, ή σύνδρομή περιστασεων, οπως ή τριετής παραγραφή τής παρ. 10 τού αρθρού 73,
τού
σ λογων αποκλεισμού, ή ή εφαρμογή τής παρ. 3β τού αρθρού 44 τού ν. 3959/2011 (Α’ 93), αναλύεται
περι
ή
ύ
στο σχετικο πεδιο πού προβαλλει κατοπιν θετικής απαντήσής.
νς
,Οι προήγούμενες αρνήτικες απαντήσεις στο ανωτερω ερωτήμα τού ΕΕΕΣ ή αλλού αντιστοιχού εντύπού
α
ψδήλωσής, απο οικονομικούς φορεις οι οποιοι εμπιπτούν στο πεδιο εφαρμογής τής παρ. 3β τού αρθρού
ή
λ τού ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετούν τον λογο αποκλεισμού των περ. ζ’ ή/ και θ’ τής παρ. 4 τού
ή
44
ςή
αρθρού 73 τού παροντος και δεν απαιτειται να δήλωθούν κατα τή σύμπλήρωσή τού ΕΕΕΣ και καθε
ψ
αντιστοιχού εντύπού.
ή
σ
ς
ύ
Όσον
αφορα τις ύποχρεωσεις για τήν καταβολή φορων ή εισφορων κοινωνικής ασφαλισής (περ. α’ και
μ
β’ τής παρ. 2 τού αρθρού 73 τού ν. 4412/2016) αύτες θεωρειται οτι δεν εχούν αθετήθει εφοσον δεν
α
β
εχούν καταστει λήξιπροθεσμες ή εφοσον εχούν ύπαχθει σε δεσμεύτικο διακανονισμο πού τήρειται.
π
α
Στήν περιπτωσή αύτή, ο οικονομικος φορεας δεν ύποχρεούται να απαντήσει καταφατικα στο σχετικο
ο ο τού ΕΕΕΣ, με το οποιο ερωταται εαν ο οικονομικος φορεας εχει ανεκπλήρωτες ύποχρεωσεις οσον
σ
πεδι
φ
ή
αφορα
στήν καταβολή φορων ή εισφορων κοινωνικής ασφαλισής ή, κατα περιπτωσή, εαν εχει
ςα
αθετήσει τις παραπανω ύποχρεωσεις τού. 143
140
σ
ε
Στήν
περιπτωσή ύποβολής προσφορας απο ενωσή οικονομικων φορεων, το Εύρωπαικο Ενιαιο
ω
Έγγραφο
Σύμβασής (ΕΕΕΣ), ύποβαλλεται χωριστα απο καθε μελος τής ενωσής.
ν
Στήν περιπτωσή πού προσφερων οικονομικος φορεας δήλωνει στο Εύρωπαικο Ενιαιο Έγγραφο
ή
Σύμβασής (ΕΕΕΣ) τήν προθεσή τού για αναθεσή ύπεργολαβιας, ύποβαλλει μαζι με το δικο τού ΕΕΕΣ και
το ΕΕΕΣ τού ύπεργολαβού.
ε
λΣτήν περιπτωσή πού προσφερων οικονομικος φορεας στήριζεται στις ικανοτήτες ενος ή περισσοτερων
εφορεων ύποβαλλει μαζι με το δικο τού ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ καθε φορεα, στις ικανοτήτες τού οποιού
γ
στήρι
ζεται.
χ
ο
Τελος, επισήμαινεται οτι οι προσφεροντες δήλωνούν το ανεκτελεστο ύπολοιπο εργολαβικων
ύ
σύμβασεων στο Μερος IV τού ΕΕΕΣ, Ενοτήτα Β («Οικονομική και Χρήματοοικονομική Επαρκεια»), στο
πεδιο
«Λοιπες
οικονομικες
ή
χρήματοοικονομικες
απαιτήσεις».
σ
ε
23.2. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
α
ύ
τ
ο
ν
139
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Το δικαιωμα σύμμετοχής και οι οροι και προύποθεσεις σύμμετοχής, οπως οριστήκαν στα αρθρα 21 και
22 τής παρούσας, κρινονται:
α) κατα τήν ύποβολή τής προσφορας, με τήν ύποβολή τού ΕΕΕΣ,
β) κατα τήν ύποβολή των δικαιολογήτικων κατακύρωσής, σύμφωνα με το αρθρο 4.2 (α εως δ) και
γ)κατα τήν εξετασή τής ύπεύθύνής δήλωσής, σύμφωνα με τήν περ. γ’ τής παρ. 3 τού αρθρού 105 τού
ν.4412/16, και στο αρθρο 4.2 (ε) τής παρούσας.
Στήν περιπτωσή πού προσφερων οικονομικος φορεας ή ενωσή αύτων στήριζεται στις ικανοτήτες
αλλων φορεων, σύμφωνα με το αρθρο 22.ΣΤ τής παρούσας, οι φορεις στήν ικανοτήτα των οποιων
στήριζεται ο προσφερων οικονομικος φορεας ή ενωσή αύτων, ύποχρεούνται στήν ύποβολή των
δικαιολογήτικων πού αποδεικνύούν οτι δεν σύντρεχούν οι λογοι αποκλεισμού τού αρθρού 22 Α τής
παρούσας και οτι πλήρούν τα σχετικα κριτήρια επιλογής κατα περιπτωσή (αρθρού 22 Β – Ε).
Οι οικονομικοι φορεις δεν ύποχρεούνται να ύποβαλλούν δικαιολογήτικα ή αλλα αποδεικτικα στοιχεια,
αν και στο μετρο πού ή αναθετούσα αρχή εχει τή δύνατοτήτα να λαμβανει τα πιστοποιήτικα ή τις
σύναφεις πλήροφοριες απεύθειας μεσω προσβασής σε εθνική βασή δεδομενων σε οποιοδήποτε κρατος
- μελος τής Ένωσής, ή οποια διατιθεται δωρεαν, οπως εθνικο μήτρωο σύμβασεων, εικονικο φακελο
επιχειρήσής, ήλεκτρονικο σύστήμα αποθήκεύσής εγγραφων ή σύστήμα προεπιλογής. Η δήλωσή για τήν
προσβασή σε εθνική βασή δεδομενων εμπεριεχεται στο Εύρωπαικο Ενιαιο Έγγραφο Σύμβασής (ΕΕΕΣ).
Η δήλωσή για τήν προσβασή σε εθνική βασή δεδομενων εμπεριεχεται στο Εύρωπαικο Ενιαιο Έγγραφο
Σύμβασής (ΕΕΕΣ), στο οποιο περιεχονται επισής οι πλήροφοριες πού απαιτούνται για τον
σύγκεκριμενο σκοπο, οπως ή ήλεκτρονική διεύθύνσή τής βασής δεδομενων, τύχον δεδομενα
αναγνωρισής και, κατα περιπτωσή, ή απαραιτήτή δήλωσή σύναινεσής.
Οι οικονομικοι φορεις δεν ύποχρεούνται να ύποβαλούν δικαιολογήτικα, οταν ή αναθετούσα αρχή πού
εχει αναθεσει τή σύμβασή διαθετει ήδή τα δικαιολογήτικα αύτα.
Όλα τα αποδεικτικα εγγραφα τού αρθρού 23.3 εως 23.10 τής παρούσας, ύποβαλλονται και γινονται
αποδεκτα, σύμφωνα με τα αναλύτικα οριζομενα στο αρθρο 4.2 (β) τής παρούσας. Τα αποδεικτικά
έγγραφα σύντάσσονται στήν ελλήνική γλώσσα ή σύνοδεύονται από επίσήμή μετάφρασή τούς στήν
ελλήνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 6 τής παρούσας. Η αναθέτούσα αρχή μπορεί να ζήτεί από
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σήμείο κατά τή διάρκεια τής διαδικασίας, να ύποβάλλούν όλα
ή ορισμένα δικαιολογήτικά, όταν αύτό απαιτείται για τήν ορθή διεξαγωγή τής διαδικασίας.
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Ο προσωρινος αναδοχος, κατοπιν σχετικής ήλεκτρονικής προσκλήσής απο τήν αναθετούσα αρχή,
ύ
π
Για τήν αποδειξή τής μή σύνδρομής των λογων αποκλεισμού τού άρθρου 22Α, ο προσωρινος αναδοχος
ο
ύποβαλλει αντιστοιχα τα παρακατω δικαιολογήτικα:
β
(α)
α για τήν παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:
λαπόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλειψει αύτού, ισοδύναμού εγγραφού πού εκδιδεται απο
λαρμοδια δικαστική ή διοικήτική αρχή τού κρατούς-μελούς ή τής χωρας καταγωγής ή τής χωρας οπού
εειναι εγκατεστήμενος ο εν λογω οικονομικος φορεας, απο το οποιο προκύπτει οτι πλήρούνται αύτες οι
ι
προύποθεσεις, πού να εχει εκδοθει εως τρεις (3) μήνες πριν απο τήν ύποβολή τού 145. Η ύποχρεωσή
προσκομισής τού ως ανω αποσπασματος αφορα και τα προσωπα των τελεύταιων τεσσαρων εδαφιων
τ
τής παραγραφού Α.1 τού αρθρού 22.
α
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιήτικο πού εκδιδεται απο τήν αρμοδια αρχή τού
οικει
α ού κρατούς - μελούς ή χωρας, περι τού οτι εχούν εκπλήρωθει οι ύποχρεωσεις τού οικονομικού
φορε
α, οσον αφορα στήν καταβολή φορων (φορολογική ενημερότητα) και στήν καταβολή των
κ
εο
ιλ
σ
ο
φ
ύ
ο
θ
ρ
α
ω
δ
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σύμφωνα με τήν ισχύούσα νομοθεσια τού κρατούς εγκαταστασής ή τήν ελλήνική νομοθεσια
αντιστοιχα, πού να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο ύποβολής τού, άλλως, στήν περίπτωσή πού δεν
α
ν
Για τούς προσφεροντες πού ειναι εγκατεστήμενοι ή εκτελούν εργα στήν Ελλαδα τα σχετικα
α
δικαιολογήτικα πού ύποβαλλονται ειναι:
φ
β1)
έ πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, πού εκδιδεται απο τήν Ανεξαρτήτή Αρχή Δήμοσιων
Εσο
ρ δων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικο φορεα και για τις κοινοπραξιες στις οποιες σύμμετεχει για τα
δήμο
σια εργα πού ειναι σε εξελιξή. Οι αλλοδαποι προσφεροντες θα ύποβαλλούν ύπεύθύνή δήλωσή148
ε
περι
τού οτι δεν εχούν ύποχρεωσή καταβολής φορων στήν Ελλαδα. Σε περιπτωσή πού εχούν τετοια
τ
ύποχρε
ωσή θα ύποβαλλούν σχετικο αποδεικτικο τής Α.Α.Δ.Ε.
α
ιβ2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας πού εκδιδεται απο τον e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική
ενήμεροτήτα καλύπτει τις ασφαλιστικες ύποχρεωσεις τού προσφεροντος οικονομικού φορεα α) ως
σ
φύσικο ή νομικο προσωπο για το προσωπικο τούς με σχεσή εξαρτήμενής εργασιας, β) για εργα πού
εεκτελει μονος τού ή σε κοινοπραξια καθως και γ) για τα στελεχή-μήχανικούς τού πού στελεχωνούν το
πτύχιο τής εργολήπτικής επιχειρήσής και πού εχούν ύποχρεωσή ασφαλισής στον eΕΦΚΑ (τομεας
α
πρωήν ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστήμενοι στήν Ελλαδα οικονομικοι φορεις ύποβαλλούν αποδεικτικο
ύ
ασφαλιστικής ενήμεροτήτας (κύριας και επικούρικής ασφαλισής) για το προσωπικο τούς με σχεσή
τεξαρτήμενής εργασιας. Δεν αποτελούν αποδειξή ενήμεροτήτας τής προσφερούσας εταιριας,
ό
αποδεικτικα ασφαλιστικής ενήμεροτήτας των φύσικων προσωπων πού στελεχωνούν το πτύχιο τής
εταιριας ως εταιροι. Οι αλλοδαποι προσφεροντες (φύσικα και νομικα προσωπα), πού δεν ύποβαλούν
χτα ανω αποδεικτικα, ύποβαλλούν ύπεύθύνή δήλωσή περι τού οτι δεν απασχολούν προσωπικο, για το
ρ
οποιο ύπαρχει ύποχρεωσή ασφαλισής σε ήμεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν
ό
τετοιο προσωπικο, πρεπει να ύποβαλλούν σχετικο αποδεικτικο ασφαλιστικής ενήμεροτήτας
νεκδιδομενο απο τον eΕΦΚΑ.
ο
ς
β3) υπεύθυνη δήλωση τού προσφεροντος οτι δεν εχει εκδοθει δικαστική ή διοικήτική αποφασή με
ιτελεσιδική και δεσμεύτική ισχύ για τήν αθετήσή των ύποχρεωσεων τού οσον αφορα στήν καταβολή
σ
φορων ή εισφορων κοινωνικής ασφαλισής.
χ
ύ
(γ)
ο για τήν παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22149: πιστοποιήτικο πού εκδιδεται απο τήν αρμοδια
δικαστική
ή διοικήτική αρχή τού οικειού κρατούς - μελούς ή χωρας, πού να εχει εκδοθει εως τρεις (3)
ς
μ
,
ή
νπ τούς οικονομικούς φορεις πού ειναι εγκαταστήμενοι ή εκτελούν εργα στήν Ελλαδα:
Για
εο
ςύ «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»151, με το οποιο βεβαιωνεται οτι δεν
γ1)
τελούν ύπο πτωχεύσή, πτωχεύτικο σύμβιβασμο, αναγκαστική διαχειρισή, δεν εχούν ύπαχθει σε
π
διαδικασι
α εξύγιανσής καθως και οτι το νομικο προσωπο δεν εχει τεθει ύπο εκκαθαρισή με δικαστική
ν
ρ
απο
α φασή. Το εν λογω πιστοποιήτικο εκδιδεται απο το αρμοδιο πρωτοδικειο τής εδρας τού οικονομικού
ι
φορε
α.
νέ
γ2)
χ πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί
α
και
ε τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.σύμφωνα με τις κειμενες διαταξεις, ως καθε
π
φορα
ισχύούν. Τα φύσικα προσωπα δεν ύποβαλλούν πιστοποιήτικο περι μή θεσής σε εκκαθαρισή.
ι
ο
γ3)
εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική
ε
τκ
πλατφόρμα
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αύτά εμφανίζονται στο taxisnet,
ή
από
τήν
οποία
να προκύπτει ή μή αναστολή τής επιχειρήματικής δραστήριότήτάς τούς.
δ
νο
ύ
Προκειμένού
για τα σωματεία και τούς σύνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιήτικό Δικαστικής
θ
π
Φερεγγύότήτας
εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τούς σύνεταιρισμούς
ε
ο
ί
β
ο
έ
λω
ή
ς
ττ
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για το χρονικό διάστήμα έως τις 31.12.2019 από το Ειρήνοδικείο και μετά τήν παραπάνω ήμερομήνία
από το Γ.Ε.Μ.Η.
(δ) Αν το κρατος-μελος ή χωρα δεν εκδιδει τα ύπο των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιήτικα ή οπού τα
πιστοποιήτικα αύτα δεν καλύπτούν ολες τις περιπτωσεις ύπο 1 και 2 και 4 (β) τού αρθρού 22 Α, το
εγγραφο ή το πιστοποιήτικο μπορει να αντικαθισταται απο ενορκή βεβαιωσή ή, στα κρατή - μελή ή
στις χωρες οπού δεν προβλεπεται ενορκή βεβαιωσή, απο ύπεύθύνή δήλωσή τού ενδιαφερομενού
ενωπιον αρμοδιας δικαστικής ή διοικήτικής αρχής, σύμβολαιογραφού ή αρμοδιού επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού τού κρατούς μελούς ή τής χωρας καταγωγής ή τής χωρας οπού ειναι
εγκατεστήμενος ο οικονομικος φορεας.
Στήν περιπτωσή αύτή οι αρμοδιες δήμοσιες αρχες παρεχούν επισήμή δήλωσή στήν οποια αναφερεται
οτι δεν εκδιδονται τα εγγραφα ή τα πιστοποιήτικα τής παρούσας παραγραφού ή οτι τα εγγραφα ή τα
πιστοποιήτικα αύτα δεν καλύπτούν ολες τις περιπτωσεις πού αναφερονται στα ύπο 1 και 2 και 4 (β)
τού αρθρού 22 Α τής παρούσας
Οι επισήμες δήλωσεις καθιστανται διαθεσιμες μεσω τού επιγραμμικού αποθετήριού πιστοποιήτικων
152 τού αρθρού 81 τού ν. 4412/2016.
(ε) Για τις λοιπες περιπτωσεις τής παραγράφου Α.4 του άρθρου 22153, ύποβαλλεται ύπεύθύνή
δ
ή
Ειδικα για τήν περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22155, για τις εργολήπτικες
λ
επιχειρήσεις πού ειναι εγγεγραμμενες στο Μ.Ε.ΕΠ. ύποβαλλονται πιστοποιήτικα χορήγούμενα απο τα
ω
αρμοδια επιμελήτήρια και φορεις (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), οπως προβλεπεται στή με αριθ.
σ
Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) αποφασή, περι ενήμεροτήτας πτύχιού, οπως ισχύει, απο τα
ή
οποια αποδεικνύεται οτι τα προσωπα με βεβαιωσή τού Μ.Ε.Κ. πού στελεχωνούν τήν εργολήπτική
επιχειρήσή, δεν εχούν διαπραξει σοβαρο επαγγελματικο παραπτωμα.
τ
Μετα
τή λήξή ισχύος των μεταβατικων διαταξεων τού αρθρού 65 τού π.δ. 71/2019 και τήν πλήρή
ο
εύναρξή ισχύος των διαταξεων τού τελεύταιού, για τις εγγεγραμμενες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργολήπτικες
επιχειρήσεις, ή μή σύνδρομή τού ως ανω λογού αποκλεισμού περι σοβαρού επαγγελματικού
παραπτω
ματος, αποδεικνύεται με τήν ύποβολή τού πιστοποιήτικού τού Τμήματος ΙΙ τού εν λογω
π
μήτρω
ού πού σύνιστα επισήμο καταλογο, σύμφωνα με τα ειδικοτερα προβλεπομενα στο αρθρο 47 τού
ρ
ως
ο ανω π.δ.
σ
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22
φ
Για
ε τήν αποδειξή τής μή σύνδρομής τού λογού αποκλεισμού τής παραγραφού Α.5 τού αρθρού 22
ύποβα
λλονται, εφοσον ο προσωρινος αναδοχος ειναι ανωνύμή εταιρια:
ρ
ο
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών 156, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνύμή
νεταιρία ή νομικό πρόσωπο στή μετοχική σύνθεσή τού οποίού σύμμετέχει ανώνύμή εταιρεία ή νομικό
τπρόσωπο τής αλλοδαπής πού αντιστοιχεί σε ανώνύμή εταιρεία 157 (πλην των περιπτώσεων που
ο
αναφέρθηκαν στο άρθρο 22.Α. 5 της παρούσας ανωτέρω):
ς
i) Για τήν απόδειξή τής εξαίρεσής από τήν ύποχρέωσή ονομαστικοποίήσής των μετοχών τούς κατά τήν
περ.
ο α) τού άρθρού 22.Α.5, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.
ii)
τ Όσον αφορά τήν εξαίρεσή τής περ. β) τού ίδιού άρθρού, για τήν απόδειξή τού ελέγχού δικαιωμάτων
ψήφού,
υπεύθυνη δήλωση τής ελεγχόμενής εταιρείας και, εάν αύτή είναι διαφορετική τού
ι
προσωρινού αναδόχού, πρόσθετή ύπεύθύνή δήλωσή τού τελεύταίού, στις οποίες αναφέρονται οι
επιχειρήσεις
επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισής κεφαλαίων/ενεργήτικού ή κεφαλαίων
δ
επιχειρήματικών
σύμμετοχών, ανά περίπτωσή και το σύνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφού πού
ε
ελέγχούν
στήν
ελεγχόμενή
από αύτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται
ν
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα
δικαιώματα
ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο
σ
158
22.Α.5.
ύ
ν
τ
ρ
ε
χ
ο
ύ
ν
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Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες:
Πιστοποιήτικο ΓΕΜΗ, απο το οποιο να προκύπτει οτι οι μετοχες ειναι ονομαστικες πού να έχει εκδοθεί
έως τριάντα (30) εργάσιμες ήμέρες πριν από τήν ύποβολή τού.159
Αναλύτική καταστασή με τα στοιχεια των μετοχων τής εταιρειας και τον αριθμο των μετοχων καθε
μετοχού (μετοχολογιο), οπως τα στοιχεια αύτα ειναι καταχωρήμενα στο βιβλιο μετοχων τής εταιρειας,
το πολύ τριαντα (30) εργασιμες ήμερες πριν απο τήν ήμερα ύποβολής τής προσφορας.
Ειδικοτερα:
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου,
προσκομιζούν μονο τήν αναλύτική καταστασή με τα στοιχεια των μετοχων τής εταιρειας και τον
αριθμο των μετοχων καθε μετοχού (μετοχολογιο), οπως τα στοιχεια αύτα ειναι καταχωρήμενα στο
βιβλιο μετοχων τής εταιρειας, το πολύ τριαντα (30) εργασιμες ήμερες πριν απο τήν ήμερα ύποβολής
τής προσφορας καθως ή απαιτήσή για τήν ύποβολή τού πιστοποιήτικού απο το οποιο να προκύπτει
οτι οι μετοχες ειναι ονομαστικες, καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 23.9 τής παρούσας.
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε
εφοσον,κατα το δικαιο τής εδρας τούς, ,:
Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, προσκομίζούν:
i) πιστοποιήτικό αρμόδιας αρχής τού κράτούς τής έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι
μετοχές είναι ονομαστικές,
ii) αναλύτική κατάστασή μετόχων, με αριθμό των μετοχών τού κάθε μετόχού, όπως τα στοιχεία
αύτά είναι καταχωρήμένα στο βιβλίο μετόχων τής εταιρείας με ήμερομήνία το πολύ 30 εργάσιμες μέρες
πριν τήν ύποβολή προσφοράς,
iii) κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ή ονομαστικοποίήσή μέχρι φύσικού
προσώπού των μετοχών, πού έχει σύντελεστεί τις τελεύταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ήμέρες πριν τήν
ύποβολής τής προσφοράς.
Β)
δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η
ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζούν:
i) βεβαίωσή περί μή ύποχρέωσής ονομαστικοποίήσής των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον
ύπάρχει σχετική πρόβλεψή, διαφορετικά προσκομίζεται ύπεύθύνή δήλωσή τού διαγωνιζόμενού,
ii) έγκύρή και ενήμερωμένή κατάστασή προσώπων πού κατέχούν τούλάχιστον 1% των
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφού,
iii) εάν δεν τήρείται τέτοια κατάστασή, προσκομίζεται σχετική κατάστασή προσώπων, πού
κατέχούν τούλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφού, σύμφωνα με τήν
τελεύταία Γενική Σύνέλεύσή, αν τα πρόσωπα αύτά είναι γνωστά στήν εταιρεία. Σε αντίθετή περίπτωσή,
ή εταιρεία αιτιολογεί τούς λόγούς πού δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, ή δε αναθέτούσα αρχή
δεν διαθέτει διακριτική εύχέρεια κατά τήν κρίσή τής αιτιολογίας αύτής. Εναπόκειται στήν αναθέτούσα
αρχή να αποδείξει τή δύνατότήτα τής εταιρείας να ύποβάλλει τήν προαναφερόμενή κατάστασή,
διαφορετικά ή μή ύποβολή τής σχετικής κατάστασής δεν επιφέρει έννομες σύνέπειες σε βάρος τής
εταιρείας.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικύρωμένα από τήν κατά νόμον αρμόδια αρχή τού κράτούς
τής έδρας τού ύποψήφίού και να σύνοδεύονται από επίσήμή μετάφρασή στήν ελλήνική.
Ελλειψεις στα δικαιολογήτικα ονομαστικοποιήσής των μετοχων σύμπλήρωνονται, κατα το αρθρο 9 τής
παρούσας.
Περαιτερω, πριν την υπογραφή της σύμβασης ύποβαλλεται ή ύπεύθύνή δήλωσή τής κοινής αποφασής
των Υπούργων Αναπτύξής και Επικρατειας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», ύπογεγραμμενή
σύμφωνα με το αρθρο 79 Α ν. 4412/2016.
(ζ) Για τήν περιπτωσή τού αρθρού 22.Α.9. τής παρούσας διακήρύξής, ύπεύθύνή δήλωσή τού

