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Ιστιαία 13.04.2020
Αριθμ. Πρωτ. : οικ.3299

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
"Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Ιστιαίας, Αιδηψού και Λιχάδας στον Δήμο
Ιστιαίας - Αιδηψού για τα έτη 2017-2018 (Α' Φάση)" Επικαιροποίηση της με
αρ.17/18 μελέτης με προϋπολογισμό 194.200,00 € (με Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από
εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού- Νομός Ευβοίας
Ταχυδρομική Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου– Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας, Τ.Κ. 34200
τηλ.: 22263-50010,22263 50034, fax: 22263-50009 , email: distiaias@gmail.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: Τσαπέτης Κων/νος , τηλ. 22263-50034, fax: 22260-87225.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.gr με
αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: (88570) καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής :
www.dimosistiaiasaidipsou.net
2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αφορά στην συντήρηση αγροτικής οδοποιίας σε περιοχές
εκτός σχεδίου πόλεως των Δ.Ε. Ιστιαίας , Αιδηψού και Λιχάδας.
3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: Αξία χωρίς ΦΠΑ 156.612,90 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
4. ΚΩΔΙΚΟΙ: Κωδικός CPV [45233141-9] - Εργασίες συντήρησης οδών
Κωδικός ΝUTS: EL642 - Εύβοια.
5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι πέντε (05) ΜΗΝΕΣ από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
6. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών
φορέων που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ. Ο οικονομικός φορέας
συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενώσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παραγ. 1(ε) του άρθρου
76 του Ν.4412/2016. Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες
υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία Οδοποιίας Α2 τάξης και άνω.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο παράτημα ΧΙ του
Παρατήματος Α του Ν. 4412/2016.
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7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.127,00 €
και ισχύ τουλάχιστον έξι (06) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες (06)
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
8. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 – παρ. 2α του
Ν.4412/2016.
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Ορίζεται η 19-05-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών η 10:00 π.μ.
10. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον
οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Ορίζεται η 25-05-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
12. ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ:
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ Μ Ο Ν Ο Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
13. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Π.Δ.Ε ΣΑΕΠ 566 ΠΕΔ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ενάριθμου έργου (2017ΕΠ56600003). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
14. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Όπως στην
άρθρο 4.3. της Διακήρυξης.
15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.
Ιστιαία 13-04-2020
Ο Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού
ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS KONTZIAS
Ημερομηνία: 2020.04.13 13:41:45 EEST
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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
ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Δ.Ε. ΙΣΤΙΑΙΑΣ, ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΛΙΧΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α' ΦΑΣΗ)"
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.17/18 ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 3

ΣΑΕΠ 566 ΠΕΔ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ , 2017ΕΠ56600003
Κ.Α. 60-7333.001 /2020
CPV : 45233141-9
NUTS: EL642

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 194.200,00 ευρώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕ Σ Ω ΤΟΥ ΕΘ Ν Ι ΚΟΥ ΣΥ Σ ΤΗ 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

4

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ .
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδοέ χου κατασκευηέ ς του εέ ργου:

"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΙΣΤΙΑΙΑΣ, ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΛΙΧΑΔΑΣ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α' ΦΑΣΗ)"
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.17/18 ΜΕΛΕΤΗΣ

Εκτιμώμενης αξίας 156.612,90 Ευρώ
(μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Αναθεέ τουσα αρχηέ : ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
Οδοό ς
: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
Ταχ.Κωδ.
: 34200
Τηλ.
: 22263 50010,22263 50034
Telefax
: 22263 50009
E-mail
: distiaias@gmail.com
Πληροφοριί ες: : κος Τσαπεέ της Κων/νος
Εργοδοήτης ηή Κυήριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
Φορεέ ας κατασκευηέ ς του εέ ργου: ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
Προϊσταμεέ νη Αρχηέ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (καταά περιάπτωση)
Διευθυέ νουσα ηέ Επιβλεέ πουσα Υπηρεσιέα : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Αρμοό διο Τεχνικοό Συμβουόλιο : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Εφοά σον οι ανωτεάρω υπηρεσιάες μεταστεγασθουά ν καταά τη διαά ρκεια της διαδικασιάας συά ναψης ηά
εκτεά λεσης του εάργου, υποχρεουάνται να δηλωάσουν αά μεσα τα νεά α τους στοιχειάα στους προσφεά ροντες ηά
στον αναά δοχο.
Εφοέ σον οι ανωτεέ ρω υπηρεσιέες ηέ /και τα αποφαινοέ μενα οέ ργανα του Φορεέ α Κατασκευηέ ς καταργηθουέ ν,
συγχωνευτουά ν ηά με οποιονδηάποτε τροάπο μεταβληθουά ν καταά τη διαά ρκεια της διαδικασιάας συά ναψης ηά
εκτεάλεσης του εάργου, υποχρεουάνται να δηλωάσουν αά μεσα, στους προσφεέ ροντες 5 ηά στον αναά δοχο τα
στοιχειάα των υπηρεσιωάν ηά αποφαινοάμενων οργαά νων, τα οποιάα καταά τον νοά μο αποτελουά ν καθολικοά
διαά δοχο των εν λοάγω οργαάνων που υπεισεάρχονται στα δικαιωάματα και υποχρεωάσεις τους.
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1. Τα εάγγραφα της συά μβασης καταά την εά ννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του αά ρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παροόντα ηλεκτρονικοό διαγωνισμοό , ειίναι τα ακοί λουθα :
α) η προκηή ρυξη συή μβασης οή πως δημοσιευή θηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 6,
β) η παρουή σα διακηή ρυξη,
γ) το Τυποποιημεέ νο Έντυπο Υπευέ θυνης Δηέ λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) 7
δ) το εά ντυπο οικονομικηάς προσφοραάς, οά πως παραά γεται αποά την ειδικηά ηλεκτρονικηά φοά ρμα του
υποσυστηή ματος,
ε) ο προϋ πολογισμοάς δημοπραάτησης,
στ) το τιμολοά γιο δημοπραά τησης,
ζ) η ειδικηή συγγραφηή υποχρεωώσεων,
η) η τεχνικηή συγγραφηή υποχρεωήσεων
θ) το τευύ χος συμπληρωματικωύν τεχνικωύν προδιαγραφωύν,
ι) το υποό δειγμα …. 8
ια) το τευή χος τεχνικηής περιγραφηής,
ιβ) η τεχνικηέ μελεέ τη,
ιγ) τυχοέ ν συμπληρωματικεέ ς πληροφοριέες και διευκρινιέσεις που θα παρασχεθουέ ν αποέ την αναθεέ τουσα
αρχηέ επιέ οέ λων των ανωτεέ ρω
ιδ) κενοό . 9
2.2 Προσφεά ρεται ελευά θερη, πληά ρης, αά μεση και δωρεαά ν ηλεκτρονικηά προά σβαση στα εά γγραφα της
συύ μβασης στον ειδικοά , δημοά σια προσβαάσιμο, χωίρο “ηλεκτρονικοιί διαγωνισμοιί” της πυίλης
www.promitheus.gov.gr, καθωίς και στην ιστοσελιίδα www.dimosistiaiasaidipsou.net της αναθεέ τουσας
4
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2.3 Εφοέ σον εέ χουν ζητηθειέ εγκαιέρως, ηέ τοι εέ ως την 12-05-2020 12 η αναθεέ τουσα αρχηέ παρεέ χει σε οέ λους
τους προσφεέ ροντες που συμμετεέ χουν στη διαδικασιέα συέ ναψης συέ μβασης συμπληρωματικεέ ς
πληροφοριάες σχετικαά με τα εέ γγραφα της συέ μβασης, το αργοό τερο στις 15-05-2020 . 13
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
υποβαά λλονται αποά τους ενδιαφερομεά ν ους ηλεκτρονικαά , μεά σω της
3.1. Οι προσφορεά ς
διαδικτυακηή ς πυή λης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μεέ χρι την καταληκτικηέ ημερομηνιέ α και
ωά ρα που οριά ζεται στο αά ρθρο 18 της παρουά σας διακηά ρυξης, σε ηλεκτρονικοά φαά κελο του
υποσυστηή ματος.

Για τη συμμετοχηή στην παρουήσα διαδικασιήα οι ενδιαφεροή μενοι οικονομικοιή φορειής απαιτειήται να
διαθεέ τουν ψηφιακηέ υπογραφηέ , χορηγουέ μενη αποέ πιστοποιημεέ νη αρχηέ παροχηέ ς ψηφιακηέ ς υπογραφηέ ς
και να εγγραφουόν στο ηλεκτρονικοό συόστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακηή πυή λη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθωώντας τη διαδικασιάα εγγραφηά ς του αά ρθρου 5 παρ. 1.2 εά ως 1.4 της Κοινηά ς Υπουργικηάς
Αποό φασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η εά ν ωση οικονομικωά ν φορεά ων υποβαά λλει κοινηά προσφοραά , η οποιά α υποχρεωτικαά υπογραά φεται
ψηφιακαά , ειά τε αποά οά λους τους οικονομικουά ς φορειά ς που αποτελουά ν την εά ν ωση, ειά τε αποά
εκπροί σωποί τους, νομιί μως εξουσιοδοτημεά ν ο. Στην προσφοραά , επιά ποινηά αποά ρριψης της
προσφοραά ς, προσδιοριά ζεται η εά κταση και το ειά δος της συμμετοχηά ς του καά θε μεά λους της εά ν ωσης,
συμπεριλαμβανομεέ νης της κατανομηέ ς αμοιβηέ ς μεταξυέ
τους,
καθωέ ς και ο
εκπροή σωπος/συντονιστηή ς αυτηή ς.

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:

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

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων
να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει
ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό
αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά.
3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:
5
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α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται από
τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον
έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

β) Εντοί ς τριωίν (3) εργασιίμων ημερωίν αποί την ηλεκτρονικηά υποβοληά των ως αά νω στοιχειάων και
δικαιολογητικωάν προσκομιάζεται υποχρεωτικαά αποά τον οικονομικοά φορεά α στην αναθεά τουσα αρχηά, σε
εά ντυπη μορφηά και σε σφραγισμεά νο φαά κελο, η πρωτοά τυπη εγγυητικηά επιστοληά συμμετοχηά ς 14.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ.
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της
προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).

δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην
περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016.

ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία
(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή
αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες με
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική
υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης
της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά
Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά
υποβάλλεται στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα
ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των
προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 15
ζ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στις ως άνω περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και
η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη ισχύος της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (ήτοι μετά
την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ) 16.
3.6 Απόσυρση προσφοράς
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα
6
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αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., μέσω
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας
αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του
προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να
υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.

3.7 Οι αλλοδαποιά οικονομικοιά φορειά ς δεν εά χουν την υποχρεά ωση να υπογραά φουν τα δικαιολογητικαά
της προσφοραά ς με χρηά ση προηγμεά νης ηλεκτρονικηά ς υπογραφηά ς, αλλαά μπορειά να τα
αυθεντικοποιουά ν με οποιονδηά ποτε αά λλον προά σφορο τροά πο, εφοά σον στη χωά ρα προεά λευσηά ς τους
δεν ειέ ναι υποχρεωτικηέ η χρηέ ση προηγμεέ νης ψηφιακηέ ς υπογραφηέ ς σε διαδικασιέ ες συέ ναψης
δημοσιά ων συμβαά σεων. Στις περιπτωά σεις αυτεά ς η προσφοραά συνοδευά εται με υπευά θυνη δηά λωση,
στην οποιέ α δηλωέ νεται οέ τι, στη χωέ ρα προεέ λευσης δεν προβλεέ πεται η χρηέ ση προηγμεέ νης ψηφιακηέ ς
υπογραφηέ ς ηέ οέ τι, στη χωέ ρα προεέ λευσης δεν ειέ ναι υποχρεωτικηέ η χρηέ ση προηγμεέ νης ψηφιακηέ ς
υπογραφηή ς για τη συμμετοχηά σε διαδικασιά ες συά ναψης δημοσιά ων συμβαά σεων. Η υπευή θυνη δηή λωση
του προηγουέ μενου εδαφιέ ου φεέ ρει υπογραφηέ εέ ως και δεέ κα (10) ημεέ ρες πριν την καταληκτικηέ
ημερομηνιή α υποβοληή ς των προσφορωή ν 17.

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/
Κατακύρωση/ Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική
προστασία

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού
α) Μεταά την καταληκτικηά ημερομηνιάα υποβοληά ς προσφορωάν, οά πως οριάζεται στο αά ρθρο 18 της
παρουά σας, και πριν την ηλεκτρονικηά αποσφραά γιση, η αναθεά τουσα αρχηά κοινοποιειά στους
προσφεά ροντες τον σχετικοά καταάλογο συμμετεχοά ντων, οά πως αυτοά ς παραά γεται αποά το υποσυύστημα.
β) Στη συνεέ χεια, τα μεέ λη της Επιτροπηέ ς Διαγωνισμουέ 18, καταά την ημερομηνιάα και ωάρα που οριάζεται στο
αά ρθρο 18 της παρουάσας, προβαιάνουν σε ηλεκτρονικηά αποσφραά γιση του υποφακεά λου «Δικαιολογητικαά
Συμμετοχηά ς» και του υποφακεάλου “Οικονομικηά Προσφοραά ”.

γ) Στον ηλεκτρονικοέ χωέρο «Συνημμεέ να Ηλεκτρονικουέ Διαγωνισμουά », αναρταά ται αποά την Επιτροπηά
Διαγωνισμουά ο σχετικοάς καταάλογος μειοδοσιάας, προκειμεά νου να λαά βουν γνωάση οι προσφεά ροντες.

δ) Ακολουύ θως, η Επιτροπηά Διαγωνισμουά προβαιάνει, καταά σειραά μειοδοσιάας, σε εέ λεγχο της ολοέ γραφης
και αριθμητικηέ ς αναγραφηέ ς των επιμεέ ρους ποσοστωέν εέ κπτωσης και της ομαληέ ς μεταξυέ τους σχεέ σης,
βαά σει της παραγωγηάς σχετικουά ψηφιακουά αρχειάου, μεά σα αποά το υποσυά στημα.
Για την εφαρμογηέ του ελεέ γχου ομαλοέ τητας, χρησιμοποιειέται αποέ την Επιτροπηέ Διαγωνισμουέ η μεέ ση
εά κπτωση προσφοραά ς (Εμ), συά μφωνα με τα οριζοάμενα στα αάρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

ε) Όλες οι οικονομικεάς προσφορεάς, μεταά τις τυχοά ν αναγκαιάες διορθωάσεις, καταχωριάζονται, καταά τη
σειραά μειοδοσιάας, στο πρακτικοά της επιτροπηά ς, το οποιάο και υπογραά φεται αποά τα μεά λη της.

στ) Στη συνεέ χεια, η Επιτροπηά Διαγωνισμουά , την ιάδια ημεά ρα, ελεά γχει τα δικαιολογητικαά συμμετοχηάς του
αά ρθρου 24.2 της παρουάσας καταά τη σειραά της μειοδοσιάας, αρχιάζοντας αποά τον πρωάτο μειοδοά τη. Αν η
ολοκληά ρωση του ελεάγχου αυτουά δεν ειάναι δυνατηά την ιάδια μεά ρα, λοά γω του μεγαά λου αριθμουύ των
7
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προσφορωών ελεάγχονται τουλαάχιστον οι δεά κα (10) πρωάτες καταά σειραά μειοδοσιίας. Στην περιίπτωση
αυτηή η διαδικασιάα συνεχιάζεται τις εποάμενες εργαά σιμες ημεά ρες 19.

ζ) Η Επιτροπηή Διαγωνισμουή , πριν την ολοκληή ρωση της συή νταξης του πρακτικουή της, επικοινωνειί με
τους εκδοά τες που αναγραάφονται στις υποβληθειάσες εγγυητικεά ς επιστολεά ς, προκειμεά νου να
διαπιστωάσει την εγκυροάτηταά τους. Αν διαπιστωθειά πλαστοά τητα εγγυητικηά ς επιστοληά ς, ο υποψηάφιος
αποκλειάεται αποά τον διαγωνισμοά, υποβαάλλεται μηνυτηά ρια αναφοραά στον αρμοέ διο εισαγγελεέ α και
κινειάται διαδικασιάα πειθαρχικηάς διάωξης, συά μφωνα με τις διαταά ξεις των αά ρθρων 82 και εποά μενα του ν.
3669/2008.

η) Η περιγραφοήμενη διαδικασιήα καταχωρειήται στο πρακτικοή της Επιτροπηή ς Διαγωνισμουή ηή σε
παραά ρτημαά του, που υπογραά φεται αποέ τον Προέ εδρο και τα μεέ λη της.
Η Επιτροπηέ Διαγωνισμουέ ολοκληρωένει τη συέ νταξη του σχετικουέ πρακτικουέ με το αποτεέ λεσμα της
διαδικασιάας, με το οποιάο εισηγειάται την αναά θεση της συά μβασης στον μειοδοά τη (ηά τη ματαιάωση της
διαδικασιάας), και υποβαάλλει στην αναθεάτουσα αρχηή το σχετικοή ηλεκτρονικοή αρχειήο, ως “εσωτερικοή”,
μεέ σω της λειτουργιέας “επικοινωνιέα” του υποσυστηέ ματος, προς εέ γκριση . 20
θ) Στη συνεέ χεια, η αναθεέ τουσα αρχηέ κοινοποιειέ την αποέ φαση εέ γκρισης του πρακτικουέ σε οέ λους τους
προσφεέ ροντες και παρεέ χει προέ σβαση στα υποβληθεέ ντα στοιχειέα των λοιπωέν συμμετεχοέ ντων. Καταά
της αποά φασης αυτηά ς χωρειά εά νσταση, καταά τα οριζοά μενα στην παραά γραφο 4.3 της παρουά σης.

ι) Επισημαιένεται οέ τι, σε περιέπτωση που οι προσφορεέ ς εέ χουν την ιέδια ακριβωές τιμηέ (ισοέ τιμες), η
αναθεά τουσα αρχηά επιλεάγει τον (προσωρινοά ) αναά δοχο με κληά ρωση μεταξυά των οικονομικωάν φορεάων
που υπεέ βαλαν ισοέ τιμες προσφορεέ ς. Η κληέ ρωση γιένεται ενωέπιον της Επιτροπηέ ς Διαγωνισμουέ και
παρουσιέα των οικονομικωέν φορεέ ων που υπεέ βαλαν τις ισοέ τιμες προσφορεέ ς, σε ημεέ ρα και ωώρα που θα
τους γνωστοποιηθειέ μεέ σω της λειτουργικοέ τητας “επικοινωνιέα” του υποσυστηέ ματος.
4.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Μεταά την αξιολοάγηση των προσφορωάν, η αναθεά τουσα αρχηή προσκαλειή, στο πλαιήσιο της σχετικηής
ηλεκτρονικηέ ς διαδικασιέας συέ ναψης συέ μβασης και μεέ σω της λειτουργικοέ τητας της «Επικοινωνιέας», τον
προσωρινοά αναάδοχο να υποβαάλει εντοάς προθεσμιάας 10 ημερωών 21 αποή την κοινοποιήηση της σχετικηής
εέ γγραφης κοινοποιέησης σε αυτοέ ν τα προβλεποά μενα στις κειάμενες διαταά ξεις δικαιολογητικαά
προσωρινουά αναδοάχου και τα αποδεικτικαά εά γγραφα νομιμοποιίησης 22.

β) Τα δικαιολογητικαά του προσωρινουά αναδοά χου υποβαά λλονται αποά τον οικονομικοέ φορεέ α
ηλεκτρονικαά , μεάσω της λειτουργικοάτητας της «Επικοινωνιάας» στην αναθεά τουσα αρχηά .

γ) Αν δεν υποβληθουύν τα παραπαάνω δικαιολογητικαά ηά υπαά ρχουν ελλειάψεις σε αυταά που υποβληήθηκαν
και ο προσωρινοάς αναάδοχος υποβαάλλει εντοά ς της προθεσμιάας της παραγραά φου (α) αιάτημα προς την
Επιτροπηά Διαγωνισμουά για την παραάταση της προθεσμιάας υποβοληά ς, το οποιάο συνοδευά εται με
αποδεικτικαά εάγγραφα αποά τα οποιάα να αποδεικνυά εται οά τι εά χει αιτηθειά τη χορηά γηση των
δικαιολογητικωέν, η αναθεέ τουσα αρχηέ παρατειένει την προθεσμιέα υποβοληέ ς των δικαιολογητικωέν για
οέ σο χροέ νο απαιτηθειέ για τη χορηέ γηση των δικαιολογητικωέν αποέ τις αρμοέ διες αρχεέ ς.

Το παροέ ν εφαρμοέ ζεται και στις περιπτωέσεις που η αναθεέ τουσα αρχηέ τυχοέ ν ζητηέ σει την προσκοό μιση
δικαιολογητικωάν καταά τη διαδικασιάα αξιολοά γησης των προσφορωάν και πριν αποά το σταάδιο
κατακυύ ρωσης, κατ’ εφαρμογηά της διαά ταξης του αάρθρου 79 παραάγραφος 5 εδαάφιο α΄ ν. 4412/2016,
τηρουμεά νων των αρχωάν της ιάσης μεταχειάρισης και της διαφαά νειας 23.
Εντοάς τριωάν (3) εργασιάμων ημερωάν αποά την ηλεκτρονικηά υποβοληά των ως αά νω στοιχειάων και
δικαιολογητικωών, συέ μφωνα με τα ανωτεέ ρω υποέ β) και γ) αναφεροέ μενα, προσκομιάζονται υποχρεωτικαά
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αποέ τον οικονομικοέ φορεέ α στην αναθεέ τουσα αρχηέ , σε εέ ντυπη μορφηέ και σε σφραγισμεά νο φαά κελο, τα
εά γγραφα που απαιτειάται να προσκομισθουά ν σε πρωτοά τυπη μορφηά , συά μφωνα με τις διαταά ξεις του
αά ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κωάδικας Διοικητικηά ς Διαδικασιάας'', οά πως τροποποιηά θηκε με τις
διαταά ξεις του αά ρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.

δ) Αν καταά τον εά λεγχο των παραπαά νω δικαιολογητικωάν διαπιστωθειά οά τι:
I) τα στοιχειέα που δηλωέθηκαν με το Τυποποιημεέ νο Έντυπο Υπευέ θυνης Δηέ λωσης (ΤΕΥΔ), ειέναι ψευδηέ ηέ
ανακριβηή ηή
ii) αν δεν υποβληθουάν στο προκαθορισμεά νο χρονικοά διαά στημα τα απαιτουή μενα πρωτοή τυπα ηή
αντιάγραφα, των παραπαάνω δικαιολογητικωάν, ηά
ii) αν αποά τα δικαιολογητικαά που προσκομιάσθηκαν νομιάμως και εμπροθεά σμως, δεν αποδεικνυά ονται οι
οά ροι και οι προϋ ποθεά σεις συμμετοχηά ς συά μφωνα με τα αά ρθρα 21, 22 και 23 της παρουά σας, 24
απορριίπτεται η προσφοραά του προσωρινουά αναδοά χου, καταπιάπτει υπεά ρ της αναθεά τουσας αρχηάς η
εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς του και η κατακυέ ρωση γιένεται στον προσφεέ ροντα που υπεέ βαλε την αμεέ σως
εποά μενη πλεά ον συμφεάρουσα αποά οικονομικηά αά ποψη προσφοραά βαά σει της τιμηά ς τηρουμεά νης της
ανωτεέ ρω διαδικασιέας.

Σε περιέπτωση εέ γκαιρης και προσηέ κουσας ενημεέ ρωσης της αναθεέ τουσας αρχηέ ς για μεταβολεέ ς στις
προϋ ποθεά σεις τις οποιάες ο προσωρινοάς αναά δοχος ειάχε δηλωάσει με το Τυποποιημεά νο Έντυπο Υπευά θυνης
Δηή λωσης (ΤΕΥΔ) οήτι πληροιή και οι οποιήες επηή λθαν ηή για τις οποιάες εά λαβε γνωάση ο προσωρινοά ς αναά δοχος
μεταά την δηά λωση και μεά χρι την ημεά ρα της ειδοποιάησης/προά σκλησης για την προσκοά μιση των
δικαιολογητικωέν κατακυέ ρωσης (οψιγενειές μεταβολεέ ς), δεν καταπιέπτει υπεέ ρ της αναθεέ τουσας αρχηέ ς η
εγγυή ηση συμμετοχηή ς του, που ειάχε προσκομισθειά, συά μφωνα με το αά ρθρο 15 της παρουά σας.

Αν κανεέ νας αποέ τους προσφεέ ροντες δεν υπεέ βαλε αληθηέ ηέ ακριβηέ δηέ λωση, ηέ αν κανεέ νας αποέ τους
προσφεά ροντες δεν προσκομιάζει εάνα ηά περισσοά τερα αποά τα απαιτουά μενα δικαιολογητικαά , ηά αν κανεάνας
αποό τους προσφεάροντες δεν αποδειάξει οάτι πληροιά τα κριτηά ρια ποιοτικηά ς επιλογηά ς του αά ρθρου 22, η
διαδικασιία συί ναψης της συίμβασης ματαιωίνεται.

Η διαδικασιάα ελεάγχου των ως αάνω δικαιολογητικωάν ολοκληρωάνεται με τη συά νταξη πρακτικουά αποά την
Επιτροπηή Διαγωνισμουή , στο οποιίο αναγραά φεται η τυχοά ν συμπληά ρωση δικαιολογητικωάν καταά τα
οριζοά μενα στην παραάγραφο (γ) του παροά ντος αά ρθρου25. Η Επιτροπηή, στη συνεέ χεια, το κοινοποιειί,
μεέ σω της «λειτουργικοέ τητας της «Επικοινωνιέας», στην αναθεέ τουσα αρχηέ για τη ληέ ψη αποέ φασης.

Η αναθεά τουσα αρχηά προβαιάνει, μεταά την εά γκριση του ανωτεά ρω πρακτικουά , στην κοινοποιάηση της
αποό φασης κατακυάρωσης, μαζιά με αντιάγραφο οά λων των πρακτικωάν, σε καά θε προσφεά ροντα που δεν εέ χει
αποκλεισθειά οριστικαά, 26 εκτοάς αποά τον προσωρινοά αναά δοχο, συά μφωνα με τις κειάμενες διαταά ξεις, μεάσω
της λειτουργικοά τητας της «Επικοινωνιάας», και επιπλεά ον αναρταά τα Δικαιολογητικαά του προσωρινουά
αναδοέ χου στον χωέρο «Συνημμεέ να Ηλεκτρονικουέ Διαγωνισμουέ ».

ε) Η συέ ναψη της συέ μβασης επεέ ρχεται με την κοινοποιέηση της αποέ φασης κατακυέ ρωσης στον
προσωρινοά αναά δοχο συά μφωνα με τα οριζοά μενα στο αά ρθρο 105 ως ακολουά θως :
Μεταά την αά πρακτη παά ροδο της προθεσμιάας αάσκησης προδικαστικηάς προσφυγηάς ηά, σε περιάπτωση
αάσκησηά της, οά ταν παρεά λθει αά πρακτη η προθεσμιάα αάσκησης αιάτησης αναστοληάς καταά της αποάφασης
της Α.Ε.Π.Π. και, σε περιάπτωση αά σκησης αιάτησης αναστοληάς καταά της αποάφασης της Α.Ε.Π.Π., οάταν
εκδοθειή αποή φαση επιή της αιήτησης, με την επιφυήλαξη της χορηήγησης προσωρινηής διαταγηής, συήμφωνα
με τα οριζοά μενα στο τελευταιάο εδαά φιο της παραγραά φου 4 του αά ρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, μεταά
την ολοκληέ ρωση του προσυμβατικουέ ελεέ γχου αποέ το Ελεγκτικοέ Συνεέ δριο, εφοέ σον απαιτειέται,
συάμφωνα με τα αά ρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ο προσωρινοάς αναάδοχος, υποβαάλλει, εφοάσον
απαιτειίται, υπευά θυνη δηά λωση, μεταά αποά σχετικηά προάσκληση της αναθεάτουσας αρχηάς, μεάσω της
λειτουργικοήτητας της “Επικοινωνιήας” του υποσυστηήματος. Στην υπευήθυνη δηήλωση, η οποιήα
υπογραά φεται καταά τα οριζοάμενα στο αάρθρο 23 της παρουά σας, δηλωάνεται οά τι, δεν εά χουν επεά λθει στο
προάσωποά του οψιγενειάς μεταβολεά ς, καταά την εάννοια του αάρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμεάνου
να διαπιστωθειά οάτι δεν εάχουν εκλειάψει οι προϋ ποθεά σεις συμμετοχηά ς του αά ρθρου 21, οά τι εξακολουθουάν
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να πληρουά νται τα κριτηά ρια επιλογηά ς του αά ρθρου 22 και οά τι δεν συντρεέ χουν οι λοέ γοι αποκλεισμουέ του
ιάδιου αά ρθρου,. Η υπευάθυνη δηάλωση ελεάγχεται αποά την Επιτροπηά Διαγωνισμουά , η οποιάα συνταάσσει
πρακτικοό που συνοδευόει τη συόμβαση 27.
Μεέ σω της λειτουργικοέ τητας της “Επικοινωνιέας” του υποσυστηέ ματος κοινοποιειίται η αποόφαση
κατακυό ρωσης στον προσωρινοό αναά δοχο 28. Με την ιάδια αποά φαση καλειάται ο αναά δοχος οά πως προσεά λθει
σε ορισμεά νο τοά πο και χροάνο για την υπογραφηά του συμφωνητικουά , θεά τονταά ς του η αναθεά τουσα αρχηά
προθεσμιέα που δεν μπορειέ να υπερβαιένει τις ειέκοσι (20) ημεέ ρες αποέ την κοινοποιήηση ειδικηή ς
ηλεκτρονικηέ ς προέ σκλησης, μεέ σω της λειτουργικοέ τητας της “Επικοινωνιέας” του υποσυστηέ ματος,
προσκομιέζοντας, και την απαιτουέ μενη εγγυητικηέ επιστοληέ καληέ ς εκτεέ λεσης. Η εν λοέ γω κοινοποιέηση
επιφεέ ρει τα εέ ννομα αποτελεέ σματα της αποέ φασης κατακυέ ρωσης, συό μφωνα με οριζοό μενα στην παρ. 3
του αά ρθρου 105 του ν.4412/2016.