ΑΔΑ: ΩΜ7046ΜΓΗΖ-ΩΚΙ

προσφεροντος οτι δεν εχει εκδοθει σε βαρος τού αποφασή αποκλεισμού.
23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφορα τήν καταλλήλοτήτα για τήν ασκήσή τής επαγγελματικής δραστήριοτήτας, οι
προσφεροντες πού ειναι εγκατεστήμενοι στήν Ελλαδα ύποβαλλούν βεβαιωσή εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ
μεχρι τή λήξή τής μεταβατικής περιοδού ισχύος, σύμφωνα με το αρθρο 65 τού π.δ. 71/2019, και απο
τήν πλήρή εναρξή ισχύος τού τελεύταιού βεβαιωσή εγγραφής στο Τμήμα Ι τού Μήτρωού
Εργολήπτικων Επιχειρήσεων Δήμοσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)160, ή βεβαιωσή εγγραφής στα Μήτρωα
Περιφερειακων Ενοτήτων, ανα περιπτωσή, στις κατήγοριες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α2 τάξη και άνω και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α2 τάξη και άνω.
(β) Οι προσφεροντες πού ειναι εγκατεστήμενοι σε λοιπα κρατή μελή τής Εύρωπαικής Ένωσής
προσκομιζούν τις δήλωσεις και πιστοποιήτικα πού περιγραφονται στο Παραρτήμα XI τού
Προσαρτήματος Α τού ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφεροντες πού ειναι εγκατεστήμενοι σε κρατος μελος τού Εύρωπαικού Οικονομικού Χωρού
Ε.Ο.Χ) ή σε τριτες χωρες πού εχούν ύπογραψει και κύρωσει τή ΣΔΣ, στο βαθμο πού ή ύπο αναθεσή
δήμοσια σύμβασή καλύπτεται απο τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικες σήμειωσεις τού
σχετικού με τήν Ένωσή Προσαρτήματος I τής ως ανω Σύμφωνιας, ή σε τριτες χωρες πού δεν εμπιπτούν
στήν προήγούμενή περιπτωσή και εχούν σύναψει διμερεις ή πολύμερεις σύμφωνιες με τήν Ένωσή σε
θεματα διαδικασιων αναθεσής δήμοσιων σύμβασεων, προσκομιζούν πιστοποιήτικο αντιστοιχού
επαγγελματικού ή εμπορικού μήτρωού. Στήν περιπτωσή πού χωρα δεν τήρει τετοιο μήτρωο, το
εγγραφο ή το πιστοποιήτικο μπορει να αντικαθισταται απο ενορκή βεβαιωσή ή, στα κρατή - μελή ή
στις χωρες οπού δεν προβλεπεται ενορκή βεβαιωσή, απο ύπεύθύνή δήλωσή τού ενδιαφερομενού
ενωπιον αρμοδιας δικαστικής ή διοικήτικής αρχής, σύμβολαιογραφού ή αρμοδιού επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού τής χωρας καταγωγής ή τής χωρας οπού ειναι εγκατεστήμενος ο οικονομικος
φορεας, οτι δεν τήρειται τετοιο μήτρωο και οτι ασκει τή δραστήριοτήτα τού αρθρού 21 τής παρούσας.
Τα ως ανω δικαιολογήτικα ύπο α), β) και γ) γινονται αποδεκτα, εφοσον εχούν εκδοθει εως τριαντα (30)
εργασιμες ήμερες πριν απο τήν ύποβολή τούς, εκτος αν σύμφωνα με τις ειδικοτερες διαταξεις εκδοσής
αύτων προβλεπεται σύγκεκριμενος χρονος ισχύος και ειναι σε ισχύ κατα τήν ύποβολή τούς161
23.5 Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονομική και χρήματοοικονομική επαρκεια των οικονομικων φορεων αποδεικνύεται:
(α) για τις εγγεγραμμενες εργολήπτικες επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:




ειτε απο τή βεβαιωσή εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, ή οποια αποτελει τεκμήριο των πλήροφοριων πού
περιεχει, μεχρι τή λήξή τής μεταβατικής περιοδού ισχύος, σύμφωνα με το αρθρο 65 τού π.δ.
71/2019, και απο τήν πλήρή εναρξή ισχύος τού τελεύταιού, βεβαιωσή εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ
τού Μήτρωού Εργολήπτικων Επιχειρήσεων Δήμοσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
ειτε, στήν περιπτωσή πού οι απαιτήσεις τού αρθρού 22.Γ δεν καλύπτονται απο τήν ως ανω
βεβαιωσή εγγραφής, με τήν ύποβολή ενος ή περισσοτερων απο τα αποδεικτικα μεσα πού
προβλεπονται στο Μερος Ι τού Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα μεσα για τα κριτήρια επιλογής)
τού Προσαρτήματος Α τού ν. 4412/2016.

Σε καθε περιπτωσή, ή βεβαιωσή εγγραφής μπορει να ύποβαλλεται για τήν αποδειξή μονο ορισμενων
απαιτήσεων οικονομικής και χρήματοοικονομικής επαρκειας τού αρθρού 22.Γ, ενω για τήν αποδειξή
των λοιπων απαιτήσεων μπορούν να προσκομιζονται ενα ή περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα
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πού προβλεπονται στο Μερος Ι τού Παραρτήματος ΧΙΙ τού ν. 4412/2016, αναλογα με τήν τιθεμενή στο
αρθρο 22.Γ απαιτήσή.
Ειδικα, για τήν αποδειξή τής απαιτήσής τής μή ύπερβασής των ανωτατων επιτρεπτων οριων
ανεκτελεστού ύπολοιπού εργολαβικων σύμβασεων:

με τήν ύποβολή ενήμεροτήτας πτύχιού εν ισχύει, σύνοδεύομενής, ανα περιπτωσή, απο πινακα
ολων των ύπο εκτελεσή εργων (ειτε ως μεμονωμενος αναδοχος ειτε στο πλαισιο κοινοπραξιας
ή ύπεργολαβιας) και αναφορα για το ανεκτελεστο ύπολοιπο ανα εργο και το σύνολικο
ανεκτελεστο, για τα εργα πού ειναι ύπο εξελιξή και δεν σύμπεριλαμβανονται στήν ενήμεροτήτα
πτύχιού ή

με τήν ύποβολή ύπεύθύνής δήλωσής τού προσωρινού αναδοχού, σύνοδεύομενής απο πινακα
ολων των ύπο εκτελεσή εργων (ειτε ως μεμονωμενος αναδοχος ειτε στο πλαισιο κοινοπραξιας
ή ύπεργολαβιας) και αναφορα για το ανεκτελεστο ύπολοιπο ανα εργο και το σύνολικο
ανεκτελεστο, για τις εργολήπτικες επιχειρήσεις πού δεν διαθετούν ενήμεροτήτα πτύχιού, κατα
τις κειμενες διαταξεις.
Ειδικα για τούς εγγεγραμμενούς στα Μήτρωα Περιφερειακων Ενοτήτων, οι απαιτήσεις τού αρθρού
22.Γ αποδεικνύονται με τήν ύποβολή ενος ή περισσοτερων απο τα αποδεικτικα μεσα πού
προβλεπονται στο Μερος Ι τού Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα μεσα για τα κριτήρια επιλογής) τού
Προσαρτήματος Α τού ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις πού ειναι εγγεγραμμενοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθετούν
πιστοποιήτικο απο οργανισμούς πιστοποιήσής πού σύμμορφωνονται με τα εύρωπαικα προτύπα
πιστοποιήσής, κατα τήν εννοια τού Παραρτήματος VII τού Προσαρτήματος Α΄ τού ν. 4412/2016,
μπορούν να προσκομιζούν στις αναθετούσες αρχες πιστοποιήτικο εγγραφής εκδιδομενο απο τήν
αρμοδια αρχή ή το πιστοποιήτικο πού εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο πιστοποιήσής, κατα τα
οριζομενα στο αρθρο 83 ν. 4412/2016 και στήν παραγραφο 9 τού παροντος αρθρού .
(γ) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις πού δεν ειναι εγγεγραμμενοι σε επισήμούς καταλογούς ή
διαθετούν πιστοποιήτικο απο οργανισμούς πιστοποιήσής κατα τα ανωτερω, ύποβαλλούν ως
δικαιολογήτικα ενα ή περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα πού προβλεπονται στο Μερος Ι τού
Παραρτήματος ΧΙΙ τού ν. 4412/2016.

23.6 Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνική και επαγγελματική ικανο τήτα των οικονομικω ν φορε ων αποδεικνύ εται:
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργολήπτικε ς επιχειρή σεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:




ειτε απο τή βεβαιωσή εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, ή οποια αποτελει τεκμήριο των πλήροφοριων πού
περιεχει μεχρι τή λήξή τής μεταβατικής περιοδού ισχύος, σύμφωνα με το αρθρο 65 τού π.δ.
71/2019, και απο τήν πλήρή εναρξή ισχύος τού τελεύταιού, βεβαιωσή εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ
τού Μήτρωού Εργολήπτικων Επιχειρήσεων Δήμοσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
ειτε, στήν περιπτωσή πού οι απαιτήσεις τού αρθρού 22.Δ δεν καλύπτονται απο τήν ως

ανω βεβαιωσή εγγραφής, με τήν ύποβολή ενος ή περισσοτερων απο τα αποδεικτικα
μεσα πού προβλεπονται στο Μερος ΙΙ τού Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα μεσα για τα
κριτήρια επιλογής) τού Προσαρτήματος Α τού ν. 4412/2016, αναλογα με τήν τιθεμενή στο
αρθρο 22.Δ απαιτήσή.