Εαά ν ο αναά δοχος δεν προσεάλθει να υπογραάψει το συμφωνητικοά , μεά σα στην προθεσμιάα που οριάζεται στην
ειδικηέ προέ κληση, κηρυέ σσεται εέ κπτωτος, καταπιέπτει υπεέ ρ της αναθεέ τουσας αρχηέ ς η εγγυέ ηση
συμμετοχηής του και ακολουθειάται η διαδικασιάα του αά ρθρου 4.2.γ της παρουά σας για τον προσφεέ ροντα
που υπεά βαλε την αμεάσως εποάμενη πλεάον συμφεά ρουσα αποά οικονομικηά αά ποψη προσφοραά βαά σει τιμηάς 29.
Αν κανεέ νας αποέ τους προσφεέ ροντες δεν προσεέ λθει για την υπογραφηέ του συμφωνητικουέ , η διαδικασιέα
συύ ναψης της συύμβασης ματαιωύνεται, συά μφωνα με την περιάπτωση β της παραγραά φου 1 του αά ρθρου
106 του ν. 4412/2016.
4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει
ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν
το αίτημά του 30.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης 31.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
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οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του
ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από
άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά 32.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1
του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του
άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής 33.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως
και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από
τη συζήτηση της προσφυγής 34.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 35. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης
ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση 36 της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται
το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως
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αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχετικαά με την υπογραφηά της συά μβασης, ισχυά ουν τα προβλεποά μενα στην παρ. 5 αά ρθρου 105 και
135 του ν. 4412/2016.
Τα εά γγραφα της συά μβασης με βαά ση τα οποιά α θα εκτελεσθειά το εά ργο ειά ναι τα αναφεροά μενα
παρακαά τω. Σε περιά πτωση ασυμφωνιά ας των περιεχομεά ν ων σε αυταά οά ρων, η σειραά ισχυά ος
καθοριέ ζεται ως κατωτεέ ρω.
Το συμφωνητικοό .
Η παρουύ σα Διακηή ρυξη.
Η Οικονομικηά Προσφοραά .
Το Τιμολοά γιο Δημοπραά τησης
Η Ειδικηή Συγγραφηή Υποχρεωή σεων (Ε.Σ.Υ.).
Η Τεχνικηέ Συγγραφηέ Υποχρεωέ σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεέ ς Προδιαγραφεέ ς και τα
Παραρτηή ματα τους,
7. Η Τεχνικηή Περιγραφηή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋ πολογισμοά ς Δημοπραά τησης.
9. Οι εγκεκριμεέ νες μελεέ τες του εέ ργου.
10. Το εγκεκριμεά ν ο Χρονοδιαά γραμμα κατασκευηά ς του εά ργου.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Τα εά γγραφα της συάμβασης συνταάσσονται υποχρεωτικαά στην ελληνικηά γλωάσσα και προαιρετικαά
και σε αά λλες γλωάσσες, συνολικαά ηά μερικαά . Σε περιάπτωση ασυμφωνιάας μεταξυά των τμημαά των
των εγγραάφων της συάμβασης που εά χουν συνταχθειά σε περισσοό τερες γλωίσσες, επικρατειί η
ελληνικηά εά κδοση. Τυχοά ν ενσταά σεις υποβαάλλονται στην ελληνικηά γλωάσσα.

Οι προσφορεέ ς και τα περιλαμβανοέ μενα σε αυτεέ ς στοιχειάα, καθωάς και τα αποδεικτικαά εά γγραφα
συνταά σσονται στην ελληνικηά γλωάσσα ηά συνοδευά ονται αποά επιάσημη μεταά φρασηά τους στην
ελληνικηή γλωήσσα.

Στα αλλοδαπαά δημοάσια εάγγραφα και δικαιολογητικαά εφαρμοά ζεται η Συνθηά κη της Χαά γης της
5.10.1961, που κυρωώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικαά τα αλλοδαπαά ιδιωτικαά εάγγραφα
συνοδευάονται αποά μεταάφρασηά τους στην ελληνικηά γλωάσσα επικυρωμεά νη ειάτε αποά προά σωπο
αρμοά διο καταά τις διαταάξεις της εθνικηά ς νομοθεσιάας ειάτε αποά προά σωπο καταά νοά μο αρμοά διο της
χωέρας στην οποιέα εέ χει συνταχθειί εέ γγραφο 37. Επιάσης, γιάνονται υποχρεωτικαά αποδεκταά ευκρινηά
φωτοαντιάγραφα εγγραάφων που εάχουν εκδοθειά αποά αλλοδαπεά ς αρχεά ς και εά χουν επικυρωθειά αποά
δικηγοάρο, συά μφωνα με τα προβλεποάμενα στην παρ. 2 περ. β του αάρθρου 11 του ν. 2690/1999
“Κωώδικας Διοικητικηάς Διαδικασιάας”, αντικατασταά θηκε ως αά νω με το αά ρθρο 1 παρ.2 του
ν.4250/2014.
Ενημερωτικαά και τεχνικαά φυλλαά δια και αάλλα εάντυπα-εταιρικαά ηά μη – με ειδικοό τεχνικοό
περιεχοάμενο μπορουάν να υποβαάλλονται σε αά λλη γλωάσσα, χωριάς να συνοδευά ονται αποά
μεταάφραση στην ελληνικηά

Η επικοινωνιέα με την αναθεέ τουσα αρχηέ , καθωές και μεταξυέ αυτηέ ς και του αναδοέ χου, θα γιένονται
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Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1.

Για τη δημοπραά τηση του εά ργου, την εκτεάλεση της συάμβασης και την κατασκευηή του,
εφαρμοά ζονται οι διαταάξεις των παρακαά τω νομοθετημαά των, οά πως ισχυά ουν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- 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» 38
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 39
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- 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),
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 40
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- 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).
- Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση
και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών
μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως
τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).
- της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
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(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
- 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»,
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), οόπως
τροποποιηήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταυή ρωση των στοιχειήων του αναδοήχου
με τα στοιχειία 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 κοινηή αποήφαση των
Υπουργωάν Αναά πτυξης και Επικρατειάας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικαά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’, 41, καθωίς και η αποίφαση του Υφυπουργουί Οικονομιίας και Οικονομικωίν υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”.

7.2

7.3

Οι διαταά ξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κυά ρωση Κωάδικα Φοά ρου Προστιθεέ μενης Αξιέας».

7.4

Οι σε εκτεάλεση των ανωτεάρω διαταά ξεων εκδοθειάσες κανονιστικεά ς πραά ξεις 42, καθωές και λοιπεέ ς
διαταά ξεις που αναφεάρονται ρηταά ηά απορρεά ουν αποά τα οριζοά μενα στα συμβατικαά τευά χη της
παρουύ σας καθωάς και το συάνολο των διαταά ξεων του ασφαλιστικουά , εργατικουά , περιβαλλοντικουά
και φορολογικουί δικαιίου και γενικοά τερα καά θε διαά ταξη (Νοά μος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτικηά
εγκυά κλιος που διεάπει την αναάθεση και εκτεά λεση του εά ργου της παρουά σας συά μβασης, εά στω και
αν δεν αναφεάρονται ρηταά.

7.5

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

8.1.

Το εέ ργο χρηματοδοτειέται αποέ το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΑΕΠ566
ΠΕΔ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , εναάριθμου εάργου 2017ΕΠ56600003 . 43

Το εέ ργο υποή κειται στις κρατηή σεις 44 που προβλεά πονται για τα εά ργα αυταά ,
περιλαμβανομεά νης της κραά τησης υά ψους 0,07% υπεέ ρ των λειτουργικωέ ν αναγκωέ ν της
Ενιαιά ας Ανεξαά ρτητης Αρχηά ς Δημοσιά ων Συμβαά σεων, συά μφωνα με το αά ρθρο 4 παρ 3 ν.
4013/2011 45, της κραά τησης υά ψους 0,06% υπεά ρ των λειτουργικωά ν αναγκωά ν της Αρχηή ς
Εξεά τασης Προδικαστικωά ν Προσφυγωά ν, συά μφωνα με το αά ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016,
της κραά τησης 2,5‰ υπεά ρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ. συά μφωνα με τις διαταά ξεις του αά ρθρου 53 του Ν.
4412/2016 οά πως τροποποιηά θηκε με το αά ρθρο 14 του Ν.4612/2019 και της με αριθμ.
ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466 αποό φασης του Υπουργουό Υποδομωό ν και Μεταφορωό ν (Β' 2780),
καθωά ς και της κραά τησης 6‰ συά μφωνα με τις διαταά ξεις του αά ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του
ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 αποό φασης του
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8.2.
8.3.

Υπουργουύ Υποδομωύ ν και Μεταφορωύ ν (Β' 2235).

Τα γενικαά εά ξοδα, οά φελος κ.λ.π. του Αναδοάχου και οι επιβαρυό νσεις αποό φοό ρους, δασμουό ς
κ.λ.π. καθοριά ζονται στο αντιά στοιχο αά ρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρυά νει τον Κυά ριο του Έργου.

Οι πληρωμεά ς θα γιά ν ονται συά μφωνα με το αά ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντιά στοιχο
αά ρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμηά του εργολαβικουά τιμηή ματος θα γιή νεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

Η αναθεέ τουσα αρχηέ 46 μπορειί, καταά τη διαδικασιάα αξιολοά γησης των προσφορωάν, να καλεέ σει τους
οικονομικουέ ς φορειές, μεέ σω της λειτουργικοέ τητας της ‘’Επικοινωνιήας” του υποσυστηή ματος να
συμπληρωήσουν ηή να διευκρινιήσουν τα εά γγραφα ηά δικαιολογητικαά που εά χουν υποβαάλει,
συμπεριλαμβανομεάνης και της οικονομικηάς τους προσφοραά ς, μεέ σα σε ευέ λογη προθεσμιέα, η οποιέα δεν
μπορειά να ειάναι μικροάτερη αποά επταά (7) ημεά ρες αποί την ημερομηνιία κοινοποιίησης σε αυτουίς της
σχετικηή ς προή σκλησης, συάμφωνα με τα ειδικοά τερα οριζοά μενα στις διαταά ξεις των αά ρθρων 102 και 103
του ν. 4412/2016 και του αά ρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Οποιαδηή ποτε διευκριήνιση ηή συμπληήρωση που υποβαά λλεται αποά τους προσφεά ροντες ηά υποψηφιάους,
χωριές να εέ χει ζητηθειέ αποέ την αναθεέ τουσα αρχηέ 47, δεν λαμβαά νεται υποά ψη.
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Για την παρουέ σα διαδικασιέα εέ χει εκδοθειέ η αποέ φαση με αρ. πρωτ. 2072/06-03-2020 (ΑΔΑ:66ΚΡΩΕ7ΟΒΘ) για την αναά ληψη υποχρεά ωσης/εά γκριση δεάσμευσης πιάστωσης για το οικονομικοά εάτος 2020 και με
αρ. Α-202 καταχωώρησης στο βιβλιήο εγκριήσεων και εντολωήν πληρωμηή ς της Δ.Ο.Υ.
( συμπληρωώνεται
και ο αριθμοός της αποάφασης εάγκρισης της πολυετουά ς αναά ληψης σε περιάπτωση που η δαπαά νη εκτειάνεται
σε περισσοά τερα του ενοά ς οικονομικαά εά τη, συά μφωνα με το αά ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ). 48
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
έργου
Τίτλος του έργου
Ο τιέτλος του εέ ργου ειέναι:

"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΙΣΤΙΑΙΑΣ, ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΛΙΧΑΔΑΣ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α' ΦΑΣΗ)"
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.17/18 ΜΕΛΕΤΗΣ
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο προϋ πολογισμοά ς δημοπραά τησης του εά ργου ανεά ρχεται 49 σε 194.200,00 Ευρωώ
(συμπεριλαμβανομεέ νου και του ΦΠΑ 24% ) και αναλυύ εται σε:
Δαπαάνη Εργασιωάν:

Γενικαά εά ξοδα και Όφελος εργολαά βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18% :

Απροό βλεπτα 50 (ποσοστουά 15%. επιά της δαπαά νης εργασιωάν
και του κονδυλιίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) , που αναλωίνονται συί μφωνα
με τους οά ρους του αά ρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016. . 51

Στο ανωτεέ ρω ποσοέ προβλεέ πεται αναθεωέρηση στις τιμεέ ς
συά μφωνα με το αά ρθρο 153 του ν. 4412/2016, ποσουά :
Συύ νολο :

115.253,75 €

20.745,68 €

20.399,91 €

213,56 €
156.612,90 €

Ρηάτρα προά σθετης καταβοληά ς (πριμ), συάμφωνα με το αάρθρο 149 του ν. 4412/2016 ΔΕΝ
προβλεέ πεται.
Η παρουήσα συήμβαση δεν υποδιαιρειήται σε τμηή ματα και ανατιήθεται ως ενιαιήο συή νολο για
τους ακοόλουθους λοόγους . 52
Το φυσικοά αντικειάμενο του εν λοά γω εά ργου αφοραά εκτεά λεση εργασιωάν

προβλεέ πεται να γιένουν εργασιέ ες για την συντηέ ρηση διαφοέ ρων αγροτικωέν δροέ μων
στις ΔΕ Ιστιαιάας, Αιδηψουά και Λιχαάδας. Λοό γω της φυό σεως των εργασιωόν που αποτελουόν

μιάα ομαάδα το εάργο δημοπρατειάται ενιαιίο.

(ή υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/επιμέρους έργα:
………………………………………..
…………………………………………
………………………………………..,
τα οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις).

11.2.

Τόπος εκτέλεσης του έργου
Ο Τοέ πος εκτεέ λεσης του εέ ργου ειέναι 1) Στην Δ.Ε. Αιδηψουέ , 2) Στην Δ.Ε Ιστιαιίας και 3) Δ.Ε.
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11.3.

Λιχαά δας σε τμηή ματα αγροτικουύ οδικουύ δικτυύ ου.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Με την υλοποιέηση του εέ ργου αποσκοπειέται η συντηήρηση των οδοστρωμαάτων τμημαά των του
αγροτικουύ οδικουύ δικτυύ ου οδωών σε περιοχεά ς των Δ.Ε. Αιδηψουά , Λιχαά δος και Ιστιαιάας.
Οι εργασιάες που θα εκτελεσθουάν περιλαμβαά νουν συνοπτικαά γενικηά εκσκαφηά επιφανειακωάν εδαφωών,
καθαρισμοά και μοάρφωση υφισταάμενων ταά φρων αποστραά γγισης και καταά τοά πους διαά νοιξη νεά ων, και
μοά ρφωση καταστρωάματος οδωάν με διαά στρωση αδρανωάν υλικωάν .

Επισημαίνεται οέ τι, το φυσικοέ και οικονομικοέ αντικειέμενο των δημοπρατουέ μενων εέ ργων δεν πρεέ πει
να μεταβαά λλεται ουσιωδωάς καταά τη διαάρκεια εκτεά λεσης της συά μβασης, καταά τα οριζοά μενα στην παρ. 4
του αάρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατοά τητα μεταβοληάς υφιάσταται, μοάνο υποά τις προϋ ποθεέ σεις των
αά ρθρων 132 53 και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρεέ πεται η χρηέ ση των «επιέ εέ λασσον» δαπανωέν με τους ακοό λουθους οό ρους και περιορισμουό ς:
•
•
•
•

Δεν τροποποιειέται το «βασικοέ σχεέ διο» της προκηέ ρυξης, ουέ τε οι προδιαγραφεέ ς του εέ ργου, οέ πως
περιγραά φονται στα συμβατικαά τευάχη, ουά τε καταργειάται ομαά δα εργασιωάν της αρχικηά ς συά μβασης.
Δεν θιέγεται η πληροέ τητα, ποιοέ τητα και λειτουργικοέ τητα του εέ ργου.

Δεν χρησιμοποιειέται για την πληρωμηέ νεέ ων εργασιωέν που δεν υπηέ ρχαν στην αρχικηέ συέ μβαση.