Σε καθε περιπτωσή, ή βεβαιωσή εγγραφής μπορει να ύποβαλλεται για τήν αποδειξή μονο ορισμενων
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απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανοτήτας τού αρθρού 22.Δ, ενω για τήν αποδειξή των
λοιπων απαιτήσεων μπορούν να προσκομιζονται ενα ή περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα πού
προβλεπονται στο Μερος ΙΙ τού Παραρτήματος ΧΙΙ τού ν. 4412/2016.
Ειδικα για τούς εγγεγραμμενούς στα Μήτρωα Περιφερειακων Ενοτήτων, οι απαιτήσεις τού αρθρού
22.Δ αποδεικνύονται με τήν ύποβολή ενος ή περισσοτερων απο τα αποδεικτικα μεσα πού
προβλεπονται στο Μερος ΙΙ τού Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα μεσα για τα κριτήρια επιλογής) τού
Προσαρτήματος Α τού ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορει ς πού ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθε τούν πιστοποιήτικο απο οργανισμού ς πιστοποι ήσής πού σύμμορφω νονται με τα εύρωπαι κα
προ τύπα πιστοποι ήσής, κατα τήν ε ννοια τού Παραρτή ματος VII τού Προσαρτή ματος Α΄ τού ν.
4412/2016, μπορού ν να προσκομι ζούν στις αναθε τούσες αρχε ς πιστοποιήτικο εγγραφή ς
εκδιδο μενο απο τήν αρμο δια αρχή ή το πιστοποιήτικο πού εκδι δεται απο τον αρμο διο οργανισμο
πιστοποι ήσής, κατα τα οριζο μενα στο α ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στήν παρα γραφο 9 τού
παρο ντος α ρθρού .
(γ) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις πού δεν ειναι εγγεγραμμενοι σε επισήμούς καταλογούς ή
διαθετούν πιστοποιήτικο απο οργανισμούς πιστοποιήσής κατα τα ανωτερω, ύποβαλλούν ως
δικαιολογήτικα ενα ή περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα πού προβλεπονται στο Μερος ΙΙ τού
Παραρτήματος ΧΙΙ τού ν. 4412/2016.
Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου
22. Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης,
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων
μητρώων.162
23.7 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε163
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ.
23.8 Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περιπτωσή νομικού προσωπού, ύποβαλλονται ήλεκτρονικα, μεσω τής λειτούργικοτήτας
«Επικοινωνια», με θεμα: “Δικαιολογήτικα Προσωρινού Αναδοχού- Κατακύρωσή’’, τα νομιμοποιήτικα
εγγραφα απο τα οποια προκύπτει ή εξούσια ύπογραφής τού νομιμού εκπροσωπού και τα οποια πρεπει
να εχούν εκδοθει εως τριαντα (30) εργασιμες ήμερες πριν απο τήν ύποβολή τούς164, εκτος αν σύμφωνα
με τις ειδικοτερες διαταξεις αύτων φερούν σύγκεκριμενο χρονο ισχύος
Ειδικοτερα:
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται:
στις περιπτωσεις πού ο οικονομικος φορεας ειναι νομικό πρόσωπο και εγγραφεται ύποχρεωτικα ή
προαιρετικα στο ΓΕΜΗ και δήλωνει τήν εκπροσωπήσή και τις μεταβολες τής στο ΓΕΜΗ:165
α) για τήν απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
τ
η
ν Για τήν αποδειξή τής νομιμής σύστασής και των μεταβολων τού νομικού προσωπού, Γενικό
β)
υ
π
ο
β
ο
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Πιστοποιητικό Μεταβολών τού ΓΕΜΗ, το οποιο πρεπει να εχει εκδοθει εως τρεις (3) μήνες πριν απο
τήν ύποβολή τού.
Στις λοιπες περιπτωσεις τα, κατα περιπτωσή, νομιμοποιήτικα εγγραφα σύστασής και νομιμής
εκπροσωπήσής (οπως καταστατικα, πιστοποιήτικα μεταβολων, αντιστοιχα ΦΕΚ, αποφασεις
σύγκροτήσής οργανων διοικήσής σε σωμα, κλπ., αναλογα με τή νομική μορφή τού οικονομικού φορεα),
σύνοδεύομενα απο ύπεύθύνή δήλωσή τού νομιμού εκπροσωπού οτι εξακολούθούν να ισχύούν κατα
τήν ύποβολή τούς.
Σε περιπτωσή πού για τή διενεργεια τής παρούσας διαδικασιας αναθεσής εχούν χορήγήθει εξούσιες σε
προσωπο πλεον αύτων πού αναφερονται στα παραπανω εγγραφα, προσκομιζεται επιπλεον αποφασήπρακτικο τού αρμοδιού καταστατικού οργανού διοικήσής τού νομικού προσωπού χορήγήθήκαν οι
σχετικες εξούσιες.
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομιζούν τα προβλεπομενα, κατα τή νομοθεσια τής χωρας
εγκαταστασής, αποδεικτικα εγγραφα, και εφοσον δεν προβλεπονται, ύπεύθύνή δήλωσή τού νομιμού
εκπροσωπού, απο τήν οποια αποδεικνύονται τα ανωτερω ως προς τή νομιμή σύστασή, μεταβολες και
εκπροσωπήσή τού οικονομικού φορεα.
Οι ως ανω ύπεύθύνες δήλωσεις γινονται αποδεκτες, εφοσον εχούν σύνταχθει μετα τήν κοινοποιήσή
τής προσκλήσής για τήν ύποβολή των δικαιολογήτικων.
Απο τα ανωτερω εγγραφα πρεπει να προκύπτούν ή νομιμή σύστασή τού οικονομικού φορεα, ολες οι
σχετικες τροποποιήσεις των καταστατικων, το/τα προσωπο/α πού δεσμεύει/ούν νομιμα τήν εταιρια
κατα τήν ήμερομήνια διενεργειας τού διαγωνισμού (νομιμος εκπροσωπος, δικαιωμα ύπογραφής κλπ.),
τύχον τριτοι, στούς οποιούς εχει χορήγήθει εξούσια εκπροσωπήσής, καθως και ή θήτεια τού/των ή/και
των μελων τού οργανού διοικήσής/ νομιμού εκπροσωπού.
Γ. Οι ενωσεις οικονομικων φορεων πού ύποβαλλούν κοινή προσφορα, ύποβαλλούν τα παραπανω, κατα
περιπτωσή δικαιολογήτικα, για καθε οικονομικο φορεα πού σύμμετεχει στήν ε νωσή, σύμφωνα με τα
ειδικοτερα προβλεπομενα στο αρθρο 19 παρ. 2 τού ν. 4412/2016.
Δ. Σε περιπτωσή πού ο προσφερων ειναι φύσικο προσωπο/ ατομική επιχειρήσή, τα φύσικα, εφοσον
εχει χορήγήσει εξούσιες εκπροσωπήσής σε τριτα προσωπα, προσκομιζεται εξούσιοδοτήσή τού
οικονομικού φορεα.
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α)Οι οικονομικοι φορει ς πού ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επι σήμούς καταλογούς ή διαθε τούν
πιστοποι ήσή απο οργανισμού ς πιστοποι ήσής πού σύμμορφω νονται με τα εύρωπαι κα προ τύπα
πιστοποι ήσής, κατα τήν ε ννοια τού Παραρτή ματος VII τού Προσαρτή ματος Α' τού ν. 4412/2016,
μπορού ν να ύποβα λλούν στις αναθε τούσες αρχε ς πιστοποιήτικο εγγραφή ς εκδιδο μενο απο τήν
αρμο δια αρχή ή το πιστοποιήτικο πού εκδι δεται απο τον αρμο διο οργανισμο πιστοποι ήσής.
Στα πιστοποιήτικα αύτα αναφε ρονται τα δικαιολογήτικα βα σει των οποι ων ε γινε ή εγγρ αφή των
εν λογω οικονομικω ν φορε ων στον επι σήμο κατα λογο ή ή πιστοποι ήσή και ή κατα ταξή στον εν
λογω κατα λογο.
Η πιστοποιού μενή εγγραφή στούς επι σήμούς καταλογούς απο τούς αρμο διούς οργανισμού ς ή το
πιστοποιήτικο , πού εκδι δεται απο τον οργανισμο πιστοποι ήσής, σύνιστα τεκμή ριο
καταλλήλο τήτας ο σον αφορα τις απαιτή σεις ποιοτική ς επιλογή ς, τις οποι ες καλύ πτει ο επι σήμος
κατα λογος ή το πιστοποιήτικο .
Οι οικονομικοι φορει ς πού ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επι σήμούς καταλογούς απαλλα σσονται απο
τήν ύποχρε ωσή ύποβολή ς των δικαιολογήτικω ν πού αναφε ρονται στο πιστοποιήτικο εγγραφή ς
τούς.
(β) Οι οικονομικοι φορει ς πού ει ναι εγγεγραμμε νοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στις ταξεις 3ή εως και 7ή, με χρι
τή λή ξή τής μεταβατική ς περιο δού ισχύ ος, σύ μφωνα με το α ρθρο 65 τού π.δ. 71/2019,
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ύποβα λλοντας «Ενήμερο τήτα Πτύχι ού» εν ισχύ απαλλα σσονται απο τήν ύποχρε ωσή ύποβολή ς
τ
-ω απο σπασμα ποινικού μήτρω ού τού α ρθρού 23.3.(α) τής παρού σας για τον Προ εδρο και
ν
Διεύθύ
νοντα Σύ μβούλο εργολήπτική ς επιχει ρήσής. Για τα λοιπα με λή τού Δ.Σ τής εταιρει ας, θα
πρε πει να ύποβλήθει αύτοτελω ς απο σπασμα ποινικού μήτρω ού, καθο σον τα προ σωπα αύτα δ εν
δ
καλύ
πτονται απο τήν Ενήμερο τήτα Πτύχι ού.
-ι φορολογική και ασφαλιστική ενήμερο τήτα τού α ρθρού 23.3.(β) τής παρού σας. 168
-κ τα πιστοποιήτικα απο το αρμο διο Πρωτοδικει ο και το ΓΕΜΗ τού α ρθρού 23.3.(γ) τής παρού σας
α τήν πρού πο θεσή ο μως ο τι καλύ πτονται πλή ρως (ο λες οι προβλεπο μενες περιπτω σεις) απο
ύπο
ι
τήν
Ενήμερο τήτα Πτύχιού.
-ο το πιστοποιήτικο απο το αρμο διο επιμελήτή ριο ο σον αφορα το λογο αποκλεισμού τού α ρθρού
λ Α.4. (θ). 169
22.
-ο το πιστοποιήτικο τής αρμο διας αρχή ς για τήν ονομαστικοποι ήσή των μετοχω ν τού α ρθρού 23.3.
γ
(στ).
-ή τα αποδεικτικα ε γγραφα νομιμοποι ήσής τής εργολήπτική ς επιχει ρήσής.
τ
ι περι πτωσή πού κα ποιο απο τα ανωτε ρω δικαιολογήτικα ε χει λή ξει, προσκομι ζεται το σχετικο
Σε
κ
δικαιολογήτικο
εν ισχύ . Εφο σον στήν Ενήμερο τήτα Πτύχι ού δεν αναφε ρεται ρήτα ο τι τα στελε χή
ω
τού πτύχι ού τού προσφε ροντα ει ναι ασφαλιστικω ς ενή μερα στον eΕΦΚΑ (τομεας πρωήν ΕΤΑΑν
ΤΜΕΔΕ)
, ο προσφε ρων προσκομι ζει επιπλε ον τής ενήμερο τήτας πτύχι ού, ασφαλιστική
167
ενήμερο τήτα για τα στελε χή αύτα .
Απο τήν πλή ρή ε ναρξή ισχύ ος τού π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιήτικο εγγραφή ς στο Τμή μα ΙΙ τού
Μήτρω ού Εργολήπτικω ν Επιχειρή σεων Δήμοσι ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποτελει επι σήμο
κατα λογο και απαλλα σσει τις εγγεγραμμε νες εργολήπτικε ς επιχειρή σεις απο τήν προσκο μισή των
αποδεικτικω ν με σων πού προβλε πονται στα α ρθρα 47 επο μενα.
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στήν περι πτωσή πού οικονομικο ς φορε ας επιθύμει να στήριχθει στις ικανο τήτες α λλων φορε ων,
ή απο δειξή ο τι θα ε χει στή δια θεσή τού τούς αναγκαι ούς πο ρούς, γι νεται με τήν ύποβολή σχετικού
σύμφωνήτικού των φορε ων αύτω ν για τον σκοπο αύτο .
Ειδικοτερα, προσκομιζεται εγγραφο (σύμφωνήτικο ή σε περιπτωσή νομικού προσωπού αποφασή τού
αρμοδιού οργανού διοικήσής αύτού ή σε περιπτωσή φύσικού προσωπού ύπεύθύνή δήλωσή), δύναμει
τού οποιού αμφοτεροι, διαγωνιζομενος οικονομικος φορεας και τριτος φορεας, εγκρινούν τή μεταξύ
τούς σύνεργασια για τήν κατα περιπτωσή παροχή προς τον διαγωνιζομενο τής χρήματοοικονομικής
ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανοτήτας τού φορεα, ωστε αύτή να ειναι στή διαθεσή τού
διαγωνιζομενού για τήν εκτελεσή τής Σύμβασής. Η σχετική αναφορα θα πρεπει να ειναι λεπτομερής
και να αναφερει κατ’ ελαχιστον τούς σύγκεκριμενούς πορούς πού θα ειναι διαθεσιμοι για τήν εκτελεσή
τής σύμβασής και τον τροπο δια τού οποιού θα χρήσιμοποιήθούν αύτοι για τήν εκτελεσή τής σύμβασής.
Ο τριτος θα δεσμεύεται ρήτα οτι θα διαθεσει στον διαγωνιζομενο τούς σύγκεκριμενούς πορούς κατα
τή διαρκεια τής σύμβασής και ο διαγωνιζομενος οτι θα κανει χρήσή αύτων σε περιπτωσή πού τού
ανατεθει ή σύμβασή. Σε περιπτωσή πού ο τριτος διαθετει χρήματοοικονομική επαρκεια, θα δήλωνει
επισής οτι καθισταται απο κοινού με τον διαγωνιζομενο ύπεύθύνος για τήν εκτελεσή τής σύμβασής. Σε
περιπτωσή πού ο τριτος διαθετει στοιχεια τεχνικής ή επαγγελματικής καταλλήλοτήτας πού
σχετιζονται με τούς τιτλούς σπούδων και τα επαγγελματικα προσοντα πού οριζονται στήν περιπτωσή
στ’ τού Μερούς ΙΙ τού Παραρτήματος ΧΙΙ τού Προσαρτήματος Α τού ν. 4412/2016 ή με τήν σχετική
επαγγελματική εμπειρια, θα δεσμεύεται οτι θα εκτελεσει τις εργασιες ή ύπήρεσιες για τις οποιες
απαιτούνται οι σύγκεκριμενες ικανοτήτες, δήλωνοντας το τμήμα τής σύμβασής πού θα εκτελεσει.
Επισήμαινεται οτι γινονται αποδεκτες:
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•
οι ενορκες βεβαιωσεις πού αναφερονται στήν παρούσα Διακήρύξή, εφοσον εχούν σύνταχθει
εως τρεις (3) μήνες πριν απο τήν ύποβολή τούς,
•
οι ύπεύθύνες δήλωσεις, εφοσον εχούν σύνταχθει μετα τήν κοινοποιήσή τής προσκλήσής για
τήν ύποβολή των δικαιολογήτικων170 Σήμειωνεται οτι δεν απαιτειται θεωρήσή τού γνήσιού τής
ύπογραφής τούς.
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
Η προσφορα των διαγωνιζομε νων περιλαμβα νει τούς ακο λούθούς ήλεκτρονικού ς ύποφακε λούς:
(α) ύποφα κελο με τήν ε νδειξή «Δικαιολογήτικα Σύμμετοχή ς»
(β) ύποφα κελο με τήν ε νδειξή «Οικονομική Προσφορα »
σύ μφωνα με τα κατωτε ρω:
Ο ήλεκτρονικο ς ύποφα κελος «Δικαιολογήτικα Σύμμετοχή ς» πρε πει, επι ποινή αποκλεισμού , να
περιε χει τα ακο λούθα ύπο (α) και (β) στοιχει α::
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Επι σής δύ ναται να περιλαμβα νει και σύνοδεύτική ύπεύ θύνή δή λωσή, με τήν οποι α ο οικονομικο ς
φορε ας μπορει να διεύκρινι ζει τις δήλω σεις και πλήροφορι ες πού παρε χει στο ΕΕΕΣ. Η
σύνοδεύτική ύπεύ θύνή δή λωσή ύπογρα φεται, σύ μφωνα με ο σα προβλε πονται στο α ρθρο 79 Α τού
ι διού ν. 4412/2016.
β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.
………………………………………….. 171
Ο ήλεκτρονικο ς ύποφα κελος «Οικονομική Προσφορα » περιε χει το αρχει ο pdf, το οποι ο παρα γεται
απο το ύποσύ στήμα, αφού σύμπλήρωθού ν καταλλή λως οι σχετικε ς φο ρμες και ύπογρα φεται,
τούλα χιστον με προήγμε νή ήλεκτρονική ύπογραφή , ή οποι α ύποστήρι ζεται απο αναγνωρισμε νο
(εγκεκριμε νο) πιστοποιήτικο .
Στήν περι πτωσή πού με τήν προσφορα ύποβα λλονται δήμο σια ή / και ιδιωτικα ε γγραφα, αύτα
γι νονται αποδεκτα , σύ μφωνα με τα ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 4.2 β τής παρού σας.
24.5 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το Υποσύστημα
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των Δικαιολογητικών
Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή αρχείου
Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά,
υπογεγραμμένα, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία
υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται
στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Υπεργολαβία
Ο προσφερων οικονομικος φορεας αναφερει στήν προσφορα τού το τμήμα τής σύμβασής πού
προτιθεται να αναθεσει ύπο μορφή ύπεργολαβιας σε τριτούς, καθως και τούς ύπεργολαβούς πού
προτεινει. Αν ο αναδοχος προτεινε σύγκεκριμενούς ύπεργολαβούς κατα τήν ύποβολή τής προσφορας
τού, ύποχρεούται, κατα τήν ύπογραφή τής σύμβασής εκτελεσής, να προσκομισει τήν ύπεργολαβική
σύμβασή. Η Διεύθύνούσα Υπήρεσια μπορει να χορήγήσει προθεσμια στον αναδοχο κατ’ αιτήσή τού, για
τήν προσκομισή τής ύπεργολαβικής σύμβασής με τον αρχικως προταθεντα ύπεργολαβο ή αλλον, πού
δ
ι
α
θΗ τήρήσή των ύποχρεωσεων τής παρ. 2 τού αρθρού 18 τού ν 4412/2016 απο ύπεργολαβούς δεν αιρει
ε εύθύνή τού κύριού αναδοχού.
τήν
τ
ε
25.3
Η αμοιβή καταβαλλεται αποκλειστικα στον κύριο αναδοχο.173
ι
Η αναθετούσα αρχή:
τ
α ελεγχει τήν επαγγελματική καταλλήλοτήτα τού ύπεργολαβού να εκτελεσει το προς αναθεσή τμήμα,
α)
κατα τήν εννοια τού αρθρού 22.Β (αρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαλήθεύει τή μή
α
σύνδρομή
, στο προσωπο τού, των λογω αποκλεισμού τού αρθρού 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 (αρθρα 73
ν
παρ.
1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), σύμφωνα με τα κατα περιπτωσή ειδικως προβλεπομενα στο αρθρο
α τής παρούσας (αρθρα 79 εως 81 ν. 4412/2016). 174
23
γ
κ απαιτει ύποχρεωτικα απο τον οικονομικο φορεα να αντικαταστήσει εναν ύπεργολαβο, οταν κατοπιν
β)
α ελεγχού και τής επαλήθεύσής τής ως ανω περιπτωσής (α), διαπιστωνεται οτι δεν πλήρούνται οι
τού
ι ροι επαγγελματικής καταλλήλλοτήτας τού ύπεργολαβού ή οταν σύντρεχούν οι ως ανω λογοι
ο
α
αποκλεισμού
τού.
,
Άρθρο 25Α : Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών
κ
α θε διαφορα μεταξύ των σύμβαλλομενων μερων πού προκύπτει ή σχετιζεται με τήν ερμήνεια και/ ή
Κα
τ κύρος και/ή τήν εφαρμογή και/ή τήν εκτελεσή τής σύμβασής επιλύεται με τήν ασκήσή προσφύγής
το
α αγωγής στο διοικήτικο εφετειο τής περιφερειας, στήν οποια εχει ύπογραφει ή σύμβασή σύμφωνα με
ή
τα οριζομενα στο αρθρο 175 ν. 4412/2016.
τ
ή
[Η΄(Εναλλακτικά)
Ρήτρα διαιτησίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού
175
ν
Συμβουλίου
Τα σύμβαλλομενα μερή σύμφωνούν και σύναποδεχονται οτι ολες οι διαφορες πού προκύπτούν ή
κ
σχετι
ζονται με τήν ερμήνεια και/ ή το κύρος και/ή τήν εφαρμογή και/ή τήν εκτελεσή τής σύμβασής,
ρ
επιλύ
ονται οριστικα απο διαιτήτικο δικαστήριο /οργανο το οποιο διοριζεται και διεξαγει τή διαιτήσια
ι μφωνα με τις διαταξεις πού εκαστοτε ισχύούν για τις διαιτήσιες τού Δήμοσιού. (Κατα παρεκκλισή
σύ
σ
απο
τις διαταξεις πού ισχύούν για τις διαιτήσιες τού Δήμοσιού, ή αναθετούσα αρχή μπορει να
ή
καθορι
σει στο σήμειο αύτο, κατα περιπτωσή, το περιεχομενο τής διαιτήτικής ρήτρας σύμφωνα με τον
επιλεγεντα φορεα διαιτήσιας, περιεχον μεταξύ αλλων, τούς κανονες πού διεπούν τον ορισμο των
τ
διαιτήτω
ν, τούς εφαρμοστεούς κανονες διαιτήσιας, τήν εδρα τού διαιτήτικού δικαστήριού (ή οργανού),
ή αμοιβες των διαιτήτων (εφοσον δεν οριζονται απο τούς εφαρμοστεούς κανονες διαιτήσιας), τή
τις
ς σσα στήν οποια θα διεξαχθει ή διαιτήσια και καθε αλλο σχετικο θεμα).
γλω
Η διεξαγωγή τής διαιτήσιας ύποκειται στον «Κανονισμο Διαφανειας στις δύναμει Σύνθήκής Διαιτήσιες
ύ
π
Επενδύτω
ν-Κρατων» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) τής Επιτροπής
ή
ρ
ε
σ
ι
α

ΑΔΑ: ΩΜ7046ΜΓΗΖ-ΩΚΙ

των Ηνωμενων Εθνων για το Διεθνες Εμπορικο Δικαιο (UNCITRAL), οι διαταξεις τού οποιού
κατισχύούν των εφαρμοστεων κανονων διαιτήσιας πού καθοριζονται σύμφωνα με τήν παρ. 3 τού
αρθρού 175 ν. 4412/2016,
Τής προσφύγής στο διαιτήτικο δικαστήριο/ οργανο προήγειται σταδιο σύμβιβαστικής επιλύσής
διαφορων. Για τή σύμβιβαστική επιλύσή τής διαφορας σύγκροτειται Σύμβούλιο Επιλύσής Διαφορων
(ΣΕΔ). Η αμοιβή καθε μελούς τού ΣΕΔ καθοριζεται σύμφωνα με το αρθρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190),
περι αμοιβής διαμεσολαβήτή. Κατα τα λοιπα εφαρμοζονται οι παρ. 7 και 8 τού αρθρού 176 ν.
4412/2016 και ο ν. 4640/2019.
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
Η ε γκρισή κατασκεύή ς τού δήμοπρατού μενού ε ργού, αποφασι στήκε με τήν με αριθμ. 48/2021
Απο φασή Δήμοτικού Σύμβούλι ού Βελβεντού .
Ο Κύ ριος τού Έργού μπορει να εγκαταστή σει για το ε ργο αύτο Τεχνικο Σύ μβούλο. Ο Ανα δοχος
τού ε ργού, ε χει τήν ύποχρε ωσή να διεύκολύ νει τις δραστήριο τήτες τού Τεχνικού Σύμβού λού, πού
πήγα ζούν απο τή σύμβατική σχε σή τής Υπήρεσι ας με αύτο ν.
Οι προσφε ροντες, με τήν ύποβολή τής προσφορα ς τούς, αποδε χονται ανεπιφύ λακτα τούς ο ρούς
τής παρού σας Διακή ρύξής
Η Αναθε τούσα Αρχή ενήμερω νει το φύσικο προ σωπο πού ύπογρα φει τήν προσφορα ως
προσφε ρων ή ως νο μιμος εκπρο σωπος προσφε ροντος, ο τι ή ι δια ή και τρι τοι, κατ’ εντολή και για
λογαριασμο τής, θα επεξεργα ζονται προσωπικα δεδομε να πού περιε χονται στούς φακε λούς τής
προσφορα ς και τα αποδεικτικα με σα τα οποι α ύποβα λλονται σε αύτή ν, στο πλαι σιο τού παρο ντος
Διαγωνισμού , για το σκοπο τής αξιολογήσής των προσφορω ν και τής ενήμε ρωσής ε τερων
σύμμετεχο ντων σε αύτο ν, λαμβα νοντας κα θε εύ λογο με τρο για τή διασφα λισή τού απο ρρήτού και
τής ασφα λειας τής επεξεργασι ας των δεδομε νων και τής προστασι ας τούς απο κα θε μορφή ς
αθε μιτή επεξεργασι α, σύ μφωνα με τις διατα ξεις τής κει μενής νομοθεσι ας περι προστασι ας
προσωπικω ν δεδομε νων.
Αν, μετα απο τήν τύχο ν οριστικοποι ήσή τής ε κπτωσής τού αναδοχού, σύ μφωνα με τα ειδικο τερα
οριζο μενα στο α ρθρο 160 τού ν. 4412/2016, ή Προι σταμε νή Αρχή αποφασι σει τήν ολοκλή ρωσή
τού ε ργού, προσκαλει τον επο μενο κατα σειρα μειοδο τή τού παρο ντος διαγωνισμού και τού
προτει νει να αναλα βει αύτο ς το ε ργο ολοκλή ρωσής τής ε κπτωτής εργολαβι ας, με τούς ι διούς
ο ρούς και πρού ποθε σεις και βα σει τής προσφορα ς πού ύπε βαλε στον διαγωνισμο . Η σύ μβασή
εκτε λεσής σύνα πτεται, εφο σον εντο ς δεκαπε ντε (15) ήμερω ν απο τήν κοινοποι ήσή τής προ τασής
περιε λθει στήν Προι σταμε νή Αρχή ε γγραφή και ανεπιφύ λακτή αποδοχή τής. Η α πρακτή πα ροδος
τής προθεσμι ας θεωρει ται ως απο ρριψή τής προ τασής. Αν ο ανωτε ρω μειοδο τής δεν δεχθει τήν
προ τασή σύ ναψής σύ μβασής, ή Προισταμε νή Αρχή προσκαλει τον επο μενο κατα σειρα μειοδο τή,
ακολούθω ντας κατα τα λοιπα τήν ι δια διαδικασι α. Εφο σον και αύτο ς απορρι ψει τήν προ τασή, ή
Προι σταμε νή Αρχή για τήν ανα δειξή αναδοχού στο ε ργο προσφεύ γει κατα τήν κρι σή τής ει τε στήν
ανοικτή δήμοπρασι α ει τε στή διαδικασι α με διαπραγμα τεύσή, κατα τις οικει ες διατα ξεις τού ν.
Η διαδικασι α τής παρού σας δεν εφαρμο ζεται μο νο στήν περι πτωσή πού ή Προι σταμε νή Αρχή
κρι νει, ο τι οι παραπα νω προσφορε ς δεν ει ναι ικανοποιήτικε ς για τον κύ ριο τού ε ργού ή ε χούν
επε λθει λογω εφαρμογή ς νε ων κανονισμω ν αλλαγε ς στον τρο πο κατασκεύή ς τού ε ργού, ενω
μπορει να εφαρμο ζεται αναλογικα και σε περι πτωσή ολοκλή ρωσής τού ε ργού, ύ στερα απο
αύτοδι καιή δια λύσή τής σύ μβασής κατο πιν πτω χεύσής τού αναδοχού ή δια λύσή με ύπαιτιο τήτα
τού κύρι ού τού ε ργού κατα τις κει μενες διατα ξεις.
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Βελβεντό ……………………………
(Τόπος – Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μαλιούση Ευανθία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος
Έργων

Η Αν. Προϊσταμένη
Δ/νσης

Γάγας Χαρίλαος
Αγρ/μος & Τοπ/φος Μηχανικός Π.Ε.

Αγγέλη Ειρήνη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με τήν αριθμο πρωτ. ……………………………………………… αποφασή
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4
5

Για τήν εννοια των “κατω των οριων” δήμοσιων σύμβασεων, πρβ. αρθρο 2 παρ. 1 περ. 29 τού ν.
Σύμπλήρωνονται τα στοιχεια τής αναθετούσας αρχής/ αναθετοντος φορεα (επωνύμια, αριθμος
φορολογικού μήτρωού, κωδικος πού αφορα στήν ήλεκτρονική τιμολογήσή, οπως αύτος
προσδιοριζεται στον επισήμο ιστοτοπο τής Γενικής Γραμματειας Πλήροφοριακων Σύστήματων
Δήμοσιας Διοικήσής (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) τού Υπούργειού Ψήφιακής Διακύβερνήσής) Πρβλ. παρ. 2 περ. α
αρθρού 53 τού ν. 4412/2016. Επισήμαινεται οτι οι αναθετοντες φορεις πού αποτελούν αναθετούσες
αρχες (π.χ. ΔΕΥΑ) εφαρμοζούν τις κανονιστικες διαταξεις (προτύπα τεύχή) πού εκδιδονται, κατ’
εξούσιοδοτήσή τού αρθρού 53 τού ν.4412/2016, σύμφωνα με τήν παρ. 2 περ. β τού αρθρού 315 τού
ν.4412/2016, και, σύνεπως χρήσιμοποιούν το παρον τεύχος για τις σύμβασεις εργων πού
αναθετούν, σύμφωνα με τις διαταξεις τού Βιβλιού ΙΙ τού ν. 4412/2016. Οι λοιποι αναθετοντες φορεις
δύνανται να χρήσιμοποιούν το παρον τεύχος διακήρύξής για τις σύμβασεις πού αναθετούν
σύμφωνα με τις διαταξεις τού Βιβλιού ΙΙ τού ν. 4412/2016.
Στήν περιπτωσή πού πήγή χρήματοδοτήσής ειναι ο τακτικος προύπολογισμος, ή αναθετούσα αρχή
αναγραφει τον αριθμο και τή χρονολογια τής αποφασής αναλήψής ύποχρεωσής, εφοσον ή
προκαλούμενή δαπανή προκειται να βαρύνει το τρεχον οικονομικο ετος, τον αριθμο καταχωρισής
τής στα λογιστικα βιβλια τού οικειού φορεα, καθως και τον αριθμο τής αποφασής εγκρισής τής
πολύετούς αναλήψής σε περιπτωσή πού ή δαπανή εκτεινεται σε περισσοτερα τού ενος οικονομικα
ετή, σύμφωνα με οσα προβλεπονται στήν παρ. 4 τού αρθρού 4 τού π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περι
διαδικασιας για τήν εκδοσή τής αποφασής αναλήψής ύποχρεωσής. Στήν περιπτωσή πού πήγή
χρήματοδοτήσής ειναι το Προγραμμα Δήμοσιων Επενδύσεων, αναγραφει τή Σύλλογική Αποφασή
Ένταξής
και
τον ήενα
ριθμο. α(Πρβλ.
αρθρο
53 παρ.
2 περ.
ζ τούτοντος
ν. 4412/2016).
Σύμπλήρω
νεται
επωνύμι
τής αναθε
τούσας
αρχή
ς/αναθε
φορεα
Σύμπλήρωνεται ο κωδικος πού αφορα στήν ήλεκτρονική τιμολογήσή οπως αύτος προσδιοριζεται
στον επισήμο ιστοτοπο τής Γ.Γ. Πλήροφοριακων Σύστήματων τού Υπούργειού Ψήφιακής
Διακύβερνήσής
(Πρβλ.αρθρο 53 παρ. 2 περ. α τού ν. 4412/2016).

6

Το Mε
ΕΕΕΣ
σω καταρτι
τής λειτούργικο
ζεται βατήτας
σει τού
''Επικοινωνι
τύποποιήμε
α''νού
τούεντύ
ύποσύστή
πού τού
ματος
Παραρτήματος 2 τού Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 τής Επιτροπής τής 5ής Ιανούαριού 2016 για τήν καθιερωσή τού
τύποποιήμενού εντύπού για το Εύρωπαικο Έγγραφο Προμήθειας (L 3) και παρεχεται αποκλειστικα
σε ήλεκτρονική μορφή.
Το ΕΕΕΣ φερει ύπογραφή με ήμερομήνια εντος τού χρονικού διαστήματος, κατα το οποιο μπορούν
να ύποβαλλονται προσφορες.
Ο οικονομικος φορεας δύναται να διεύκρινιζει τις δήλωσεις και πλήροφοριες πού παρεχει στο ΕΕΕΣ
με σύνοδεύτική ύπεύθύνή δήλωσή, τήν οποια ύποβαλλει μαζι με το ΕΕΕΣ Aπο τις 2-5-2019,
παρεχεται ή ήλεκτρονική ύπήρεσια Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)
πού προσφερει τή δύνατοτήτα ήλεκτρονικής σύνταξής και διαχειρισής τού Εύρωπαικού Ενιαιού
Εγγραφού Σύμβασής (ΕΕΕΣ). Μπορειτε να δειτε τή σχετική ανακοινωσή στή Διαδικτύακή Πύλή τού
ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ. και το Διορθωτικο (Επισήμή Εφήμεριδα τής Εύρωπαικής
Ένωσής L 17/65 τής 23ής Ιανούαριού 2018) στον Εκτελεστικο Κανονισμο (ΕΕ) 2016/7 για τήν
καθιερωσή τού τύποποιήμενού εντύπού για το Εύρωπαικο Ενιαιο Έγγραφο Προμήθειας , με το
οποιο επιλύθήκαν τα σχετικα ζήτήματα ορολογιας πού ύπήρχαν στο αρχικο επισήμο ελλήνικο
κειμενο τού Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορειτε να δειτε το σχετικο Διορθωτικο στήν ακολούθή
δ
8 Η
ι περιπτωσή ι) σύμπλήρωνεται και περιλαμβανεται στή Διακήρύξή, εφοσον ή αναθετούσα αρχή
α
προβλε
πει ύποδειγματα εγγραφων προς ύποβολή απο τούς οικονομικούς φορεις, π.χ εγγύήτικων
δ
επιστολω
ν.
9 Σύμπλήρω
ρ
νονται τύχον αλλα εγγραφα σύμβασής ή τεύχή πού ή αναθετούσα αρχή κρινει αναγκαια
ο σκοπο να περιγραψει ή να προσδιορισει στοιχεια τής σύμβασής ή τής διαδικασιας σύναψής.
με
10 Πρβλ.
μ
αρθρο 67 τού ν. 4412/2016.
11 ή
Όταν ειναι αδύνατο να παρασχεθει ελεύθερή, πλήρής, αμεσή και δωρεαν ήλεκτρονική προσβασή σε
7
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ορισμενα εγγραφα τής σύμβασής μπορει να περιλήφθει στο παρον αρθρο τής διακήρύξής προβλεψή
οτι τα σχετικα εγγραφα τής σύμβασής θα διατεθούν με μεσα αλλα πλήν των ήλεκτρονικων (οπως
το ταχύδρομειο ή αλλο καταλλήλο μεσο ή σύνδύασμος ταχύδρομικων ή αλλων καταλλήλων μεσων
και ήλεκτρονικων μεσων) (τριτο εδαφιο παρ. 1 αρθρού 67 ν. 4412/2016). Στήν περιπτωσή αύτή
προτεινεται ή ακολούθή διατύπωσή: «Τα ακολούθα εγγραφα τής σύμβασής ...........................
διατιθενται απο …………………………., οδος …………………, πλήροφοριες …………………. τήλ.:……………..:…..
Οι ενδιαφερομενοι μπορούν ακομα, να λαβούν γνωσή των παρακατω εγγραφων τής σύμβασής ……,
στα γραφεια τής αναθετούσας αρχής κατα τις εργασιμες ήμερες και ωρες.»
12

13

Όταν δεν μπορει να προσφερθει ελεύθερή, πλήρής, αμεσή και δωρεαν ήλεκτρονική προσβασή σε
ορισμενα εγγραφα τής σύμβασής, διοτι ή αναθετούσα αρχή προτιθεται να εφαρμοσει τήν παρ. 2 τού
αρθρού 21 τού ν. 4412/2016, αναφερονται, στο παρον αρθρο τής διακήρύξής, τα μετρα προστασιας
τού εμπιστεύτικού χαρακτήρα των πλήροφοριων, τα οποια απαιτούνται, και τον τροπο με τον οποιο
ειναι δύνατή ή προσβασή στα σχετικα εγγραφα. Ενδεικτικα, λ.χ., ή αναθετούσα αρχή θα μπορούσε
να αναφερει οτι: “Ο οικονομικος φορεας αναλαμβανει τήν ύποχρεωσή να τήρήσει εμπιστεύτικα και
να μή γνωστοποιήσει σε τριτούς (σύμπεριλαμβανομενων των εκπροσωπων τού ελλήνικού και
διεθνούς Τύπού), χωρις τήν προήγούμενή εγγραφή σύγκαταθεσή τής Αναθετούσας Αρχής, τα
ανωτερω εγγραφα ή πλήροφοριες πού προκύπτούν απο αύτα. Οι οικονομικοι φορεις διασφαλιζούν
τήν τήρήσή των απαιτήσεων αύτων απο το προσωπικο τούς, τούς ύπεργολαβούς τούς και καθε
αλλο τριτο προσωπο πού χρήσιμοποιούν κατα τήν αναθεσή ή εκτελεσή τής σύμβασής. Για τον
σκοπο αύτο, κατα τήν παραλαβή των εγγραφων τής σύμβασής, ύποβαλλει ύπεύθύνή δήλωσή τού ν.
1599/1986 με τήν οποια δήλωνει τα ανωτερω”.