Δεν υπερβαιάνει η δαπαάνη αυτηά, καταά τον τελικοέ εγκεκριμεέ νο Ανακεφαλαιωτικοέ Πιένακα Εργασιωέν
του εά ργου, ποσοστοά ειάκοσι τοις εκατοά (20%) της συμβατικηά ς δαπαά νης ομαά δας εργασιωάν του εάργου
ουά τε, αθροιστικαά, ποσοστοά δεάκα τοις εκατοά (10%) της δαπαά νης της αρχικηά ς αξιάας συά μβασης χωριάς
Φ.Π.Α., αναθεωώρηση τιμωάν και απροάβλεπτες δαπαά νες. Στην αθροιστικηά αυτηά ανακεφαλαιάωση
λαμβαά νονται υποάψη μοάνο οι μεταφορεά ς δαπαά νης αποά μιάα ομαά δα εργασιωάν σε αάλλη.
Τα ποσαά που εξοικονομουάνται, εφοάσον υπερβαιάνουν τα ανωτεά ρω οά ρια (20% ηά και 10%), μειωάνουν
ισοά ποσα τη δαπαάνη της αξιάας συάμβασης χωριάς Φ.Π.Α., αναθεωρηά σεις και απροά βλεπτες δαπαάνες.
Για τη χρηά ση των «επιά εάλασσον δαπανωάν» απαιτειάται σε καά θε περιάπτωση η συά μφωνη γνωάμη του
Τεχνικουέ
Συμβουλιέου,
υέ στερα
αποέ
εισηέ γηση
του
φορεέ α
υλοποιέησης.
Ο προϋ πολογισμοέ ς των εέ ργων στα οποιέα εφαρμοέ ζεται η παραά γραφος αυτηά αναλυά εται σε Οομαάδες
εργασιωάν, οι οποιάες συντιάθενται αποά εργασιάες που υπαά γονται σε ενιαιάα υποσυά νολα του τεχνικουά
αντικειμεέ νου των εέ ργων, εέ χουν παροέ μοιο τροέ πο κατασκευηέ ς και επιδεέ χονται το ιέδιο ποσοστοέ
εά κπτωσης στις τιμεά ς μοναά δας τους. Με αποό φαση του Υπουργουό Υποδομωόν και Μεταφορωόν, η
οποιάα μεταά την εάκδοσηά της θα εάχει εφαρμογηά σε οά λα τα ως αά νω εά ργα, προσδιοριάζονται οι ομαάδες
εργασιωάν αναά κατηγοριάα εάργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολικηέ προθεσμιέ α εκτεέ λεσης του εέ ργου, οριέ ζεται σε ΠΕΝΤΕ (05) ΜΗΝΕΣ αποέ την ημεέ ρ α
υπογραφηή ς της συή μβασης 54.
Οι αποκλειστικεέ ς και ενδεικτικεέ ς τμηματικεέ ς προθεσμιέ ες του εέ ργου αναφεέ ρονται στην Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1
13.2
13.3

Η επιλογηά του Αναδοά χου, θα γιά νει συά μφωνα με την «ανοικτηά διαδικασιά α» του αά ρθρου
27 του ν. 4412/2016 και υποέ τις προϋ ποθεέ σεις του νοέ μου αυτουέ .
Η οικονομικηά προσφοραά των διαγωνιζομεά ν ων, θα συνταχθειά και υποβληθειά συά μφωνα
με τα οριζοά μενα στο αά ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .

Καά θε προσφεά ρων μπορειά να υποβαά λει μοά νο μιά α προσφοραά .

55
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13.4
13.5

Δεν επιτρεέ πεται η υποβοληέ εναλλακτικωέ ν προσφορωέ ν. 56

Δε γιέ ν ονται δεκτεέ ς προσφορεέ ς για μεέ ρος του αντικειμεέ ν ου της συέ μβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτηά ριο για την αναά θεση της συά μβασης ειά ναι η πλεά ον συμφεά ρουσα αποά οικονομικηά αά ποψη
προσφοραά μοά νο βαά σει τιμηά ς (χαμηλοά τερη τιμηά ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1

15.2

15.3

15.4

Για την συμμετοχηά στον διαγωνισμοά απαιτειά ται η καταά θεση αποά τους συμμετεά χοντες
οικονομικουά ς φορειά ς, καταά τους οά ρους της παρ. 1 α) του αά ρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικηέ ς επιστοληέ ς συμμετοχηέ ς, που ανεέ ρχεται στο ποσοέ των 3.127 ευρωώ . 57
Στην περιά πτωση εά ν ωσης οικονομικωά ν φορεά ων, η εγγυά ηση συμμετοχηά ς περιλαμβαά νει
και τον οέ ρο οέ τι η εγγυέ ηση καλυέ πτει τις υποχρεωέ σεις οέ λων των οικονομικωέ ν φορεέ ων
που συμμετεέ χουν στην εέ ν ωση.

Οι εγγυητικεά ς επιστολεά ς συμμετοχηά ς περιλαμβαά νουν, συύ μφωνα με το αά ρθρο 72 παρ. 4
του ν. 4412/2016, κατ’ ελαά χιστον τα ακοά λουθα στοιχειά α :
α) την ημερομηνιέ α εέ κδοσης,
β) τον εκδοό τη,
γ) τον κυέ ριο του εέ ργου ηέ το φορεέ α κατασκευηέ ς του εέ ργου δηλ. Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού προς τον οποιί ο απευθυί νονται,
δ) τον αριθμοό της εγγυό ησης,
ε) το ποσοό που καλυό πτει η εγγυό ηση,
στ) την πληέ ρη επωνυμιέ α, τον Α.Φ.Μ. και τη διευέ θυνση του οικονομικουέ φορεέ α υπεέ ρ
του οποιά ου εκδιά δεται η εγγυά ηση (στην περιά πτωση εά ν ωσης αναγραά φονται οά λα τα
παραπαά νω για καά θε μεά λος της εά ν ωσης),
ζ) τους οέ ρους οέ τι: αα) η εγγυέ ηση παρεέ χεται ανεέ κκλητα και ανεπιφυέ λακτα, ο δε
εκδοέ της παραιτειέ ται του δικαιωέ ματος της διαιρεέ σεως και της διζηέ σεως, και ββ) οέ τι σε
περιά πτωση καταά πτωσης αυτηά ς, το ποσοά της καταά πτωσης υποά κειται στο εκαά στοτε
ισχυέ ον τεέ λος χαρτοσηέ μου,
η) τα στοιχειέ α της διακηέ ρυξης (αριθμοέ ς, εέ τος, τιέ τλος εέ ργου ) και την καταληκτικηέ
ημερομηνιή α υποβοληή ς προσφορωή ν,
θ) την ημερομηνιή α ληή ξης ηή τον χροή νο ισχυή ος της εγγυή ησης,
ι) την αναά ληψη υποχρεά ωσης αποά τον εκδοά τη της εγγυά ησης να καταβαά λει το ποσοά της
εγγυά ησης ολικαά ηά μερικαά εντοά ς πεά ντε (5) ημερωά ν μεταά αποά απληά εά γγραφη ειδοποιά ηση
εκειί ν ου προς τον οποιί ο απευθυί νεται.
(Στο σημειά ο αυτοά γιά νεται παραπομπηά στα σχετικαά υποδειά γματα, εφοά σον υπαά ρχουν).

Η εγγυύ ηση συμμετοχηά ς πρεά πει να ισχυά ει τουλαά χιστον για τριαά ντα (30) ημεά ρες μεταά τη
ληά ξη του χροά νου ισχυά ος της προσφοραά ς του αά ρθρου 19 της παρουά σας, ηά τοι μεέ χρι
19-12-2020 αά λλως η προσφοραά απορριά πτεται. Η αναθεά τουσα αρχηά μπορειά , πριν τη
ληά ξη της προσφοραά ς, να ζηταά αποά τον προσφεέ ροντα να παρατειέ νει, πριν τη ληέ ξη τους,
τη διαά ρκεια ισχυά ος της προσφοραά ς και της εγγυά ησης συμμετοχηά ς.

Η εγγυά ηση συμμετοχηά ς καταπιά πτει, υπεά ρ του κυριά ου του εά ργου, μεταά αποά γνωά μη του
Τεχνικουά Συμβουλιά ου αν ο προσφεά ρων αποσυά ρει την προσφοραά του καταά τη διαά ρκεια
ισχυά ος αυτηά ς και στις περιπτωά σεις του αά ρθρου 4.2 της παρουά σας.
Η εά νσταση του αναδοά χου καταά της αποφαά σεως δεν αναστεά λ λει την ειά σπραξη του ποσουά
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15.5

της εγγυηή σεως.

Η εγγυά ηση συμμετοχηά ς επιστρεά φεται στον αναά δοχο με την προσκοά μιση της εγγυύ ησης
καληέ ς εκτεέ λεσης.
Η εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς επιστρεέ φεται στους λοιπουέ ς προσφεέ ροντες, συέ μφωνα με τα
ειδικοά τερα οριζοά μενα στο αά ρθρο 72 του ν. 4412/2016 58.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 59
16.1

ΔΕΝ

16.2

ΔΕΝ προβλεέ πεται η πληρωμηέ πριμ στην παρουέ σα συέ μβαση

60

προβλεά πεται η χορηά γηση προκαταβοληά ς στον Αναά δοχο . 61

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου

17.1 Για την υπογραφηέ της συέ μβασης απαιτειέ ται η παροχηέ εγγυέ ησης καληέ ς εκτεέ λεσης, συέ μφωνα
με το αά ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υά ψος της οποιά ας καθοριά ζεται σε ποσοστοά 5% επιά
της αξιά ας της συά μβασης, χωριά ς Φ.Π.Α. και κατατιά θεται πριν ηά καταά την υπογραφηά της συύ μβασης.
Η εγγυά ηση καληά ς εκτεά λεσης καταπιά πτει στην περιά πτωση παραά βασης των οά ρων της συά μβασης,
οή πως αυτηή ειδικοή τερα οριή ζει.

Σε περιά πτωση τροποποιά ησης της συά μβασης καταά το αά ρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποιά α
συνεπαά γεται αυά ξηση της συμβατικηά ς αξιά ας, ο αναά δοχος ειέ ναι υποχρεωμεέ ν ος να καταθεέ σει πριν
την τροποποιέ ηση, συμπληρωματικηέ εγγυέ ηση το υέ ψος της οποιέ ας ανεέ ρχεται σε ποσοστοέ 5% επιέ
του ποσουί της αυί ξησης χωριί ς ΦΠΑ.

Η εγγυά ηση καληά ς εκτεά λεσης της συά μβασης καλυά πτει συνολικαά και χωριά ς διακριά σεις την εφαρμογηά
οό λων των οά ρων της συά μβασης και καά θε απαιά τηση της αναθεά τουσας αρχηά ς ηά του κυριά ου του εά ργου
εέ ναντι του αναδοέ χου.

Η εγγυέ ηση καληέ ς εκτεέ λεσης καταπιέ πτει υπεέ ρ του κυριέ ου του εέ ργου, με αιτιολογημεέ νη αποέ φαση
του Προϊ σταμεά νου της Διευθυά νουσας Υπηρεσιά ας, ιδιά ως μεταά την οριστικοποιέ ηση της εέ κπτωσης
του αναδοά χου. Η εά νσταση του αναδοά χου καταά της αποφαά σεως δεν αναστεά λ λει την ειά σπραξη του
ποσουή της εγγυηή σεως.

Οι εγγυητικεά ς επιστολεά ς καληά ς εκτεά λεσης περιλαμβαά νουν κατ’ ελαά χιστον τα αναφεροά μενα στην
παραά γραφο 15.2 της παρουά σας και επιπροή σθετα, τον αριθμοή και τον τιή τλο της σχετικηή ς
συύ μβασης .
17.2 Εγγυή ηση καληή ς λειτουργιή ας
Δεν προβλεέ πεται . 62

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυητικεάς επιστολεάς των αάρθρων 15, 16 και 17 εκδιάδονται αποά πιστωτικαά ή χρηματοδοτικά
ιδρυύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργουά ν νοά μιμα στα κραά τη- μεέ λη της Ενωσης ηέ του
Ευρωπαϊκουά Οικονομικουά Χωάρου ηά στα κραά τη-μεέ ρη της ΣΔΣ και εέ χουν, συέ μφωνα με τις ισχυέ ουσες
διαταά ξεις, το δικαιάωμα αυτοά. Μπορουάν, επιάσης, να εκδιάδονται αποά το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ηή να
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παρεά χονται με γραμμαάτιο του Ταμειάου Παρακαταθηκωάν και Δανειίων, με παρακαταά θεση σε αυτοά του
αντιίστοιχου χρηματικουί ποσουί. 63
Αν συσταθειά παρακαταθηάκη με γραμμαάτιο παρακαταά θεσης χρεογραά φων στο Ταμειάο Παρακαταθηκωάν
και Δανειάων, τα τοκομεριάδια ηά μεριάσματα που ληά γουν καταά τη διαά ρκεια της εγγυά ησης επιστρεέ φονται
μεταά τη ληά ξη τους στον υπεά ρ ου η εγγυά ηση οικονομικοά φορεά α.
17.Α.2 Οι εγγυητικεέ ς επιστολεέ ς εκδιέ δονται κατ’ επιλογηέ του οικονομικουέ φορεέ α/ αναδοόχου αποό
εέ ναν ηά περισσοά τερους εκδοά τες της παραπαά νω παραγραά φου, ανεξαρτηή τως του υή ψους των.
Εαάν η εγγυί ηση εκδοθειί αποί αλλοδαποί πιστωτικοί ιίδρυμα μπορειί να συνταχθειί σε μιία αποί τις επιίσημες
γλωάσσες της Ευρωπαϊκηάς Ένωσης, αλλαά θα συνοδευά εται απαραιάτητα αποά μεταά φραση στην ελληνικηά
γλωώσσα, συά μφωνα και με τα ειδικοάτερα οριζοά μενα στο αά ρθρο 6.3. της παρουά σας.

Η αναθεέ τουσα αρχηέ επικοινωνειέ με τους φορειές που φεέ ρονται να εέ χουν εκδωέσει τις εγγυητικεέ ς
επιστολεά ς, προκειμεάνου να διαπιστωάσει την εγκυροά τηταά τους 64.

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώναποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορωών 65 οριίζεται η

19-05-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
25-05-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11: 00 π.μ.

66

Αν, για λοάγους ανωτεά ρας βιάας ηά για τεχνικουά ς λοά γους δεν διενεργηθειά η αποσφραά γιση καταά την
ορισθειέσα ημεέ ρα ηέ αν μεέ χρι τη μεάρα αυτηά δεν εά χει υποβληθειά καμιάα προσφοραά , η αποσφραά γιση και η
καταληκτικηά ημερομηνιάα αντιάστοιχα μετατιάθενται σε οποιαδηά ποτε αά λλη ημεά ρα, με αποά φαση της
αναθεέ τουσας αρχηέ ς. Η αποέ φαση αυτηέ κοινοποιειέται στους προσφεέ ροντες, μεέ σω της
λειτουργικοό τητας “Επικοινωνιί α”, πεά ντε (5) τουλαά χιστον εργαά σιμες ημεά ρες πριν τη νεά α ημερομηνιάα,
και αναρταά ται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελιάδα της αναθεά τουσας αρχηά ς, εφοά σον διαθεά τει, καθωάς και
στον ειδικοά , δημοά σια προσβαά σιμο, χωά ρο “ηλεκτρονικοιά διαγωνισμοιά ” της πυά λης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νεέ α αυτηέ ημερομηνιέα δεν καταστειέ δυνατηέ η
αποσφραά γιση των προσφορωάν ηά δεν υποβληθουά ν προσφορεά ς, μπορειά να ορισθειά και νεά α ημερομηνιάα,
εφαρμοζομεέ νων καταά τα λοιπαά των διαταά ξεων των δυά ο προηγουά μενων εδαφιάων.
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Καά θε υποβαλλοάμενη προσφοραά δεσμευάει τον συμμετεά χοντα στον διαγωνισμοά καταά τη διαά ταξη του
αά ρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διαά στημα έξι (06) μηνών 67, αποό την ημερομηνιήα ληήξης της
προθεσμιήας υποβοληής των προσφορωήν.
Η αναθεά τουσα αρχηά μπορειά , πριν τη ληά ξη του χροά νου ισχυά ος της προσφοραά ς, να ζηταά αποά τους
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προσφεά ροντες να παρατειά ν ουν τη διαά ρκεια ισχυά ος της προσφοραά ς τους και της εγγυά ησης
συμμετοχηή ς.
Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
1.
2.