Σύμπλήρω
Σύμπλήρωνεται
νεται ήαπο
τεταρτή
τήν Αναθε
ήμερα
τούσα
πριν Αρχή
απο τή
μελή
σαφή
ξή τής
νεια
προθεσμι
σύγκεκριμε
ας τού
νή α
ήμερομήνι
ρθρού 18ατής
(εγκαι
παρού
ρως,
σας.
ήτοι
Πρβλ
ως τήν...
εγγραφο
), προς αποφύγή
ΕΑΑΔΗΣΥοιασδή
με α.π.
ποτε
4121/30-07-2020
σύγχύσής και αμφιβολι
« Διεύκρινι
ας. σεις ως προς τήν τήρήσή των
διατύπωσεων δήμοσιοτήτας στή διαγωνιστική διαδικασια σε περιπτωσή τροποποιήσής ορων τής
διακήρύξής» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)
16 Πρβλ.αρθρο 18 παρ. 2 τού ν. 4412/2016.
17 Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 1.2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμοσια Έργα.
18 Αν ή διεύθύνσή τής ύπήρεσιας πού τήρει το πρωτοκολλο τής Αναθετούσας Αρχής ειναι διαφορετική
απο τήν αναφερομενή στο αρθρο 1, αναγραφεται στο παρον σήμειο ή σχετική διεύθύνσή.
19 Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 1 τού ν. 4412/2016.
20 Στήν περιπτωσή πού χρήσιμοποιειται ενιαιο ποσοστο εκπτωσής απαλειφεται ή περιπτωσή δ τής
παρ. 3.5. Πρβλ. αρθρο 95 παρ. 2 περ. α τού ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποιο «αν κριτήριο ανάθεσης
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι οικονομικοί φορείς
προσφέρουν είτε συνολικό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το
συνολικό αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται με κατ’ αποκοπή τίμημα είτε 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».
21 Σε περιπτωσή εφαρμογής τής διαδικασιας τού αρθρού 95 παρ. 2 περ. β ύποπ. Αα τού ν. 4412/2016
“Ελεύθερή σύμπλήρωσή τιμολογιού”, οι αναθετούσες αρχες περιλαμβανούν στήν εν λογω
περιπτωσή (στ) αναφορα για τήν ύποβολή τού σχετικού τιμολογιού.
22 Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 1.2.1 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμοσια Έργα.
23 Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 1.2.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμοσια Έργα.
24 Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμοσια Έργα.
25 Πρβλ .αρθρο 12 παρ.2.τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμοσια Έργα.
26 Επισήμαινεται οτι, ως προς τις προθεσμιες για τήν ολοκλήρωσή των ενεργειων τής Επιτροπής
Διενεργειας Διαγωνισμού ισχύούν τα οριζομενα στο αρθρο 221Α τού ν. 4412/2016.
27 Πρβλ. αρθρο 13 παρ. 2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμοσια Έργα.
28 Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 1 ογδοο εδαφιο ν. 4412/2016
29 Πρβλ. αρθρο 221Α παρ. 1 περ. β τού ν. 4412/2016.
30 Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 13 ν.4412/2016.
31 Πρβλ. αρθρο 88 παρ. 5 περ. α τού ν. 4412/2016
14
15
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Ως προς τή γνωμοδοτήσή τής Επιτροπής Διαγωνισμού για τήν εξετασή των εξήγήσεων των
ασύνήθιστα χαμήλων προσφορων πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 και ιδιως σκεψεις 15-21
33 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 1 εδ. α τού ν. 4412/2016.
34 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 1 τού ν. 4412/2016.
35 Βλ.σχετικα με τήν ήλεκτρονική ύπεύθύνή δήλωσή το αρθρο εικοστο εβδομο τής απο 20.3.2020
Π.Ν.Π., (Α 68) - πού κύρωθήκε με το αρθρο 1 τού ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατα τις παραγραφούς 1 και
2 τού οποιού:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της
ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται
αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας. 2. Η αυθεντικοποίηση
που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την
ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία
που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον
τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό
όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".
36 Για τούς φορεις τού Βιβλιού ΙΙ τής παρ. 2 τού αρθρού 259 τού ν.4412/2016
37 Ομοιως προβλεπεται και στήν περιπτωσή ύποβολής προσφορων, σύμφωνα με το αρθρο 92 παρ. 8
τού ν.4412/201
38 Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 1.2.1 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμοσια Έργα.
39 Πρβλ. αρθρο 14 παρ. 1.2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμοσια Έργα.
32

40
41

Πρβλ.
Πρβλ.ααρθρο
ρθρο103
103παρ.
παρ.32ν.τού
4412/2016.
ν. 4412/2016.

42

Πρβλ.
Με τήναρθρο
επιφύ104
λαξήπαρ.
των2παρ.
και 3
7 και
ν. 4412/2016.
8 τού αρθρού 78 τού ν. 4412/2016 (λήψή επανορθωτικων μεσων).
Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 6 τού ν. 4412/2016.
45 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 6 ν. 4412/2016.
46 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.
47 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 2 τού ν. 4412/2016.
48 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016.
49 Η φρασή «έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα
με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)» προστιθεται στή διακήρύξή μονο στις
περιπτωσεις εκεινες, στις οποιες προβλεπεται ύποχρεωσή προσύμβατικού ελεγχού.
50 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016.
51 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016.
52 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 5 τού ν. 4412/2016.
53 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 7 ν. 4412/2016.
54 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 8 ν. 4412/2016.
55 Πρβλ. αρθρο 360 παρ. 1 τού ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1τού π.δ. 39/2017.
43
44
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Πρβλ.
Πρβλ.ααρθρο
ρθρο15
361
ΚΥΑ
τούΕΣΗΔΗΣ
ν. 4412/2016
Δήμοσια
καιΈργα
4 τού π.δ. 39/2017.
Πρβλ. αρθρο 363 τού ν. 4412/2016.
59 Πρβλ. αρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 τού π.δ. 39/2017.
60 Πρβλ. αρθρο 364 παρ. 2 τού ν. 4412/2016.
61 Πρβλ. παρ. 1 τού αρθρού 365 τού Ν. 4412/2016.
62 Πρβλ. αρθρα 360 παρ. 2 τού ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 τού π.δ. 39/2017, πρβλ. αρθρο 367 παρ. 4 Ν.
57
58

63

Πρβλ. αρθρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016.

64

Πρβλ. τις μεταβατικες διαταξεις των αρθρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) τού ν. 4782/2021 ως προς
τήν εναρξή εφαρμογής των νεων ειδικων δικονομικων διαταξεων τού αρθρού 138 τού ν. 4782/2021,
με το οποιο επερχονται σήμαντικες αλλαγες στις ισχύούσες διαταξεις περι δικαστικής προστασιας
65 Πρβλ.
τού αα
ρθρού
ρθρο 372 Ν.
παρ.
4412/2016
6 Ν. 4412/2016.
.
66 Πρβλ. αρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016.
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Πρβλ. αρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016.
Πρβλ. αρθρο 92 παρ. 4 τού ν. 4412/2016.
69 Πρβλ. αρθρο 92 παρ. 4Α τού ν. 4412/2016.
70 Τιθεται μονο εφοσον προκειται για σύγχρήματοδοτούμενο εργο απο πορούς τής Εύρωπαικής
Ένωσής.
71 Απο 1-1-2017 τεθήκε σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποιο με το αρθρο 13 καταργήσε το π.δ
67
68

72

Νομοι, ΠΔ και ύπούργικες αποφασεις πού εκδιδονται μετα τήν εναρξή τής διαδικασιας σύναψής τής
σύμβασής σύμφωνα με το αρθρο 61 τού ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μερος τού εφαρμοστεού
θεσμικού πλαισιού τής διακήρύξής.

73

74
75

Όταν προκειται για σύγχρήματοδοτούμενο απο τήν Ε.Ε. εργο, τούτο να αναγραφεται στή
Διακήρύξή και ειδικοτερα να αναγραφεται ο τιτλος τής Πραξής και τού Επιχειρήσιακού
Προγραμματος στο πλαισιο τού οποιού ειναι ενταγμενο το δήμοπρατούμενο εργο, καθως και τα
ποσοστα σύγχρήματοδοτήσής τής δαπανής τού εργού απο εθνικούς και ενωσιακούς πορούς (με
αναφορα στο διαρθρωτικο ταμειο). Επισής, ή σχετική σύμπλήρωσή ακολούθει τή διακριτή ορολογια
Σύλλογικες Αποφασεις (ΣΑ) εργων, εναριθμος εργού ή ΚΑΕ, αναλογα τήν πήγή χρήματοδοτήσής
(ΠΔΕ ή Τακτικος προύπολογισμος). Για το ζήτήμα τής αναλήψής δαπανων δήμοσιων επενδύσεων,
βλ.κρατή
Οι
και αρθρο
σεις προσαρμο
5 τού π.δ 80/2016.
ζονται αναΠρβλ.
λογα α
μερθρο
τον 53
φορε
παρ.2
α εκτε
περ.
λεσής
ζ ν. 4412/2016.
τού εργού.
Πρβλ. αρθρο 4 παρ. 3 εβδομο εδαφιο τού ν. 4013/2011, οπως αντικατασταθήκε απο το αρθρο 44
τού ν. 4605/2019.
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Πρβλ.
Ή/καιαρθρο
ή Επιτροπή
102 ν. 4412/2016,
Διαγωνισμού
οπως
, κατα
αντικαταστα
περιπτωσή
θήκε
(πρβλ.
με το
αρθρο
αρθρο13
42παρ.
τού ν.
3 4782/2021.
περ. γ’ & ‘δ Πρβλ
τής ΚΥΑ
και
ΕΣΗΔΗΣ-Δήμο
εκθεσή σύνεπειω
σια νΈργα).
ρύθμισεων επι τού ως ανω αρθρού 42 ν. 4781/2021
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Σύμφωνα με το αρθρο 4 παρ. 4 τού π.δ 80/2016 “Αναλήψή ύποχρεωσεων απο τούς διατακτες” ( Α΄
145 ): “Οι διακήρύξεις, οι αποφασεις αναθεσής και οι σύμβασεις πού σύναπτονται για λογαριασμο
των φορεων Γενικής Κύβερνήσής αναφερούν απαραιτήτα τον αριθμο και τή χρονολογια τής
αποφασής αναλήψής ύποχρεωσής, τον αριθμο καταχωρισής τής στα λογιστικα βιβλια τού οικειού
φορεα, καθως και τον αριθμο τής αποφασής εγκρισής τής πολύετούς αναλήψής σε περιπτωσή πού
ή δαπανή εκτεινεται σε περισσοτερα τού ενος οικονομικα ετή.".Επισής, σύμφωνα με το αρθρο 12
παρ. 2 γ) τού ιδιού π.δ : “Διακήρύξεις, οπού απαιτειται, και αποφασεις αναθεσής πού εκδιδονται και
σύμβασεις πού σύναπτονται απο φορεις τής Γενικής Κύβερνήσής ειναι ακύρες, εφοσον δεν εχει
προήγήθει
Σε περιπτωσή
αύτω
πού
ν ήπεριλαμβα
εκδοσή τής
νονται
αποτύχο
φασής
ν δικαιω
αναλήψής
ματα ύποχρε
προαιρεσής,
ωσής διαμορφω
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2, αναλο
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γως
τού
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παροντος.
εκτιμω
μενή"Πρβ.
αξια και
τήςασύ
ρθρο
μβασής
5 τού(πρού
ως απολογισμο
νω διαταγματος
ς δήμοπρα
“Ανατήσής)
λήψή δαπανω
και το παρο
ν δήμοσι
ν αρθρο
ων επενδύ
(πρβ. σεων”
αρθρα
6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' τού ν. 4412/2016).
Το ποσο των απροβλεπτων δαπανων επαναύπολογιζεται κατα τήν ύπογραφή τής σύμβασής,
αναλογα με τήν προσφερθεισα εκπτωσή, ωστε να διατήρειται ή εν λογω ποσοστιαια αναλογια τού
15% επι τής δαπανής εργασιων με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με τήν παραγραφο 3 περ. β τού αρθρού 156 ν.

Πρβλ. αρθρο 6 παρ. 7 τού ν. 4412/2016.
Η αναθετούσα αρχή διαμορφωνει το παρον σήμειο τής διακήρύξής, αναλογα με το αν αποφασισει να
ύποδιαιρεσει τή σύμβασή σε περισσοτερα τμήματα/εργα ή οχι, ήτοι να τα αναθεσει ως ενιαιο
σύνολο. Στήν περιπτωσή πού επιλεξει να μήν ύποδιαιρεσει σε τμήματα, αναφερει, στο παρον σήμειο
τής διακήρύξής, τούς βασικούς λογούς τής αποφασής τής αύτής (πρβλ. αρθρο 59 τού ν. 4412/2016).
83 οπως σύμπλήρωθήκε με το αρθρο 43 παρ. 21 τού ν. 4605/2019
84 Μπορει ή εναρξή τής προθεσμιας να οριζεται διαφορετικα, αν λογού χαρή δεν προβλεπεται ή αμεσή
εναρξή των εργασιων (Πρβλ. αρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
85 Με τήν επιφύλαξή τής επομενής ύποσήμειωσής.
81
82
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Οι αναθετούσες αρχες μπορει να επιτρεπούν τήν ύποβολή εναλλακτικων προσφορων και στήν
περιπτωσή αύτή προσαρμοζεται αντιστοιχως το 13.4. ( πρβλ αρθρο 57 τού ν. 4412/2016 ).
Το ποσοστο τής εγγύήσής σύμμετοχής δεν μπορει να ύπερβαινει το 2% τής εκτιμωμενής αξιας τής
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σύμβασής, χωρις το Φ.Π.Α., με στρογγύλοποιήσή στο δεύτερο δεκαδικο ψήφιο, μή
σύνύπολογιζομενων των δικαιωματων προαιρεσής και παρατασής τής σύμβασής (Πρβλ. αρθρο 72
παρ. 1τού ν. 4412/2016),.
88 Πρβλ. αρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016.
89 Πρβ. αρθρο 72 παρ. 3 τού ν. 4412/2016
90 Σύμπλήρωνεται αναλογα με το εαν προβλεπεται ή οχι ή χορήγήσή προκαταβολής, ή οποια μπορει να
ανερχεται μεχρι τού δεκαπεντε τοις εκατο (15%) τής αξιας τής σύμβασής, χωρις αναθεωρήσή και
Φ.Π.Α. Σύμφωνα με τήν παραγραφο 10 εδ. α τού αρθρού 25 τού ν. 3614/2007 (οπως προστεθήκε με
τήν παρ. 3 τού αρθρού 242 τού ν. 4072/2012), στις περιπτωσεις σύγχρήματοδοτούμενων δήμοσιων
εργων στις διακήρύξεις ύποχρεωτικα περιλαμβανεται δύνατοτήτα χορήγήσής προκαταβολής. Η
ύποχρεωσή αύτή εξακολούθει να ισχύει και για τα προγραμματα τής περιοδού 2014-2020 δύναμει
τής παρ. 15 τού αρθρού 59 τού ν. 4314/2014.
91 Πρβλ. αρθρα 72 παρ. 7 & 8 και 150 τού ν. 4412/2016. Εφοσον προβλεπεται προκαταβολή, στο
παρον αρθρο τής Διακήρύξής, σύμπλήρωνονται οι οροι για τήν εγγύήτική επιστολή προκαταβολής.
92 Πρβλ. αρθρα 72 παρ. 8 ν. και 150 τού 4412/2016.
93 Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 17 τού ν. 4412/2016.
94 Πρβλ. αρθρο 149 τού ν. 4412/2016. Εαν ή εκτιμωμενή αξια τής σύμβασής εργού ειναι μεγαλύτερή
τού ενος εκατομμύριού (1.000.000) εύρω ή τμήματος τού, τιθεται ή σχετική προβλεψή στο παρον
σήμειο τής διακήρύξής δήμοπρατήσής καθε διαδικασιας αναθεσής, εφοσον ο χρονος παραδοσής τού
εργού ή τού τμήματος ειναι μικροτερος κατα δεκα τοις εκατο (10%) τού προβλεπομενού στή
σύμβασή. Το σύνολικο ύψος τής προσθετής καταβολής (πριμ) δεν μπορει να ύπερβαινει το πεντε
τοις εκατο (5%) τής αξιας τής σύμβατικής δαπανής τού εργού, μή σύμπεριλαμβανομενού τού Φ.Π.Α.
Για σύμβασεις με εκτιμωμενή αξια μικροτερή τού ενος εκατομμύριού (1.000.000) εύρω ή σχετική
προβλεψή εναποκειται στή διακριτική εύχερεια τής αναθετούσας αρχής.
95

Με αποφασή τού Υπούργού Υποδομων και Μεταφορων μπορει να καθοριζεται οριο ποσοστού
εκπτωσής, πανω απο το οποιο ο αναδοχος ειναι ύποχρεωμενος να προσκομιζει, επιπλεον τής
εγγύήσής καλής εκτελεσής, προσθετή εγγύήσή, κλιμακωτα αύξανομενή βασει τού ποσοστού
96 εκπτωσής. Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 4 τελεύταιο εδαφιο ν. 4412/2016.
97 Πρβλ.
Πρβλ. ααρθρο
ρθρο 160
72 παρ.
παρ.17
9 περ.
τού ν.
β τού
4412/2016
ν. 4412/2016
98 Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 14 περ. β τού ν. 4412/2016
99

Οι αναθετούσες αρχες μπορούν να ζήτούν απο τούς προσφεροντες να παρασχούν «Εγγύήσή καλής
λειτούργιας» για τήν αποκαταστασή των ελαττωματων πού ανακύπτούν ή των ζήμιων πού
προκαλούνται απο δύσλειτούργια των εργων κατα τήν περιοδο εγγύήσής καλής λειτούργιας,
εφοσον προβλεπεται στα εγγραφα τής σύμβασής. Το ύψος τής εγγύήσής καλής λειτούργιας
καθοριζεται στα εγγραφα τής σύμβασής και δεν μπορει να ύπερβαινει το πεντε τοις εκατο (5%) τής
εκτιμωμενής αξιας τής σύμβασής. Η επιστροφή τής ανωτερω εγγύήσής λαμβανει χωρα μετα απο τήν
ολοκλήρωσή τής περιοδού εγγύήσής καλής λειτούργιας.. Οι εγγύήτικες επιστολες καλής
λειτούργιας περιλαμβανούν κατ’ ελαχιστον τα αναφερομενα στήν παραγραφο 15.2 τής παρούσας
100 Πρβλ.
και επιπρο
αρθρο
σθετα,
72 παρ.
τον14
αριθμο
περ. ακαι
ν. 4412/2016
τον τιτλο τής σχετικής σύμβασής. Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 10 τού ν.
101 Τα γραμματια σύστασής χρήματικής παρακαταθήκής τού Ταμειού Παρακαταθήκων και Δανειων,
για τήν παροχή εγγύήσεων σύμμετοχής και καλής εκτελεσής (εγγύοδοτική παρακαταθήκή)
σύστήνονται σύμφωνα με τήν ειδική νομοθεσια πού διεπει αύτο και ειδικοτερα βασει τού αρθρού
4 τού π.δ τής 30 Δεκεμβριού 1926/3 Ιανούαριού 1927 (“Περι σύστασεως και αποδοσεως
παρακαταθήκων και καταθεσεων παρα τω Ταμειω Παρακαταθήκων και Δανειων”). Πρβλ. Το με αρ.
πρωτ. 2756/23-5-2017 εγγραφο τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
102 Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 13, καθως και τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 4.1.ζ. τής παρούσας, ως προς
τις εγγύήσεις σύμμετοχής.
103

104

Ορι
Η
ελα
ζεται
χιστή
ο χρο
προθεσμι
νος απο
α παραλαβή
τήν Αναθεςτούσα
των προσφορω
Αρχή κατ΄νεκτι
καθορι
μήσήζεται
τωνσύ
ιδιαιτεροτή
μφωνα μετων
το ατής
ρθρο
διαδικασι
121 τούας.
ν.
Για τον καθορισμο τού χρονού ισχύος τής προσφορας, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 τού ν. 4412/2016.
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σύμφωνα με τις διαταξεις τού οποιού: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων…., οι
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να
συναφθεί η σύμβαση. 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».
105 Πρβλ. αρθρο 97 παρ. 1 ν. 4412/2016.
106

Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και τήν παρ. 3 αρθρού 377 καθως και τις παρ. 11 και 12
αρθρού 379 ν. 4412/2016, εξακολούθει ή ύποχρεωσή δήμοσιεύσής προκήρύξής σύμφωνα με τις
107 παρ.
Πρβλ.7 ακαι
ρθρο
8 α68
ρθρού
ν. 4412/2016.
15 ν. 3669/2008,
Εφοσονσεή σύνδύασμο
αναθετούσαμεαρχή
τις διατα
επιλεξει
ξειςτή
τούδιαβού
ν. 3548/2007,
λεύσή επι στον
των
περιφερειακο
δήμοσιεύμε
νων
και
εγγρα
τοπικο
φωντύτής
πο σύ
μέχρι
μβασής
31/12/2023.
σύμφωνα προς τα οριζομενα στο αρθρο 68 ν. 4412/2016,
σύμπλήρωνεται το αρθρο 20Α, αλλως διαγραφεται.
108 Πρβλ. Άρθρο 25 τού ν. 4412/2016. Επισήμαινεται οτι οι αναθετούσες αρχες δεν μπορούν να καλούν
σύγκεκριμενες ταξεις/ πτύχια τού ΜΕΕΠ ή τού ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.
109

Κατ’ αντιστοιχια με τα ούσιωδή χαρακτήριστικα τού εργού σύμφωνα με το αρθρο 11 τής παρούσας
(αναφερεται ή κατήγορια ή οι κατήγοριες στις οποιες εμπιπτει το εργο σύμφωνα με τις διαταξεις
τού τήν
Για
αρθρού
κατανόήσή
45 τούπρακτικών
π.δ/τος 71/2019
διαδικασιών,
).
ιδίως κατά τήν εξέτασή τής σύμμετοχής τρίτων χωρών
σε διαγωνισμούς, βλ. τις «Κατεύθύντήριες γραμμές για τή σύμμετοχή τρίτων χωρών στήν αγορά
111 Σύ
δήμοσίων
μφωνα με
σύμβάσεων
το ισχύοντής
κειμενο
ΕΕ», τής
Βρύξέλλες,
ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
24.7.2019 C(2019) 5494 final.
112 Για το ελεγχο των χωρων πού εχούν σύναψει σύμφωνιες με τήν Ένωσή δες τήν ιστοσελιδα τής
Ε
113π
114ιΠρβλ. αρθρο 73 παρ. 1 εδ. α τού ν. 4412/2016οπως τροποποιήθήκε με το αρθρο 107 περ. 6 τού ν.
τ4497/2017.
Πρβλ περ. ε παρ.
Επισήμαι
1 αρθρού
νεται91οτι,
ν. 4412/2016.
στο ΕΕΕΣ, ή αναφορα σε “τελεσιδική καταδικαστική αποφασή”
ρνοειται, δεδομενής τής ως ανω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετακλήτή καταδικαστική αποφασή”,
οή δε σχετική δήλωσή τού οικονομικού φορεα στο Μερος ΙΙΙ.Α. τού ΕΕΕΣ αφορα μονο σε αμετακλήτες
πκαταδικαστικες αποφασεις.
115ήΠρβλ. αρθρο 73 παρ. 1 τού ν. 4412/2016.
116ςΠρβλ. αρθρο 73 παρ. 2Α τελεύταιο εδαφιο τού ν. 4412/2016. Σχετική δήλωσή τού προσφεροντος
οικονομικού φορεα περιλαμβανεται στο ΕΕΕΣ
110

117

Επισήμαινεται οτι ή εν λογω προβλεψή για παρεκκλισή απο τον ύποχρεωτικο αποκλεισμο αποτελει
δύνατοτήτα τής αναθετούσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 τού ν. 4412/2016). Σε περιπτωσή πού
118 δεν επιθύμει να προβλεψει τή σχετική δύνατοτήτα, ή αναθετούσα αρχή διαγραφει τήν παραγραφο
αύτή.
Επισήμαινεται οτι ή εν λογω προβλεψή για παρεκκλισή απο τον ύποχρεωτικο αποκλεισμο τής
αποτελει δύνατοτήτα τής αναθετούσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 τού ν. 4412/2016). Σε
119 περιπτωσή πού δεν επιθύμει να προβλεψει τή σχετική δύνατοτήτα, ή αναθετούσα αρχή διαγραφει
τήν παραγραφο αύτή.
Οι λογοι τής παραγραφού 22.Α.4. αποτελούν δύνήτικούς λογούς αποκλεισμού σύμφωνα με το αρθρο
73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα σύνεπεια, ή αναθετούσα αρχή δύναται να επιλεξει εναν,
περισσοτερούς, ολούς ή ενδεχομενως και κανεναν απο τούς λογούς αποκλεισμού σύνεκτιμωντας τα
120 ιδιαι
Σχετική
τεραδή
χαρακτήριστικα
λωσή τού προσφε
τήςροντος
ύπο ανα
οικονομικού
θεσή σύμβασής
φορε(εκτιμω
α περιλαμβα
μενή νεται
αξια αύτή
στο ΕΕΕΣ
ς, ειδικες περιστασεις
121 κλπ), με σχετική προβλεψή στο παρον σήμειο τής διακήρύξής. .
Σήμειωνεται οτι ο ανωτερω εθνικος λογος αποκλεισμού σύμπλήρωνεται στο Μερος ΙΙΙ Δ τού ΕΕΕΣ
Πρβλ.
μελούςπαρ.
τής 3α.α
αρθρού
ή τού α.φ
8 τού
). ν. 3310/2005, οπως τροποποιήθήκε με το αρθρο 239 τού ν. 4782/2
123 Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016
122

124

Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επισής, βλ. ύπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 εγγραφο τής
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Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικα με τήν αποφασή ΔΕΕ τής 24 Οκτωβριού 2018 στήν ύποθεσή
V
o
Υπενθύμι
ζεται οτι αναφορα στήν παραγραφο 22.Α.4 θα γινει μονο στήν περιπτωσή πού ή
126
s
Αναθε
τούσα Αρχή επιλεξει καποιον απο τούς δύνήτικούς λογούς αποκλεισμού.
Σχετικα
με τήν προσκομισή αποδειξεων για τα επανορθωτικα μετρα βλ. τήν αποφασή τής 14ής
s
127Ιανούαρι
ού 2021
τού7ΔΕΕ
στήν ύποθεσή C-387/19
Πρβλ
l
αρθρο
73 παρ.
ν. 4412/2016
128 o
Πρβλ. αποφασή ύπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), ή οποια
h
εξακολούθει
να ισχύει εως τήν εκδοσή τής αποφασής τής παρ. 9 τού αρθρού 73 τού ν. 4412/2016.
129 ,
125

ιΕπισήμαινεται οτι ολα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλήν τής καταλλήλοτήτας για τήν ασκήσή
δ
επαγγελματική
ς δραστήριοτήτας (αρ. 75 παρ. 2 σε σύνδύασμο με το αρ. 76 τού ν. 4412/2016), ειναι
ί
προαιρετικα
για τήν αναθετούσα αρχή και πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογα με το
ω
αντικει
μενο τής σύμβασής (αρθρο 75 παρ. 1 τού ν. 4412/2016). Σε καθε περιπτωσή, πρεπει να
ς
διαμορφω
νονται κατα τροπο, ωστε να μήν περιοριζεται δύσαναλογα ή σύμμετοχή των
ενδιαφερομενων οικονομικων φορεων στούς διαγωνισμούς. Κατα το σταδιο τού προσδιορισμού
σ κριτήριων καταλλήλοτήτας των ύποψήφιων, ειναι αναγκαιο να τήρούνται απο τις αναθετούσες
των
κ ς, οι θεμελιωδεις ενωσιακες αρχες, ιδιως ή αρχή τής ισής μεταχειρισής των σύμμετεχοντων, τής
αρχε
έ
αποφύγή
ς των διακρισεων, τής διαφανειας και τής αναπτύξής τού ελεύθερού ανταγωνισμού. Τα
130 κριτή
ψΠρβλ.ρια
αρθρο
επιλογή
188 ςπαρ.
τού1 τού
αρθρού
ν. 4635/2019,
22.Β – 22.Ε
με τοεξετα
οποιοζονται
επανήλθαν
κατα σε
τήισχύ
διαδικασι
τα αρθρα
α ελε
105
γχού
και 106
τής
ετού ν. 3669/2008,
καταλλήλο
τήτας τού
μεπροσφε
χρι τήν εροντος
κδοσή να
τούεκτελε
π.δ. τού
σειατή
ρθρού
σύμβασή (κριτήρια “on/off”).
131 ιΕπισήμαινεται οτι οι αναθετούσες αρχες δεν μπορούν να καλούν σύγκεκριμενες ταξεις/ πτύχια τού
ς
ΜΕΕΠ
ή, απο τήν εναρξή ισχύος τού π.δ. 71/2019, τού Μήτρωού Εργολήπτικων Επιχειρήσεων
Δήμοσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.). . Πρβλ. αρθρο 76 παρ. 4, τού ν. 4412/2016.
132 3
8
- αναθετούσες αρχες μπορούν να επιβαλλούν απαιτήσεις πού να διασφαλιζούν οτι οι οικονομικοι
Οι
4
φορει
ς διαθετούν τήν αναγκαια οικονομική και χρήματοδοτική ικανοτήτα για τήν εκτελεσή τής
1 μβασής. Όλες οι απαιτήσεις πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογες με το αντικειμενο τής
σύ
, μβασής (πρβ. αρθρο 75 παρ. 1 τελεύταιο εδαφιο και αρ. 75 παρ. 3 τού ν. 4412/2016). Οι εν λογω
σύ
απαιτήσεις καθοριζονται περιγραφικα στο παρον σήμειο, χωρις παραπομπή σε ταξεις/πτύχια τού
ΜΕΕΠ ή τού ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σε καθε περιπτωσή και για το μεταβατικο χρονικο διαστήμα ισχύος των
Σρθρων 80 εως 110 τού ν. 3669/2008, οπως αύτο προκύπτει απο το αρθρο 65 τού π.δ. 71/2019 και
α
τ πλήρή εναρξή ισχύος τού τελεύταιού, επισήμαινεται οτι, ή αναθετούσα αρχή μπορει να
τήν
Ε
περιγρα
φει τις σχετικες απαιτήσεις αναλογα με τα προβλεπομενα στο π.δ. 71/2019, τήρούμενων
των ειδικοτερων ρύθμισεων τού αρθρού 76 τού ν. 4412/2016 αναφορικα με τις περαν των
133 προβλεπο
Ε
μενων απαιτήσεων για τήν εγγραφή και καταταξή σε ταξή των οικειων μήτρωων τού π.δ
Α
71/2019
(Α΄ 112), αντιστοιχού προύπολογισμού ανα κατήγορια εργού.
Οι αναθετούσες αρχες μπορούν να επιβαλλούν απαιτήσεις πού να διασφαλιζούν οτι οι οικονομικοι
4
φορει
ς διαθετούν τήν αναγκαια τεχνική και επαγγελματική ικανοτήτα για τήν εκτελεσή τής
0 μβασής. Όλες οι απαιτήσεις πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογες με το αντικειμενο τής
σύ
/ μβασής (πρβ. αρθρο 75 παρ. 1 τελεύταιο εδαφιο και αρ. 75 παρ. 4 τού ν. 4412/2016). Οι εν λογω
σύ
2
απαιτή
σεις καταρχας καθοριζονται περιγραφικα στο παρον σήμειο, χωρις παραπομπή σε
0 ξεις/πτύχια τού ΜΕΕΠ ή τού ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε ούτε σε βαθμιδες/κατήγοριες τού ΜΕΚ. Σε καθε
τα
1 πτωσή και για το μεταβατικο χρονικο διαστήμα ισχύος των αρθρων 80 εως 110 τού ν.
περι
9
3669/2008,
οπως αύτο προκύπτει απο το αρθρο 65 τού π.δ. 71/2019 και τήν πλήρή εναρξή ισχύος
.
τού
τελεύταιού, επισήμαινεται οτι, ή αναθετούσα αρχή μπορει να περιγραφει τις σχετικες
απαιτήσεις αναλογα με τα προβλεπομενα στο π.δ. 71/2019, τήρούμενων των ειδικοτερων
ρύθμισεων τού αρθρού 76 τού ν. 4412/2016 αναφορικα με τις περαν των προβλεπομενων
134 απαιτή
Προαιρετική
σεων για
επιλογή
τήν εγγραφή
: Η παρ.και
22.Ε
κατα
τιθεται
ταξή σε
κατα
ταξήδιακριτική
των οικειων
εύχε
μήτρω
ρεια ων
τήςτού
αναθε
π.δ τούσας
71/2019αρχή
(Α΄ 112),
ς και
αντιστοιχού
σύμπλήρω
νεται
πρού
σύ
πολογισμού
μφωνα με το
ανα
αρθρο
κατήγορι
82 τού
α εργού..
ν. 4412/2016. Επισήμαινεται οτι ο λες οι απαιτήσεις
πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογες με το αντικειμενο τής σύμβασής (αρθρο 75 παρ. 1 ν.
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Το εδαφιο αύτο προστιθεται κατα τήν κρισή τής αναθετούσας αρχής σύμφωνα με το αρθρο 78 παρ.
1 τού ν. 4412/2016, αλλως διαγραφεται.