Η προκηή ρυξη συή μβασης 68 και η παρουή σα Διακηή ρυξη δημοσιευή θηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η
Διακηά ρυξη
αναρταά ται
και
στην
ιστοσελιά δα
της
αναθεά τουσας
αρχηά ς
www.dimosistiaiasaidipsou.net, συά μφωνα με το αά ρθρο 2 της παρουά σας.
3. Περιή ληψη της παρουή σας Διακηή ρυξης δημοσιευή εται στον Ελληνικοή Τυή πο 69, συύ μφωνα με το
αά ρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρταά ται στο προά γραμμα “Διαυά γεια” diavgeia.gov.gr.,

Τα εέ ξοδα των εκ της κειέμενης νομοθεσιέας απαραιέτητων δημοσιευέ σεων της προκηέ ρυξης της
δημοπρασιίας στην οποιάα αναδειάχθηκε αναά δοχος, βαρυά νουν τον ιάδιο και εισπραά ττονται με τον πρωάτο
λογαριασμοέ πληρωμηέ ς του εέ ργου. Τα εέ ξοδα δημοσιευέ σεων των τυχοέ ν προηγουέ μενων διαγωνισμωέν για
την αναά θεση του ιάδιου εάργου, καθωάς και τα εά ξοδα των μη απαραιάτητων εκ του νοά μου δημοσιευύσεων
βαρυά νουν την αναθεάτουσα αρχηά και καταβαά λλονται αποά τις πιστωάσεις του εά ργου.

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης 70
Δεν προβλεέ πεται στην παρουέ σα συέ μβαση.
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Η συά μβαση ανατιάθεται βαάσει του κριτηριάου του αά ρθρου 14 της παρουά σας, σε προσφεά ροντα ο οποιάος
δεν αποκλειάεται αποά τη συμμετοχηά βαάσει της παρ. Α του αά ρθρου 22 της παρουά σας και πληροιά τα
κριτηά ρια επιλογηά ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του αά ρθρου 22 της παρουά σας.
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

21. 1 Δικαιάωμα συμμετοχηάς εάχουν φυσικαά ηά νομικαά προά σωπα, ηά ενωάσεις αυτωών 71 που
δραστηριοποιουύ νται σε εέ ργα κατηγοριίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 72 ταά ξεως Α2 και αάνω του Μ.Ε.Ε.Π. που τηρειάται
στην Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργειίου Υ.ΜΕ. και που ειέναι εγκατεστημεέ να σε:
α) σε κραά τος-μεέ λος της Ένωσης,
β) σε κραά τος-μεέ λος του Ευρωπαϊκουέ Οικονομικουέ Χωέρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριάτες χωάρες που εάχουν υπογραάψει και κυρωάσει τη ΣΔΣ, στο βαθμοά που η υποά αναά θεση δημοάσια
συέ μβαση καλυέ πτεται αποέ τα Παραρτηέ ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεέ ς σημειωέσεις του σχετικουέ με την
Ένωση
Προσαρτηή ματος
I
της
ως
αάνω
Συμφωνιάας,
καθωάς
και
δ) σε τριίτες χωίρες που δεν εμπιίπτουν στην περιίπτωση γ΄ της παρουί σας παραγραά φου και εάχουν
συναά ψει διμερειάς ηά πολυμερειάς συμφωνιάες με την Ένωση σε θεά ματα διαδικασιωάν αναά θεσης δημοσιάων
συμβαά σεων.
21.2 Οικονομικοέ ς φορεέ ας συμμετεέ χει ειέτε μεμονωμεέ να ειέτε ως μεέ λος εέ νωσης. 73,

21.3 Οι ενωώσεις οικονομικωέν φορεέ ων συμμετεέ χουν υποέ τους οά ρους των παρ. 2, 3 και 4 του αά ρθρου 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του αά ρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτειέται αποέ τις εν λοέ γω ενωέσεις να περιβληθουέ ν συγκεκριμεέ νη νομικηέ μορφηέ για την υποβοληέ
προσφοραά ς. Σε περιάπτωση που η εάνωση αναδειχθειά αναά δοχος η νομικηέ της μορφηέ πρεέ πει να ειέναι
τεέ τοια που να εξασφαλιέζεται η υέ παρξη ενοέ ς και μοναδικουέ φορολογικουέ μητρωέου για την εέ νωση (πχ
κοινοπραξιία).
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οι μεμονωμεέ νοι προσφεέ ροντες πρεέ πει να ικανοποιουέ ν οέ λα τα κριτηέ ρια ποιοτικηέ ς επιλογηέ ς.
Στην περιέπτωση εέ νωσης οικονομικωέν φορεέ ων, ισχυέ ουν τα εξηέ ς :

- αναφορικαά με τις απαιτηάσεις του αάρθρου 22 Α της παρουά σας, αυτεά ς θα πρεά πει να ικανοποιουά νται αποά
καά θε μεά λος της εέ νωσης

- αναφορικαά με τις απαιτηάσεις του αά ρθρου 22.Β της παρουά σας, καά θε μεά λος της εά νωσης θα πρεά πει να
ειέναι εγγεγραμμεέ νο στο σχετικοέ επαγγελματικοέ μητρωέο, συά μφωνα με τα ειδικοά τερα στο ως αά νω αά ρθρο,
τουλαά χιστον σε μια αποά τις κατηγοριάες που αφοραά στο υποά αναά θεση εά ργο. Περαιτεά ρω, αθροιστικαά
πρεέ πει να καλυέ πτονται οέ λες οι κατηγοριέες του εέ ργου.
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Καάθε προσφεάρων αποκλείεται αποή τη συμμετοχηή σε διαδικασιήα συή ναψης συή μβασης, εφοήσον
συντρεέ χει στο προέ σωποέ του (αν προέ κειται για μεμονωμεέ νο φυσικοέ ηέ νομικοέ προέ σωπο) ηέ σε εέ να αποέ
τα μεά λη του (αν προάκειται περιά εάνωσης οικονομικωάν φορεά ων) εά νας αποά τους λοά γους των παρακαάτω
περιπτωώσεων:

22.A.1. Όταν υπαάρχει εις βαάρος του αμεταάκλητη 74 καταδικαστικηέ αποέ φαση για εέ ναν αποέ τους
ακοό λουθους λοό γους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οά πως αυτηά οριάζεται στο αά ρθρο 2 της αποά φασης-πλαιίσιο
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2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιέου της 24ης Οκτωβριέου 2008, για την καταπολεέ μηση του οργανωμεέ νου
εγκληήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, οό πως οριάζεται στο αάρθρο 3 της συά μβασης περιά της καταπολεά μησης της διαφθοραά ς στην
οποιάα ενεά χονται υπαάλληλοι των Ευρωπαϊκωάν Κοινοτηά των ηά των κρατωάν-μελωών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παραά γραφο 1 του αάρθρου 2 της αποάφασης-πλαιίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλιέου της 22ας Ιουλιέου 2003, για την καταπολεέ μηση της δωροδοκιέας στον ιδιωτικοέ τομεέ α (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθωής και οή πως οριήζεται στην κειήμενη νομοθεσιήα ηή στο εθνικοή διήκαιο του
οικονομικουέ φορεέ α,
γ) απάτη, καταά την εά ννοια του αά ρθρου 1 της συάμβασης σχετικαά με την προστασιάα των οικονομικωάν
συμφεροήντων των Ευρωπαϊκωήν Κοινοτηήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποιία κυρωίθηκε με το
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικεέ ς δραστηριοέ τητες, οόπως
οριάζονται, αντιστοιάχως, στα αάρθρα 1 και 3 της αποά φασης-πλαιίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιίου της
13ης Ιουνιέου 2002, για την καταπολεέ μηση της τρομοκρατιέας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ηή ηθικηή
αυτουργιάα ηά συνεάργεια ηά αποάπειρα διαάπραξης εγκληά ματος, οά πως οριάζονται στο αά ρθρο 4 αυτηά ς,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ηή χρηματοδοή τηση της τρομοκρατιήας,
οά πως αυτεά ς οριάζονται στο αάρθρο 1 της Οδηγιάας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκουά Κοινοβουλιάου και του
Συμβουλιάου της 26ης Οκτωβριάου 2005, σχετικαά με την προίληψη της χρησιμοποιίησης του
χρηματοπιστωτικουά συστηά ματος για τη νομιμοποιάηση εσοά δων αποά παραά νομες δραστηριοά τητες και τη
χρηματοδοί τηση της τρομοκρατιίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποιία ενσωματωίθηκε στην
εθνικηή νομοθεσιήα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οά πως οριάζονται στο αά ρθρο 2 της
Οδηγιίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκουί Κοινοβουλιίου και του Συμβουλιίου της 5ης Απριλιίου 2011, για
την προέ ληψη και την καταπολεέ μηση της εμποριέας ανθρωέπων και για την προστασιάα των θυμαά των της,
καθωάς και για την αντικαταάσταση της αποά φασης-πλαιίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποιήα ενσωματωήθηκε στην εθνικηή νομοθεσιήα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οικονομικοέ ς φορεέ ας αποκλειέεται επιέσης οέ ταν το προά σωπο εις βαά ρος του οποιάου εκδοάθηκε
αμεταά κλητη καταδικαστικηά αποάφαση ειάναι μεά λος του διοικητικουά , διευθυντικουά ηά εποπτικουά οργαάνου
του εν λοά γω οικονομικουά φορεάα ηά εάχει εξουσιάα εκπροσωάπησης, ληά ψης αποφαά σεων ηά ελεά γχου σε αυτοά.
Στις περιπτωώσεις εταιρειωέν περιορισμεέ νης ευθυέ νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικωέν εταιρειωέν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικωάν Κεφαλαιουχικωάν Εταιρειωάν ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρεά ωση του προηγουά μενου εδαφιάου, αφοραά τους
διαχειριστεέ ς.
Στις περιπτωέσεις ανωνυέ μων εταιρειωέν (Α.Ε.), η υποχρεέ ωση του προηγουέ μενου εδαφιάου αφοραά τον
Διευθυέ νοντα Συέ μβουλο, καθωές και οέ λα τα μεέ λη του Διοικητικουέ Συμβουλιέου.

Στις περιπτωάσεις των συνεταιρισμωάν, η εν λοά γω υποχρεά ωση αφοραά τα μεά λη του Διοικητικουά
Συμβουλιίου 75.

22.A.2 Όταν ο προσφεάρων εάχει αθετηάσει τις υποχρεωάσεις του οά σον αφοραά στην καταβοληή φοήρων ηή
εισφορωάν κοινωνικηά ς ασφαά λισης και αυτοά εάχει διαπιστωθειά αποά δικαστικηά ηά διοικητικηά αποάφαση με
τελεσιάδικη και δεσμευτικηά ισχυά, συάμφωνα με διαταά ξεις της χωάρας οά που ειάναι εγκατεστημεέ νος ηέ την
εθνικηά νομοθεσιάα ηά/και η αναθεάτουσα αρχηά μπορειά να αποδειάξει με τα καταά λληλα μεά σα οάτι ο
προσφεά ρων εά χει αθετηάσει τις υποχρεωάσεις του οά σον αφοραά την καταβοληά φοά ρων ηά εισφορωάν
κοινωνικηά ς ασφαά λισης.
Αν ο προσφεέ ρων ειέναι Έλληνας πολιέτης ηέ εέ χει την εγκαταά στασηά του στην Ελλαά δα, οι υποχρεωάσεις του
που αφορουά ν τις εισφορεάς κοινωνικηάς ασφαά λισης καλυά πτουν, τοά σο την κυά ρια, οά σο και την επικουρικηά
ασφαάλιση.
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Δεν αποκλειάεται ο προσφεάρων, οάταν εάχει εκπληρωάσει τις υποχρεωάσεις του, ειάτε καταβαά λλοντας τους
φοά ρους ηά τις εισφορεάς κοινωνικηάς ασφαάλισης που οφειά λει, συμπεριλαμβανομεά νων, καταά περιάπτωση,
των δεδουλευμεέ νων τοέ κων ηέ των προστιέμων, ειέτε υπαγοέ μενος σε δεσμευτικοέ διακανονισμοέ για την
καταβοληή τους.

22.Α.2α Η αναθεέ τουσα αρχηέ γνωριέζει ηέ μπορειέ να αποδειέξει με τα καταά λληλα μεά σα οά τι εά χουν επιβληθειά
σε βαά ρος του οικονομικουά φορεάα, μεάσα σε χρονικοά διαά στημα δυά ο (2) ετωάν πριν αποά την ημερομηνιάα
ληά ξης της προθεσμιάας υποβοληά ς προσφοραάς:
αα) τρεις (3) πραάξεις επιβοληάς προστιάμου αποά τα αρμοά δια ελεγκτικαά οά ργανα του Σωώματος
Επιθεωάρησης Εργασιάας για παραβαάσεις της εργατικηά ς νομοθεσιάας που χαρακτηριάζονται, συά μφωνα με
την υπουργικηά αποά φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), οάπως εκαάστοτε ισχυάει, ως «υψηληάς» ηά «πολυά
υψηληά ς» σοβαροάτητας, οι οποιάες προκυάπτουν αθροιστικαά αποά τρεις (3) διενεργηθεέ ντες ελεέ γχους, ηέ ββ)
δυά ο (2) πραά ξεις επιβοληάς προστιάμου αποά τα αρμοά δια ελεγκτικαά οά ργανα του Σωάματος Επιθεωάρησης
Εργασιάας για παραβαάσεις της εργατικηάς νομοθεσιάας που αφορουά ν την αδηά λωτη εργασιάα, οι οποιάες
προκυά πτουν αθροιστικαά αποά δυάο (2) διενεργηθεέ ντες ελεέ γχους.
Οι υποέ αα΄ και ββ΄ κυρωέσεις πρεέ πει να εέ χουν αποκτηέ σει τελεσιέδικη και δεσμευτικηέ ισχυέ 76.
22.A.3 α) κενοό . 77
β) κενοό

78

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:79
(α) εά χει αθετηά σει τις υποχρεωάσεις που προβλεά πονται στην παρ. 2 του αά ρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εαά ν ο οικονομικοάς φορεάας τελειά υποά πτωάχευση ηέ εέ χει υπαχθειέ σε διαδικασιέα εξυγιέανσης ηέ ειδικηέ ς
εκκαθαά ρισης ηέ τελειέ υποέ αναγκαστικηέ διαχειέριση αποέ εκκαθαριστηέ ηέ αποέ το δικαστηέ ριο ηέ εέ χει υπαχθειέ
σε διαδικασιέα πτωχευτικουέ συμβιβασμουέ ηέ εέ χει αναστειέ λει τις επιχειρηματικεέ ς του δραστηριοέ τητες ηέ
εαά ν βριάσκεται σε οποιαδηάποτε αναάλογη καταά σταση προκυά πτουσα αποά παροά μοια διαδικασιία,
προβλεποά μενη σε εθνικεάς διαταάξεις νοάμου. Η αναθεά τουσα αρχηά μπορειά να μην αποκλειάει εάναν
οικονομικοά φορεάα, ο οποιάος βριάσκεται σε μια εκ των κατασταά σεων που αναφεά ρονται στην παραπαάνω
περιέπτωση, υποέ την προϋ ποέ θεση οέ τι η αναθεέ τουσα αρχηέ εέ χει αποδειέξει οέ τι ο εν λοέ γω φορεέ ας ειέναι σε
θεά ση να εκτελεάσει τη συάμβαση, λαμβαάνοντας υποά ψη τις ισχυά ουσες διαταά ξεις και τα μεά τρα για τη
συνεάχιση της επιχειρηματικηά ς του λειτουργιάας (παρ. 5 αάρθρου 73 του ν. 4412/2016),

(γ) υπαά ρχουν επαρκωάς ευάλογες ενδειάξεις που οδηγουέ ν στο συμπεέ ρασμα οέ τι ο οικονομικοέ ς φορεέ ας
συνηά ψε συμφωνιάες με αάλλους οικονομικουά ς φορειάς με στοά χο τη στρεά βλωση του ανταγωνισμουά ,

δ) εαά ν μιάα καταά σταση συάγκρουσης συμφεροά ντων καταά την εά ννοια του αά ρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορειί να θεραπευθειί αποτελεσματικαά με αά λλα, λιγοά τερο παρεμβατικαά , μεά σα,

(ε) εαά ν μιάα καταάσταση στρεάβλωσης του ανταγωνισμουά αποά την προά τερη συμμετοχηά των οικονομικωάν
φορεά ων καταά την προετοιμασιάα της διαδικασιάας συά ναψης συά μβασης, καταά τα οριζοά μενα στο αά ρθρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορειί να θεραπευθειά με αά λλα, λιγοά τερο παρεμβατικαά , μεά σα,

(στ) εαά ν ο οικονομικοάς φορεάας εάχει επιδειάξει σοβαρηά ηά επαναλαμβανοά μενη πλημμεά λεια καταά την
εκτεέ λεση ουσιωέδους απαιέτησης στο πλαιέσιο προηγουέ μενης δημοέ σιας συέ μβασης, προηγουέ μενης
συέ μβασης με αναθεέ τοντα φορεέ α ηέ προηγουέ μενης συέ μβασης παραχωέρησης που ειέχε ως αποτεέ λεσμα
την προά ωρη καταγγελιάα της προηγουάμενης συά μβασης, αποζημιωάσεις ηά αά λλες παροά μοιες κυρωάσεις,

(ζ) εαά ν ο οικονομικοάς φορεάας εάχει κριθειά εά νοχος σοβαρωάν ψευδωάν δηλωάσεων καταά την παροχηά των
πληροφοριωών που απαιτουήνται για την εξακριήβωση της απουσιήας των λοή γων αποκλεισμουή ηή την
24
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πληέ ρωση των κριτηριέων επιλογηέ ς, εέ χει αποκρυέ ψει τις πληροφοριέες αυτεέ ς ηέ δεν ειέναι σε θεέ ση να
προσκομιάσει τα δικαιολογητικαά που απαιτουά νται κατ’ εφαρμογηά του αά ρθρου 23 της παρουά σας,

(η) εαά ν ο οικονομικοάς φορεάας επιχειάρησε να επηρεαά σει με αθεά μιτο τροά πο τη διαδικασιάα ληάψης
αποφαά σεων της αναθεάτουσας αρχηάς, να αποκτηά σει εμπιστευτικεά ς πληροφοριάες που ενδεά χεται να του
αποφεά ρουν αθεάμιτο πλεονεάκτημα στη διαδικασιάα συά ναψης συά μβασης ηά να παραά σχει εξ αμελειίας
παραπλανητικεάς πληροφοριάες που ενδεάχεται να επηρεαά σουν ουσιωδωάς τις αποφαά σεις που αφορουάν
τον αποκλεισμοά , την επιλογηά ηά την αναά θεση,
(θ) εαά ν ο οικονομικοάς φορεάας εάχει διαπραά ξει σοβαροά επαγγελματικοά παραά πτωμα, το οποιάο θεά τει σε
αμφιβολιία την ακεραιοάτηταά του.

22.Α.5. κενοό

80

22.Α.6. Η αναθεάτουσα αρχηά αποκλειάει οικονομικοά φορεά α σε οποιοδηά ποτε χρονικοά σημειάο καταά τη
διαά ρκεια της διαδικασιάας συάναψης συάμβασης, οά ταν αποδεικνυά εται οά τι αυτοά ς βριάσκεται λοά γω πραάξεων
ηή παραλειήψεων αυτουή ειήτε πριν ειήτε καταά τη διαδικασιάα, σε μιάα αποά τις περιπτωάσεις των
προηγουάμενων παραγραάφων.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της 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)
έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 81

22.Α.7. Οικονομικοάς φορεάας που εμπιάπτει σε μια αποά τις κατασταά σεις που αναφεά ρονται στις
παραγραά φους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4 82 μπορειέ να προσκομιέζει στοιχειέα προκειμεέ νου να αποδειέξει
οέ τι τα μεέ τρα που εέ λαβε επαρκουέ ν για να αποδειέξουν την αξιοπιστιέα του, παροέ τι συντρεέ χει ο σχετικοέ ς
λοά γος αποκλεισμουά. Εαάν τα στοιχειάα κριθουά ν επαρκηά , ο εν λοά γω οικονομικοέ ς φορεέ ας δεν αποκλειέεται
αποά τη διαδικασιάα συάναψης συάμβασης. Τα μεά τρα που λαμβαά νονται αποά τους οικονομικουά ς φορειάς
αξιολογουά νται σε συναάρτηση με τη σοβαροά τητα και τις ιδιαιάτερες περισταά σεις του ποινικουά
αδικηέ ματος ηέ του παραπτωέματος. Αν τα μεέ τρα κριθουή ν ανεπαρκηή , γνωστοποιειήται στον οικονομικοή
φορεέ α το σκεπτικοέ της αποέ φασης αυτηέ ς. Οικονομικοέ ς φορεέ ας που εέ χει αποκλειστειέ, με τελεσιέδικη
αποά φαση, αποά τη συμμετοχηά σε διαδικασιάες συά ναψης συά μβασης ηά αναά θεσης παραχωάρησης δεν μπορειά
να καά νει χρηά ση της ανωτεάρω δυνατοάτητας καταά την περιάοδο του αποκλεισμουά που οριάζεται στην εν
λοά γω αποά φαση στο κραά τος - μεέ λος στο οποιέο ισχυέ ει η αποέ φαση.
22.Α.8. Η αποάφαση για την διαπιάστωση της επαάρκειας ηά μη των επανορθωτικωάν μεάτρων καταά την
προηγουά μενη παραάγραφο εκδιάδεται συάμφωνα με τα οριζοά μενα στις παρ. 8 και 9 του αά ρθρου 73 του ν.
4412/2016.
22.Α.9. Οικονομικοάς φορεάας που του εάχει επιβληθειά, με την κοινηά υπουργικηά αποά φαση του αά ρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινηή του αποκλεισμουή αποκλειήεται αυτοδιήκαια και αποή την παρουί σα διαδικασιία
συό ναψης δημοό σιας συό μβασης .
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22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφοραά την καταλληλοά τητα για την αά σκηση της επαγγελματικηά ς δραστηριοά τητας, απαιτειάται οι
οικονομικοιέ φορειές να ειέναι εγγεγραμμεέ νοι στο σχετικοέ επαγγελματικοέ μητρωέο που τηρειέται στο
κραά τος εγκαταά στασηάς τους. Ειδικαά οι προσφεά ροντες που ειάναι εγκατεστημεά νοι στην Ελλαά δα απαιτειάται
να ειάναι εγγεγραμμεάνοι στο Μητρωάο Εργοληπτικωάν Επιχειρηά σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ηά στα Νομαρχιακαά
Μητρωία στην κατηγοριία/-ιες εά ργου του αά ρθρου 21 της παρουά σας 84. Οι προσφεέ ροντες που ειέναι
εγκατεστημεά νοι σε κραάτος μεάλος της Ευρωπαϊκηά ς Ένωσης απαιτειάται να ειάναι εγγεγραμμεέ νοι στα
Μητρωήα του παραρτηήματος ΧΙ του Προσαρτηή ματος Α του ν. 4412/2016.
22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 85

Ειδικαά οι εργοληπτικεάς επιχειρηάσεις που ειάναι εγγεγραμμεά νες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρεά πει να υπερβαιάνουν
τα ανωάτατα επιτρεπταά οάρια ανεκτεάλεστου υπολοιάπου εργολαβικωάν συμβαά σεων, συά μφωνα με τα
ειδικοάτερα οριζοά μενα στο αά ρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, οάπως ισχυάει.
22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 86
Κενοό

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 87
Κενοό

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφοραά τα κριτηάρια της οικονομικηάς και χρηματοοικονομικηά ς επαά ρκειας και τα κριτηά ρια σχετικαά
με την τεχνικηέ και επαγγελματικηέ ικανοέ τητα, εέ νας οικονομικοέ ς φορεέ ας μπορειέ, να στηριέζεται στις
ικανοά τητες αά λλων φορεά ων, ασχεά τως της νομικηά ς φυά σης των δεσμωάν του με αυτουά ς.

Η αναθεά τουσα αρχηά ελεάγχει, συάμφωνα με τα οριζοά μενα στο αά ρθρο 23 της παρουά σας, εαά ν οι φορειάς, στις
ικανοί τητες των οποιίων προτιίθεται να στηριχθειά ο προσφεά ρων, πληρουά ν τα σχετικαά κριτηά ρια επιλογηά ς
και εαά ν συντρεά χουν λοάγοι αποκλεισμουά καταά τα οριζοά μενα στην παρουά σα διακηά ρυξη. Όσον αφοραά τα
κριτηά ρια που σχετιάζονται με τους τιάτλους σπουδωάν και τα επαγγελματικαά προσοά ντα που οριάζονται
στην περιίπτωση στ του Μεέ ρους ΙΙ του Παραρτηέ ματος ΧΙΙ του Προσαρτηέ ματος Α ν. 4412/2016 ηέ με την
σχετικηά επαγγελματικηά εμπειριάα, οι οικονομικοιά φορειάς, μπορουά ν να βασιάζονται στις ικανοά τητες αάλλων
φορεά ων μοά νο εαάν οι τελευταιάοι θα εκτελεάσουν τις εργασιάες ηά τις υπηρεσιάες για τις οποιίες απαιτουίνται
οι συγκεκριμεέ νες ικανοέ τητες.

Όταν ο οικονομικοάς φορεάας στηριάζεται στις ικανοά τητες αά λλων φορεά ων οά σον αφοραά τα κριτηά ρια που
σχετιήζονται με την οικονομικηή και χρηματοοικονομικηή επαά ρκεια, ο οικονομικοά ς φορεά ας και αυτοιά οι
φορειίς ειίναι αποί κοινουί υπευίθυνοι 88 για την εκτεέ λεση της συέ μβασης.

Στην περιέπτωση εέ νωσης οικονομικωέν φορεέ ων, η εέ νωση μπορειέ να στηριέζεται στις ικανοέ τητες των
συμμετεχοά ντων στην εάνωση ηά αάλλων φορεά ων (για τα κριτηά ρια της οικονομικηά ς και
χρηματοοικονομικηής επαάρκειας και τα κριτηά ρια σχετικαά με την τεχνικηά και επαγγελματικηά ικανοά τητα).
Κενοό . 89
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23.1 Καταά την υποβοληά προσφορωάν οι οικονομικοιά φορειάς υποβαά λλουν το Τυποποιημεά νο Έντυπο
Υπευάθυνης Δηάλωσης (ΤΕΥΔ) του αά ρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποιάο αποτελειά ενημερωμεάνη
υπευέ θυνη δηέ λωση, με τις συνεέ πειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικαταά σταση των πιστοποιητικωάν που εκδιάδουν δημοά σιες αρχεά ς ηά τριάτα μεά ρη, επιβεβαιωάνοντας οάτι
ο εν λοέ γω οικονομικοέ ς φορεέ ας πληροιέ τις ακοέ λουθες προϋ ποθεέ σεις:
α) δεν βριάσκεται σε μιάα αποά τις κατασταά σεις του αά ρθρου 22 Α της παρουάσας,
β) πληροιί τα σχετικαά κριτηάρια επιλογηάς τα οποιάα εά χουν καθοριστειά, συά μφωνα με το αά ρθρο 22 Β-Ε της
παρουύ σας.
Σε οποιοδηά ποτε χρονικοά σημειάο καταά τη διαά ρκεια της διαδικασιάας, μπορειά να ζητηθειά αποά τους
προσφεά ροντες να υποβαάλλουν οάλα ηά ορισμεά να δικαιολογητικαά της εποά μενης παραγραά φου, οά ταν αυτοά
απαιτειήται για την ορθηή διεξαγωγηή της διαδικασιήας.
Το ΤΕΥΔ μπορειά να υπογραάφεται εάως δεάκα (10) ημεά ρες πριν την καταληκτικηά ημερομηνιάα υποβοληάς
των προσφορωών91.

Καταά την υποβοληά του ΤΕΥΔ, ειάναι δυνατηά , με μοά νη την υπογραφηά του καταά περιάπτωση εκπροσωάπου
του οικονομικουέ φορεέ α, η προκαταρκτικηέ αποέ δειξη των λοέ γων αποκλεισμουέ που αναφεέ ρονται στο
αά ρθρο 22.Α.1 της παρουάσας, για το συάνολο των φυσικωάν προσωάπων που ειάναι μεά λη του διοικητικουά,
διευθυντικουά ηά εποπτικουά οργαάνου του ηά εά χουν εξουσιήα εκπροσωήπησης, ληήψης αποφαάσεων ηά ελεά γχου
σε αυτοό ν 92.
Ως εκπροέ σωπος του οικονομικουέ φορεέ α, για την εφαρμογηέ του παροέ ντος, νοειέται ο νοέ μιμος
εκπροή σωπος αυτουή, οήπως προκυήπτει αποή το ισχυή ον καταστατικοή ηή το πρακτικοή εκπροσωήπησηής του
καταά το χροά νο υποβοληάς της προσφοραά ς ηά το αρμοδιάως εξουσιοδοτημεά νο φυσικοά προά σωπο να
εκπροσωπειά τον οικονομικοά φορεάα για διαδικασιάες συά ναψης συμβαά σεων ηά για τη συγκεκριμεάνη
διαδικασιία συί ναψης συίμβασης 93.

Στην περιάπτωση υποβοληά ς προσφοραά ς αποά εά νωση οικονομικωέν φορεέ ων, το Τυποποιημεέ νο Έντυπο
Υπευά θυνης Δηά λωσης ( ΤΕΥΔ), υποβαά λλεται χωρισταά αποά καά θε μεά λος της εά νωσης.

Στην περιέπτωση που προσφεέ ρων οικονομικοέ ς φορεέ ας δηλωένει στο Τυποποιημεέ νο Έντυπο Υπευέ θυνης
Δηή λωσης ( ΤΕΥΔ) την προήθεσηή του για αναάθεση υπεργολαβιάας, υποβαά λλει μαζιά με το δικοά του ΤΕΥΔ και
το ΤΕΥΔ του υπεργολαά βου.
Στην περιέπτωση που προσφεέ ρων οικονομικοέ ς φορεέ ας στηριέζεται στις ικανοέ τητες ενοέ ς ηέ περισσοέ τερων
φορεά ων υποβαά λλει μαζιά με το δικοά του το δικοά του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ καά θε φορεέ α στις ικανοέ τητες του
οποιίου στηριίζεται.
23. 2 . Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Το δικαιάωμα συμμετοχηάς και οι οάροι και προϋ ποθεά σεις συμμετοχηά ς, οά πως οριάστηκαν στα αά ρθρα 21 και
22 της παρουά σας, κριάνονται καταά την υποβοληά της προσφοραά ς, καταά την υποβοληή των
δικαιολογητικωάν, συάμφωνα με το αάρθρο 4.2 (α εως δ) και καταά τη συάναψη της συάμβασης, συάμφωνα με
το αά ρθρο 4.2 (ε) της παρουύ σας

Στην περιέπτωση που προσφεέ ρων οικονομικοέ ς φορεέ ας ηέ εέ νωση αυτωέν στηριίζεται στις ικανοί τητες
αάλλων φορεάων, συά μφωνα με το αά ρθρο 22.ΣΤ της παρουί σας, οι φορειίς στην ικανοί τητα των οποιίων
στηριέζεται ο προσφεέ ρων οικονομικοέ ς φορεέ ας ηέ εέ νωση αυτωέν, υποχρεουέ νται στην υποβοληέ των
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δικαιολογητικωάν που αποδεικνυάουν οάτι δεν συντρεά χουν οι λοά γοι αποκλεισμουά του αά ρθρου 22 Α της
παρουό σας και οότι πληρουά ν τα σχετικαά κριτηά ρια επιλογηά ς καταά περιάπτωση (αά ρθρου 22 Β – Ε).