136

Προαιρετική επιλογή σύμπλήρωσής τού εδαφιού. Σύμφωνα με το αρθρο 78 παρ. 2 τού ν.
4412/2016,
Ως
προς τονστήν
τροπο
περι
ύποβολή
πτωσή ςσύμβα
των αποδεικτικω
σεων εργων νοιμε
Αναθε
σων τούσες
τού παρο
Αρχε
ντος
ς μπορού
αρθρού,
ν να
τααπαιτού
οποια ενχούν
τήν
εκτελεσή ορισμε
σύνταχθει
/ παραχθει
νων κρι
απο
σιμων
τούςκαθήκο
ιδιούς ντων
τούς απεύθει
οικονομικού
ας απο
ς φορει
τον ιδιο
ς πρβλ.
τον προσφε
αρθρο 8ροντα.
παρ. 3 τής με. αρ.
Κ.Υ.Α.
138 Πρβ αρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016,
139 Επισήμαινεται οτι ή ανωτερω δύνατοτήτα εναποκειται στή διακριτική εύχερεια τού οικονομικού
φορεα. Εξακολούθει να ύφισταται ή δύνατοτήτα να ύπογραφεται το ΕΕΕΣ απο το σύνολο των
φύσικων προσωπων πού αναφερονται στα τελεύταια δύο εδαφια τού αρθρού 73 παρ. 1 τού ν.
137

140

Βλ. Δ.Ε.Ε. αποφασή τής 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
Βλ.
Πρβλ.
ενδεικτικα
αρθρο 79Α
ΣτΕν.754/2020,
4412/2016
753/2020 (Δ Τμήμα)
143 Πρβλ. αρθρο 79 παρ. 8, σε σύνδύασμο με αρθρο 73 παρ 2Α ν. 4412/2016
144 Εφισταται ή προσοχή των αναθετούσων αρχων στο οτι πρεπει να ζήτειται ή προσκομισή
δικαιολογήτικων προς αποδειξή μονο των λογων αποκλεισμού και των κριτήριων επιλογής πού
εχούν τεθει στήν παρούσα διακήρύξή. Επισήμαινεται, περαιτερω, οτι, ή αναθετούσα αρχή δύναται,
κατα το αρ. 79 παρ. 5 τού ν. 4412/2016, να ζήτει απο προσφεροντες, σε οποιοδήποτε χρονικο σήμειο
κατα τή διαρκεια τής διαδικασιας, να ύποβαλλούν ολα ή ορισμενα δικαιολογήτικα, οταν αύτο
απαιτειται για τήν ορθή διεξαγωγή τής διαδικασιας.
145 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρού 80 τού ν.4412/2016.
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Σύμφωνα με το αρθρο 73 παρ. 2 τελεύταιο εδαφιο τού ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικος φορεας
Πρβλ.
ειναι Έλλήνας
παραγραφο
πολι12
τήςαή
ρθρού
εχει τήν
80 τού
εγκατα
ν.4412/2016.
στασή τού στήν Ελλαδα, οι ύποχρεωσεις τού πού αφορούν
148 τις εισφορες κοινωνικής ασφαλισής καλύπτούν τοσο τήν κύρια οσο και τήν επικούρική ασφαλισή."
Οι ύπεύθύνες δήλωσεις τού παροντος τεύχούς ύπογραφονται και γινονται αποδεκτες σύμφωνα με
149 τα οριζομενα στο αρθρο 4.2. β) τής παρούσας
150 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρού 80 τού ν.4412/2016.
151 Εφο
Πρβλ.
σον το
ή αναθε
με α.π.
τούσα
2440/22-04-2021ε
αρχή τήν επιλεξειγγραφο
ως λογο αποκλεισμού
τής Αρχής «Ενιαι
.
ο Πιστοποιήτικο Δικαστικής
Φερεγγύοτήτας» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6).
152 Η πλατφορμα τής Εύρωπαικής Επιτροπής eCertis για τήν αναζήτήσή ισοδύναμων πιστοποιήτικων
αλλων κρατων-μελων τής Ε.Ε ειναι διαθεσιμή, χωρις κοστος, στή διαδρομή.
φορεας για τήν καταχωρήσή και τήρήσή των στοιχειων τού eCertis για τήν Ελλαδα. Πρβλ. το με
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικο εγγραφο τής Αρχής στον ακολούθο σύνδεσμο
147

153
154

Εφοσον ή αναθετούσα αρχή τις επιλεξει, ολες ή καποια/ες εξ αύτων, ως λογούς αποκλεισμού.
Επισήμαινεται οτι ή αναθετούσα αρχή, εφοσον μπορεσει να αποδειξει, με καταλλήλα μεσα, οτι
155 Εφο
σύντρε
σονχει
ή αναθε
καποια
τούσα
απο αρχή
τις περιπτω
τήν επιλε
σεις
ξειαύτε
ως λο
ς, γο
αποκλει
αποκλεισμού
ει οποιονδή
.
ποτε οικονομικο φορεα απο τή
156 Πρβλ.
σύμμετοχή
αρθροστή
8 ν.διαδικασι
3310/2005
α σύκαι
ναψής
π.δ. τής
82/1996.
δήμοσιας σύμβασής.
157 Για τις αλλοδαπες ανωνύμες εταιρειες ιδρύθεισες σε κρατος μελος τής ΕΕ σχετικο ειναι το
Παραρτήμα Ι τής οδήγιας 2012/30/ΕΕ (L315/91) με τήν οποια αναδιατύπωθήκε ή Οδήγια
77/91/ΕΟΚ (Επισήμή Εφήμεριδα των Εύρωπαικων Κοινοτήτων αρ Ν26/1). Πρβλ. ΣτΕ 303/2020
(επταμελής).
158 Πρβλ. παρ. 3 αρθρού 8 τού ν. 3310/2005, οπως τροποποιήθήκε με το αρθρο 239 τού ν. 4782/21.
159 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρού 80 τού ν.4412/2016.
160 ή οποια εκδιδεται σύμφωνα με τις ειδικες διαταξεις τού π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επισήμαινεται οτι τα
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πτύχια των εγγεγραμμενων στο Μήτρωο Εργολήπτικων Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), πού ειναι σε ισχύ
κατα τήν 3ή Ιούλιού 2019 εξακολούθούν να ισχύούν ως τήν 1ή Σεπτεμβριού 2021, εφοσον
πλήρούνται οι προύποθεσεις τού νομοθετικού πλαισιού πού ισχύε εως και τήν 2 α Ιούλιού 2019
(Πρβλ. αρθρο 65 παρ. 1 τού π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως αντικατασταθήκε με τήν παρ. 5 τού αρθρού
144 τού ν. 4764/2020 (Α΄ 256).
161 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρού 80 τού ν.4412/2016.
162

163Πρβλ.

αρθρο 76 παρ. 4 τού ν. 4412/2016

Πρβλ.
Εφοσον
παρα
εχειγραφο
αναφερθει
12 αρθρού
σχετική
80 απαι
τού ν.
τήσή
4412/2016.
στο αρθρο 22.Ε σύμπλήρωνεται αναλογως σύμφωνα με
Σύ
το μφωνα
αρθρο 82
με τού
το αν.
ρθρο
4412/2016.
86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγραφονται ύποχρεωτικα:
α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν.
4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο
αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός),
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά
τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012)
θ.ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ
(ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την
έδρα της στην ημεδαπή,
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L.
207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που
αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν
έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται
στην περίπτωση ιβ`,
ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους
στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,
ιε. ή Κοινοπραξια πού καταχωριζεται σύμφωνα με το αρθρο 293 παραγραφος 3 τού ν. 4072/2012
166 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρού 80 τού ν.4412/2016.
164
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Σύμφωνα με τή διαταξή τού αρθρού 20 παρ. 5 τού ν. 3669/2008: “Για τή σύμμετοχή σε διαγωνισμούς
δήμοσιων εργων χορήγειται σε καθε εργολήπτική επιχειρήσή εγγεγραμμενή στο Μ.Ε.ΕΠ.
«ενήμεροτήτα πτύχιού», ή οποια, σε σύνδύασμο με τή βεβαιωσή εγγραφής πού εκδιδεται απο τήν
ύπήρεσια τήρήσής τού Μ.Ε.ΕΠ., σύνιστα «επισήμο καταλογο αναγνωρισμενων εργολήπτων [...] και
απαλλασσει τις εργολήπτικες επιχειρήσεις απο τήν ύποχρεωσή να καταθετούν τα επιμερούς
δικαιολογήτικα στούς διαγωνισμούς.” Επισήμαινεται οτι, σύμφωνα με το αρθρο 22 (Τροποποιήσεις
τού Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τού ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Το πρωτο εδαφιο τής περιπτωσής 31 τής
παραγραφού 1 τού αρθρού 377 αντικαθισταται ως εξής: «31) τού Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλήν των
168 αρθρων 80 εως 110, τα οποια παραμενούν σε ισχύ μεχρι τήν εκδοσή τού προεδρικού διαταγματος
τού αρθρού 83, των παραγραφων 4 και 5 τού αρθρού 20 και τής παραγραφού 1 α τού αρθρού 176».
169 Στήν περιπτωσή ομως πού ή Ενήμεροτήτα Πτύχιού δεν καλύπτει τις εισφορες επικούρικής
170 Πρβ.
ασφαπαρα
λισής,γραφο
τα σχετικα
12 αρθρού
δικαιολογήτικα
80 τού ν.4412/2016.
ύποβαλλονται ξεχωριστα.
171 Μονο στήν περιπτωσή πού εχει επιλεγει απο τήν αναθετούσα αρχή ως λογος αποκλεισμού.
172
Πρβλ.
Πρβλ.
α ρθρο
αρθρο
93165
τούπαρ.
ν. 4412/2016.
3 τού ν. 4412/2016.
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Οι αναθετούσες αρχες μπορούν να προβλεπούν στα εγγραφα τής σύμβασής οτι, κατοπιν αιτήματος
τού ύπεργολαβού και εφοσον ή φύσή τής σύμβασής το επιτρεπει, ή αναθετούσα αρχή καταβαλλει
απεύθειας στον ύπεργολαβο τήν αμοιβή τού για τήν εκτελεσή προμήθειας, ύπήρεσιας ή εργού,
δύναμει σύμβασής ύπεργολαβιας με τον αναδοχο. Στήν περιπτωσή αύτή, στα εγγραφα τής
σύμβασής καθοριζονται τα ειδικοτερα μετρα ή οι μήχανισμοι πού επιτρεπούν στον κύριο αναδοχο
να εγειρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολογήτες πλήρωμες, καθως και οι ρύθμισεις πού αφορούν
αύτον τον τροπο πλήρωμής. Στήν περιπτωσή αύτή δεν αιρεται ή εύθύνή τού κύριού αναδοχού.
Σύμπλήρωνεται αναλογως.
174 Πρβλ. αρθρο 58 τού ν. 4412/2016
173
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Πρβλ αρθρο 176 ν. 4412/2016. Στα εγγραφα τής σύμβασής, για εργα προύπολογισμού ανωτερού
των δεκα εκατομμύριων (10.000.000) εύρω, μπορει να εγκριθει και να περιλήφθει ρήτρα περι
διαιτήτικής επιλύσής καθε διαφορας πού προκύπτει σχετικα με τήν εφαρμογή, τήν ερμήνεια ή το
κύρος τής σύμβασής. Για εργα κατωτερού προύπολογισμού, απαιτειται για τή σύμπεριλήψή
αντιστοιχής ρήτρας ή σύμφωνή γνωμή τού αρμοδιού τεχνικού σύμβούλιού. Μπορει να τεθει στο
σήμειο αύτο ή στήν ΕΣΥ. Στα σύμβατικα τεύχή πού εχει περιλήφθει ρήτρα περι διαιτήτικής επιλύσής,
δύναται να προβλεπεται σταδιο σύμβιβαστικής επιλύσής καθε διαφορας, πού προήγειται τής
Στο
προσφύγή
παρον ςσήμει
στή διαιτήσι
ο τής Διακή
α ρύξής ή στήν ΕΣΥ μπορει να τεθει ρήτα ή προβλεψή για τή σύστασή
κατασκεύαστικής κοινοπραξιας, σύμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 165 παρ. 4-6 τού
ν. 4412/2016.