Ο οικονομικοέ ς φορεέ ας υποχρεουέ ται να αντικαταστηέ σει εέ ναν φορεέ α στην ικανοέ τητα του οποιέου
στηριέζεται, εφοέ σον ο τελευταιέος δεν πληροιέ το σχετικοέ κριτηέ ριο επιλογηέ ς ηέ για τον οποιέο συντρεέ χουν
λοά γοι αποκλεισμουά των παραγραάφων 1, 2, 2α και 4 94 του αά ρθρου 22 Α.

Οι οικονομικοιά φορειάς δεν υποχρεουάνται να υποβαά λλουν δικαιολογητικαά ηά αά λλα αποδεικτικαά στοιχειάα,
αν και στο μεά τρο που η αναθεάτουσα αρχηά εά χει τη δυνατοά τητα να λαμβαά νει τα πιστοποιητικαά ηά τις
συναφειάς πληροφοριάες απευθειάας μεάσω προά σβασης σε εθνικηά βαά ση δεδομεά νων σε οποιοδηά ποτε κραάτος
- μεά λος της Ένωσης, η οποιάα διατιάθεται δωρεαά ν, οά πως εθνικοά μητρωάο συμβαά σεων, εικονικοά φαάκελο
επιχειάρησης, ηλεκτρονικοά συάστημα αποθηάκευσης εγγραά φων ηή συή στημα προεπιλογηή ς. Η δηή λωση για την
προά σβαση σε εθνικηά βαάση δεδομεάνων εμπεριεά χεται στο Τυποποιημεά νο Έντυπο Υπευά θυνης Δηά λωσης
(ΤΕΥΔ).

Οι οικονομικοιά φορειάς δεν υποχρεουάνται να υποβαά λουν δικαιολογητικαά , οά ταν η αναθεά τουσα αρχηά που
εέ χει αναθεέ σει τη συέ μβαση διαθεά τει ηά δη τα δικαιολογητικαά αυταά .

Όλα τα αποδεικτικαά εάγγραφα του αάρθρου 23.3 εά ως 23.10 της παρουά σας, υποβαά λλονται, συά μφωνα με
τις διαταάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικαά τα αποδεικτικαά τα οποιάα αποτελουάν ιδιωτικαά εάγγραφα,
μπορειί να γιίνονται αποδεκταά και σε απληά φωτοτυπιάα, εφοά σον συνυποβαά λλεται υπευά θυνη δηά λωση
στην οποιάα βεβαιωάνεται η ακριάβειαά τους 95.

Επισημαιένεται οέ τι γιένονται αποδεκτεέ ς:
•
οι εέ νορκες βεβαιωέσεις που αναφεέ ρονται στην παρουέ σα Διακηέ ρυξη, εφοέ σον εέ χουν
συνταχθειέ εέ ως τρεις (3) μηέ νες πριν αποέ την υποβοληέ τους,
•
οι υπευάθυνες δηλωάσεις, εφοάσον εά χουν συνταχθειά μεταά την κοινοποιάηση της προά σκλησης
για την υποβοληή των δικαιολογητικωήν 96. Σημειωίνεται οί τι δεν απαιτειίται θεωίρηση του γνησιίου της
υπογραφηή ς τους .

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.

Ο προσωρινοά ς αναάδοχος, κατοάπιν σχετικηά ς ηλεκτρονικηά ς προά σκλησης αποά την αναθεά τουσα αρχηά,
υποβαά λλει τα ακοάλουθα δικαιολογητικαά, καταά τα ειδικοά τερα οριζοά μενα στο αά ρθρο 4.2 της παρουά σας 97:
Για την αποή δειξη της μη συνδρομηής των λοήγων αποκλεισμουή του άρθρου 22Α ο προσωρινοά ς αναά δοχος
υποβαά λλει αντιίστοιχα τα παρακαάτω δικαιολογητικαά :
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:

αποά σπασμα του ποινικουά μητρωάου ηά, ελλειάψει αυτουά , ισοδυά ναμου εγγραά φου που εκδιάδεται αποά
αρμοάδια δικαστικηά ηά διοικητικηά αρχηά του κραάτους-μεέ λους ηέ της χωέρας καταγωγηέ ς ηέ της χωέρας οέ που
ειέναι εγκατεστημεέ νος ο εν λοέ γω οικονομικοέ ς φορεέ ας, αποέ το οποιέο προκυέ πτει οέ τι πληρουέ νται αυτεέ ς οι
προϋ ποθεέ σεις, που να εέ χει εκδοθειέ εέ ως τρεις (3) μηέ νες πριν αποέ την υποβοληέ του 98 Η υποχρεέ ωση
προσκοά μισης του ως αάνω αποσπαάσματος αφοραά και τα προά σωπα των τελευταιάων τεσσαά ρων εδαφιάων
της παραγραά φου Α.1 του αά ρθρου 22.

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικοή που εκδιήδεται αποή την αρμοή δια αρχηή του
οικειάου κραά τους - μεέ λους ηέ χωέρας, περιέ του οέ τι εέ χουν εκπληρωθειέ οι υποχρεωέσεις του οικονομικουέ
φορεά α, οά σον αφοραά στην καταβοληά φοάρων (φορολογικηά ενημεροά τητα) και στην καταβοληά των
εισφορωήν κοινωνικηή ς ασφαά λισης (ασφαλιστικηά ενημεροάτητα)99 συί μφωνα με την ισχυί ουσα νομοθεσιία
του κραά τους εγκαταάστασης ηά την ελληνικηά νομοθεσιάα αντιάστοιχα, που να ειάναι εν ισχυά καταά το χροάνο
υποβοληά ς του, αάλλως, στην περιάπτωση που δεν αναφεά ρεται σε αυτοά χροά νος ισχυά ος, που να εά χει εκδοθειί
εέ ως τρεις (3) μηέ νες πριν αποέ την υποβοληέ του 100.
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Για τους προσφεέ ροντες που ειάναι εγκατεστημεά νοι ηά εκτελουά ν εά ργα στην Ελλαά δα τα σχετικαά
δικαιολογητικαά που υποβαάλλονται ειάναι

φορολογικηή ενημεροή τητα που εκδιίδεται αποί το Υπουργειίο Οικονομικωίν (αρμοί δια Δ.Ο.Υ) για
τον οικονομικοέ φορεέ α και για τις κοινοπραξιέες στις οποιέες συμμετεέ χει για τα δημοέ σια εέ ργα που ειέναι
σε εξεέ λιξη 101. Οι αλλοδαποιά προσφεάροντες θα υποβαά λλουν υπευά θυνη δηά λωση 102 περιέ του οέ τι δεν εέ χουν
υποχρεά ωση καταβοληάς φοάρων στην Ελλαάδα. Σε περιάπτωση που εάχουν τεάτοια υποχρεάωση θα
υποβαά λλουν σχετικοά αποδεικτικοά της οικειάας Δ.Ο.Υ.

ασφαλιστικηέ ενημεροέ τητα που εκδιέδεται αποέ τον αρμοέ διο ασφαλιστικοέ φορεέ α 103. Η
ασφαλιστικηή ενημεροή τητα καλυέ πτει τις ασφαλιστικεέ ς υποχρεωέσεις του προσφεέ ροντος οικονομικουέ
φορεέ α α) ως φυσικοέ ηέ νομικοέ προέ σωπο για το προσωπικοέ τους με σχεέ ση εξαρτημεέ νης εργασιέας, β) για
εέ ργα που εκτελειέ μοέ νος του ηέ σε κοινοπραξιέα καθωές και γ) για τα στελεέ χη του που εέ χουν υποχρεέ ωση
ασφαά λισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημεά νοι στην Ελλαά δα οικονομικοιά φορειάς υποβαά λλουν
αποδεικτικοά ασφαλιστικηάς ενημεροάτητας (κυά ριας και επικουρικηά ς ασφαά λισης) για το προσωπικοά τους
με σχεέ ση εξαρτημεέ νης εργασιέας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμεέ νους – μεέ λη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιποέ
προσωπικοό Δεν αποτελουάν αποάδειξη ενημεροά τητας της προσφεά ρουσας εταιριάας, αποδεικτικαά
ασφαλιστικηή ς ενημεροήτητας των φυσικωήν προσωήπων που στελεχωήνουν το πτυχιήο της εταιριήας ως
εταιίροι. Οι αλλοδαποιά προσφεάροντες (φυσικαά και νομικαά προά σωπα), που δεν υποβαά λουν τα αάνω
αποδεικτικαά , υποβαάλλουν υπευάθυνη δηάλωση περιά του οά τι δεν απασχολουά ν προσωπικοά , για το οποιάο
υπαά ρχει υποχρεάωση ασφαάλισης σε ημεδαπουά ς ασφαλιστικουά ς οργανισμουά ς. Αν απασχολουά ν τεάτοιο
προσωπικοά, πρεάπει να υποβαάλλουν σχετικοή αποδεικτικοή ασφαλιστικηή ς ενημεροή τητας.
- υπευέ θυνη δηέ λωση του προσφεέ ροντος οέ τι δεν εέ χει εκδοθειέ δικαστικηέ ηέ διοικητικηέ αποέ φαση με
τελεσιάδικη και δεσμευτικηά ισχυά για την αθεά τηση των υποχρεωάσεωάν του οά σον αφοραά στην καταβοληά
φοά ρων ηά εισφορωάν κοινωνικηάς ασφαάλισης.
(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικοό αποό τη Διευό θυνση Προγραμματισμουό
και Συντονισμουέ της Επιθεωέρησης Εργασιακωέν Σχεέ σεων, που να εέ χει εκδοθειέ εέ ως τρεις (3) μηέ νες πριν
αποή την υποβοληή του 104, αποά το οποιάο να προκυά πτουν οι πραά ξεις επιβοληά ς προστιάμου που εάχουν
εκδοθειά σε βαά ρος του οικονομικουά φορεάα σε χρονικοά διαά στημα δυά ο (2) ετωάν πριν αποά την ημερομηνιάα
ληά ξης της προθεσμιάας υποβοληά ς προσφοραάς.
Μεέ χρι να καταστειέ εφικτηέ η εέ κδοση του ανωτεέ ρω πιστοποιητικουά , υποβαά λλεται υπευά θυνη δηά λωση του
οικονομικουά φορεάα, χωριάς να απαιτειάται επιάσημη δηά λωση του ΣΕΠΕ σχετικαά με την εά κδοση του
πιστοποιητικουύ 105.

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22 106: πιστοποιητικοί που εκδιίδεται αποί την αρμοίδια
δικαστικηή ηή διοικητικηή αρχηά του οικειάου κραάτους - μεέ λους ηέ χωέρας, που να εέ χει εκδοθειέ εέ ως τρεις (3)
μηήνες πριν αποή την υποβοληή του 107 . Για τους οικονομικουέ ς φορειές που ειέναι εγκαταστημεέ νοι ηέ
εκτελουέ ν εέ ργα στην Ελλαάδα το πιστοποιητικοά οά τι δεν τελουά ν υποά πτωάχευση, , πτωχευτικοά συμβιβασμοά ,
αναγκαστικηέ διαχειέριση, δεν εέ χουν υπαχθειέ σε διαδικασιέα εξυγιέανσης εκδιέδεται αποέ το αρμοέ διο
πρωτοδικειέο της εέ δρας του οικονομικουέ φορεέ α. Το πιστοποιητικοό οότι το νομικοό προόσωπο δεν εέ χει
τεθειά υποά εκκαθαάριση με δικαστικηά αποάφαση εκδιάδεται αποά το οικειάο Πρωτοδικειάο της εά δρας του
οικονομικουά φορεάα, το δε πιστοποιητικοά οά τι δεν εά χει τεθειά υποά εκκαθαά ριση με αποά φαση των εταιάρων
εκδιάδεται αποά το Γ.Ε.Μ.Η., συάμφωνα με τις κειάμενες διαταά ξεις, ως καάθε φοραά ισχυάουν. Ειδικά η μη
αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 108.

(δ) Αν το κραά τος-μεάλος ηά χωάρα δεν εκδιάδει τα υποά των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικαά ηά οά που
τα πιστοποιητικαά αυταά δεν καλυάπτουν οάλες τις περιπτωάσεις υποά 1 και 2 και 4 (β) του αάρθρου 22 Α., το
εέ γγραφο ηέ το πιστοποιητικοέ μπορειέ να αντικαθιέσταται αποά εά νορκη βεβαιάωση ηά , στα κραά τη - μεέ λη ηέ
στις χωέρες οέ που δεν προβλεέ πεται εέ νορκη βεβαιέωση, αποέ υπευέ θυνη δηέ λωση του ενδιαφερομεέ νου
ενωάπιον αρμοά διας δικαστικηάς ηά διοικητικηά ς αρχηά ς, συμβολαιογραά φου ηά αρμοά διου επαγγελματικουά ηά
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εμπορικουά οργανισμουά του κραάτους μεέ λους ηέ της χωέρας καταγωγηέ ς ηέ της χωέρας οέ που ειέναι
εγκατεστημεέ νος ο οικονομικοέ ς φορεέ ας. Στην περιέπτωση αυτηέ οι αρμοέ διες δημοέ σιες αρχεέ ς παρεέ χουν
επιέσημη δηέ λωση στην οποιέα αναφεέ ρεται οέ τι δεν εκδιέδονται τα εέ γγραφα ηέ τα πιστοποιητικαά της
παρουά σας παραγραάφου ηά οό τι τα εέ γγραφα ηέ τα πιστοποιητικαά αυταά δεν καλυά πτουν οά λες τις
περιπτωάσεις που αναφεά ρονται στα υποά 1 και 2 και 4 (β) του αά ρθρου 22 Α της παρουά σας.

Οι επιέσημες δηλωέσεις καθιέστανται διαθεέ σιμες μεέ σω του επιγραμμικουέ αποθετηριέου πιστοποιητικωέν
(e-Certis) 109 του αά ρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Αν διαπιστωθειά με οποιονδηάποτε τροάπο οάτι, στην εν λοά γω χωάρα εκδιάδονται τα υποά ψη πιστοποιητικαά, η
προσφοραά του διαγωνιζοάμενου απορριάπτεται.

(ε) Για τις λοιπεέ ς περιπτωέσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 110, υποβαά λλεται υπευάθυνη
δηέ λωση του προσφεέ ροντος οέ τι δεν συντρεέ χουν στο προέ σωποέ του οι οριζοέ μενοι λοέ γοι αποκλεισμουέ 111.

Ειδικαά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 112, για τις εργοληπτικεέ ς
επιχειρηά σεις που ειάναι εγγεγραμμεάνες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαά λλονται πιστοποιητικαά χορηγουά μενα αποά τα
αρμοή δια επιμελητηήρια και φορειής (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) αποή τα οποιήα αποδεικνυή εται οή τι τα προή σωπα
με βεβαιάωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχωάνουν την εργοληπτικηά επιχειάρηση, δεν εά χουν διαπραά ξει σοβαροά
επαγγελματικοά παραάπτωμα.
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22 113

Για την αποάδειξη της μη συνδρομηά ς του λοάγου αποκλεισμουά της παραγραάφου Α.5 του αάρθρου 22
υποβαά λλονται, εφοάσον ο προσωρινοάς αναάδοχος ειάναι ανωάνυμη εταιριάα:

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρουέ νται της υποχρεέ ωσης αυτηέ ς οι εταιρειέες
που ειίναι εισηγμεάνες στο Χρηματιστηάριο της χωάρας εγκαταά στασηά ς τους και υποβαά λλουν περιά τουάτου
υπευή θυνη δηή λωση του νοή μιμου εκπροσωήπου τους].

- Πιστοποιητικοά αρμοάδιας αρχηάς του κραάτους της εά δρας, αποά το οποιάο να προκυά πτει οά τι οι μετοχεά ς ειάναι
ονομαστικεέ ς που να εέ χει εκδοθειά εά ως τριαά ντα (30) εργαά σιμες ημεά ρες πριν αποά την υποβοληά του. 114

- Αναλυτικηά καταάσταση με τα στοιχειάα των μετοά χων της εταιρειάας και τον αριθμοά των μετοχωάν καάθε
μετοά χου (μετοχολοάγιο), οάπως τα στοιχειάα αυταά ειάναι καταχωρημεά να στο βιβλιάο μετοά χων της εταιρειίας,
το πολυά τριαά ντα εργαά σιμες ημεά ρες πριν αποά την ημεά ρα υποβοληά ς της προσφοραά ς.
Ειδικοότερα:

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομιήζουν μοή νο την αναλυτικηή
καταά σταση με τα στοιχειάα των μετοάχων της εταιρειάας και τον αριθμοά των μετοχωάν καά θε μετοάχου
(μετοχολοά γιο), οάπως τα στοιχειάα αυταά ειάναι καταχωρημεά να στο βιβλιάο μετοά χων της εταιρειάας, το πολυά
τριαά ντα (30) εργαάσιμες ημεάρες πριν αποά την ημεά ρα υποβοληά ς της προσφοραά ς καθωάς η απαιάτηση για
την υποβοληή του πιστοποιητικουή αποή το οποιήο να προκυέ πτει οέ τι οι μετοχεέ ς ειέναι ονομαστικεέ ς,
καλυά πτεται συά μφωνα με τα οριζοάμενα στο αά ρθρο 23.9 της παρουά σας.

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφοά σον εά χουν καταά το διάκαιο της εά δρας τους ονομαστικεέ ς
μετοχεέ ς, προσκομιίζουν :

αα) Πιστοποιητικοό αρμοάδιας αρχηάς του κραά τους της εά δρας, αποά το οποιάο να προκυά πτει οάτι οι
μετοχεέ ς ειέναι ονομαστικεέ ς,
ββ) Αναλυτικηά καταάσταση μετοάχων, με αριθμοά των μετοχωάν του καά θε μετοά χου, οά πως τα στοιχειάα
αυταά ειάναι καταχωρημεάνα στο βιβλιάο μετοά χων της εταιρειάας με ημερομηνιάα το πολυά 30 εργαάσιμες
ημεά ρες πριν την υποβοληά της προσφοραά ς.

γγ) Καά θε αά λλο στοιχειάο αποά το οποιάο να προκυά πτει η ονομαστικοποιάηση μεά χρι φυσικουά προσωάπου
των μετοχωάν, που εάχει συντελεστειά τις τελευταιάες 30 (τριαά ντα) εργαά σιμες ημεά ρες πριν την υποβοληά της
προσφοραά ς.
30

ΑΔΑ: ΩΒΦΩΩΕ7-0Ο5

20PROC006568526 2020-04-14

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν εάχουν καταά το διάκαιο της χωάρας στην οποιάα εάχουν την εάδρα
τους ονομαστικεάς μετοχεάς, υποβαάλλουν :

αα) Βεβαιέωση περιέ μη υποχρεέ ωσης ονομαστικοποιέησης των μετοχωέν αποέ αρμοέ δια αρχηέ , εφοέ σον
υπαάρχει σχετικηά προάβλεψη, διαφορετικαά προσκομιάζεται υπευά θυνη δηά λωση του διαγωνιζοά μενου.
ββ) Έγκυρη και ενημερωμεάνη καταάσταση μετοά χων που κατεά χουν τουλαά χιστον 1% των μετοχωάν.

γγ) Αν δεν τηρειάται τεάτοια καταάσταση, προσκομιάζεται σχετικηά καταά σταση μετοά χων (με 1%),
συύ μφωνα με την τελευταιέα Γενικηέ Συνεέ λευση, αν οι μεέ τοχοι αυτοιέ ειέναι γνωστοιέ στην εταιρειέα.

δδ) Αν δεν προσκομισθειά καταάσταση καταά τα ανωτεά ρω, η εταιρειάα αιτιολογειά τους λοά γους που οι
μεέ τοχοι αυτοιέ δεν της ειέναι γνωστοιέ. Η αναθεέ τουσα αρχηέ δεν υπεισεέ ρχεται στην κριέση της ως αά νω
αιτιολογιάας. Δυά ναται ωστοάσο να αποδειάξει τη δυνατοά τητα υποβοληά ς της καταά στασης μετοά χων και μοάνο
στην περιήπτωση αυτηή η εταιρειήα αποκλειήεται αποή την παρουή σα διαδικασιήα.
Περαιτεέ ρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβαά λλεται η υπευά θυνη δηά λωση της κοινηής αποήφασης
των Υπουργωάν Αναά πτυξης και Επικρατειάας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .

(δ) Για την περιάπτωση του αάρθρου 22.Α.9. της παρουά σας διακηά ρυξης, υπευά θυνη δηήλωση του
προσφεά ροντος οάτι δεν εάχει εκδοθειά σε βαάρος του αποά φαση αποκλεισμουά , συά μφωνα με το αά ρθρο 74 του
ν. 4412/2016.

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφοραά την καταλληλοάτητα για την αά σκηση της επαγγελματικηά ς δραστηριοά τητας, οι
προσφεά ροντες που ειάναι εγκατεστημεάνοι στην Ελλαά δα υποβαά λλουν βεβαιάωση εγγραφηής στο Μ.Ε.ΕΠ 115
116 στην κατηγοριί α ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ τάξεως Α2 και άνω

(β) Οι προσφεάροντες που ειάναι εγκατεστημεάνοι σε λοιπαά κραάτη μεάλη της Ευρωπαϊκηάς Ένωσης
προσκομιάζουν τις δηλωάσεις και πιστοποιητικαά που περιγραά φονται στο Παραά ρτημα XI του
Προσαρτηήματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφεά ροντες που ειάναι εγκατεστημεά νοι σε κραά τος μεά λος του Ευρωπαϊκουά Οικονομικουά Χωάρου
(Ε.Ο.Χ) ηά σε τριάτες χωάρες που εάχουν υπογραά ψει και κυρωάσει τη ΣΔΣ, στο βαθμοά που η υποά αναά θεση
δημοέ σια συέ μβαση καλυέ πτεται αποέ τα Παραρτηέ ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεέ ς σημειωώσεις του
σχετικουή με την Ένωση Προσαρτηή ματος I της ως αά νω Συμφωνιάας, ηά σε τριάτες χωάρες που δεν εμπιάπτουν
στην προηγουά μενη περιάπτωση και εάχουν συναά ψει διμερειάς ηά πολυμερειάς συμφωνιάες με την Ένωση σε
θεά ματα διαδικασιωάν αναάθεσης δημοσιάων συμβαά σεων, προσκομιίζουν πιστοποιητικοί αντιίστοιχου
επαγγελματικουέ ηέ εμπορικουέ μητρωέου. Στην περιέπτωση που χωέρα δεν τηρειέ τεέ τοιο μητρωέο, το
εά γγραφο ηά το πιστοποιητικοά μπορειά να αντικαθιάσταται αποά εά νορκη βεβαιάωση ηά , στα κραά τη - μεέ λη ηέ
στις χωέρες οέ που δεν προβλεέ πεται εέ νορκη βεβαιέωση, αποέ υπευέ θυνη δηέ λωση του ενδιαφερομεέ νου
ενωάπιον αρμοά διας δικαστικηάς ηά διοικητικηά ς αρχηά ς, συμβολαιογραά φου ηά αρμοά διου επαγγελματικουά ηά
εμπορικουέ οργανισμουέ της χωέρας καταγωγηέ ς ηέ της χωέρας οέ που ειέναι εγκατεστημεέ νος ο οικονομικοέ ς
φορεέ ας οέ τι δεν τηρειάται τεά τοιο μητρωάο και οά τι ασκειά τη δραστηριοά τητα του αά ρθρου 21 της παρουάσας.
Τα ως αά νω δικαιολογητικαά υποά α), β) και γ) γιάνονται αποδεκταά , εφοά σον εά χουν εκδοθειά εά ως τριαά ντα (30)
εργαάσιμες ημεάρες πριν αποά την υποβοληά τους, εκτοάς αν συάμφωνα με τις ειδικοάτερες διαταά ξεις αυτωάν
φεέ ρουν συγκεκριμεέ νο χροέ νο ισχυέ ος 117
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονομικηά και χρηματοοικονομικη επαάρκεια των οικονομικωάν φορεά ων αποδεικνυά εται:
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(α) για τις εγγεγραμμεέ νες εργοληπτικεέ ς επιχειρηέ σεις στο Μ.Ε.ΕΠ:
•

•

ειήτε αποή τη βεβαιήωση εγγραφηής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποιήα αποτελειή τεκμηή ριο των πληροφοριωήν που
περιεέ χει
ειάτε, στην περιάπτωση που οι απαιτηά σεις του αά ρθρου 22.Γ δεν καλυά πτονται αποά τη βεβαιάωση
εγγραφηής, με την υποβοληή ενοής ηή περισσοά τερων αποά τα αποδεικτικαά μεά σα που προβλεέ πονται
στο Μεάρος Ι του Παραρτηάματος ΧΙΙ (Αποδεικτικαά μεά σα για τα κριτηά ρια επιλογηά ς) του
Προσαρτηή ματος Α του ν. 4412/2016. 118

Σε καά θε περιάπτωση, η βεβαιάωση εγγραφηά ς μπορειά να υποβαά λλεται για την αποά δειξη μοά νο ορισμεέ νων
απαιτηά σεων οικονομικηάς και χρηματοοικονομικηά ς επαά ρκειας του αά ρθρου 22.Γ, ενωό για την αποόδειξη
των λοιπωάν απαιτηάσεων μπορουάν να προσκομιάζονται εά να ηά περισσοά τερα αποά τα αποδεικτικαά μεάσα
που προβλεέ πονται στο Μεέ ρος Ι του Παραρτηέ ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , αναάλογα με την τιθεάμενη στο
αά ρθρο 22.Γ απαιίτηση.

Ειδικαά, για την αποά δειξη της απαιάτησης της μη υπεάρβασης των ανωίτατων επιτρεπτωίν οριίων
ανεκτεά λεστου υπολοιάπου εργολαβικωάν συμβαά σεων:
• με την υποβοληή ενημεροήτητας πτυχιήου εν ισχυή ει ηή
• με την υποβοληή υπευή θυνης δηήλωσης του προσωρινουό αναδοό χου, συνοδευοό μενης αποό
πιάνακα οάλων των υποά εκτεάλεση εά ργων (ειάτε ως μεμονομεά νος αναά δοχος εέ ιτε στο πλαιέσιο
κοινοπραξιάας ηά υπεργολαβιάας) και αναφοραά για το ανεκτεά λεστο υποά λοιπο αναά εά ργο και
το συνολικοέ ανεκτεέ λεστο, για τις εργοληπτικεέ ς επιχειρηέ σεις που δεν διαθεέ τουν
ενημεάροτητα πτυχιάου καταά τις κειάμενες διαταά ξεις
(β) Οι αλλοδαποιέ οικονομικοιέ φορειές που ειέναι εγγεγραμμεέ νοι σε επίσημους καταλόγους ηέ διαθεέ τουν
πιστοποιητικοά αποά οργανισμουάς πιστοποιάησης που συμμορφωάνονται με τα ευρωπαϊκαά προάτυπα
πιστοποιάησης, καταά την εάννοια του Παραρτηά ματος VII του Προσαρτηή ματος Α΄ του ν. 4412/2016,
μπορουέ ν να προσκομιέζουν στις αναθεέ τουσες αρχεέ ς πιστοποιητικοέ εγγραφηέ ς, εκδιδοέ μενο αποέ την
αρμοά δια αρχηά ηά το πιστοποιητικοά που εκδιάδεται αποά τον αρμοά διο οργανισμοά πιστοποιάησης, καταά τα
οριζοάμενα στο αά ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραάγραφο 9 του παροά ντος αά ρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποιέ οικονομικοιέ φορειές που δεν ειέναι εγγεγραμμεέ νοι σε επιέσημους καταλοέ γους ηέ
διαθεά τουν πιστοποιητικοά αποά οργανισμουά ς πιστοποιάησης καταά τα ανωτεά ρω, υποβαά λλουν ως
δικαιολογητικαά εάνα ηά περισσοάτερα αποά τα αποδεικτικαά μεά σα που προβλεέ πονται στο Μεέ ρος Ι του
Παραρτηήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνικηέ και επαγγελματικηέ ικανοέ τητα των οικονομικωέ ν φορεέ ων αποδεικνυέ εται:
(α) για τις εγγεγραμμεέ νες εργοληπτικεέ ς επιχειρηέ σεις στο Μ.Ε.ΕΠ.
•

•

ειήτε αποή τη βεβαιήωση εγγραφηής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποιήα αποτελειή τεκμηή ριο των πληροφοριωήν που
περιεέ χει
ειάτε, στην περιάπτωση που οι απαιτηά σεις του αά ρθρου 22.Δ δεν καλυά πτονται αποά τη βεβαιάωση
εγγραφηάς, με την υποβοληά ενοάς ηά περισσοά τερων αποά τα αποδεικτικαά μεά σα που προβλεέ πονται
στο Μεάρος ΙΙ του Παραρτηάματος ΧΙΙ (Αποδεικτικαά μεά σα για τα κριτηά ρια επιλογηά ς) του
Προσαρτηή ματος Α του ν. 4412/2016 119 αναά λογα με την τιθεά μενη στο αά ρθρο 22.Δ απαιάτηση.

Σε καά θε περιάπτωση, η βεβαιάωση εγγραφηά ς μπορειά να υποβαά λλεται για την αποέ δειξη μοέ νο ορισμεέ νων
32

ΑΔΑ: ΩΒΦΩΩΕ7-0Ο5

20PROC006568526 2020-04-14

απαιτηή σεων τεχνικηής και επαγγελματικηής ικανοή τητας του αά ρθρου 22.Δ, ενωό για την αποό δειξη των
λοιπωάν απαιτηά σεων μπορουάν να προσκομιάζονται εά να ηά περισσοά τερα αποά τα αποδεικτικαά μεά σα που
προβλεέ πονται στο Μεέ ρος ΙΙ του Παραρτηέ ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

(β) Οι αλλοδαποιέ οικονομικοιέ φορειέ ς που ειέ ναι εγγεγραμμεέ ν οι σε επίσημους καταλόγους ηή
διαθεά τουν πιστοποιητικοά αποά οργανισμουά ς πιστοποιά ησης που συμμορφωά νονται με τα ευρωπαϊ κ αά
προά τυπα πιστοποιά ησης, καταά την εά ννοια του Παραρτηά ματος VII του Προσαρτηή ματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορουέ ν να προσκομιέ ζουν στις αναθεέ τουσες αρχεέ ς πιστοποιητικοέ εγγραφηή ς
εκδιδοή μενο αποή την αρμοή δια αρχηή ηή το πιστοποιητικοή που εκδιή δεται αποή τον αρμοή διο οργανισμοή
πιστοποιά ησης, καταά τα οριζοά μενα στο αά ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραά γραφο 9 του
παροά ντος αά ρθρου .

(γ) Οι αλλοδαποιί οικονομικοιί φορειί ς που δεν ειέ ναι εγγεγραμμεέ νοι σε επιή σημους καταλοήγους ηή
διαθεά τουν πιστοποιητικοά αποά οργανισμουά ς πιστοποιά ησης καταά τα ανωτεά ρω, υποβαά λλουν ως
δικαιολογητικαά εά να ηά περισσοά τερα αποά τα αποδεικτικαά μεά σα που προβλεέ πονται στο Μεέ ρος ΙΙ του
Παραρτηή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε 120
Κενοό .
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σε περιάπτωση νομικουά προσωάπου, υποβαάλλονται ηλεκτρονικαά , στον φαά κελο “Δικαιολογητικαά
Προσωρινουά Αναδοάχου, τα νομιμοποιητικαά εά γγραφα αποά τα οποιάα προκυά πτει η εξουσιάα υπογραφηάς
του νομιίμου εκπροσωίπου και τα οποιάα πρεά πει να εά χουν εκδοθειά εά ως τριαά ντα (30) εργαά σιμες ημεά ρες
πριν αποή την υποβοληή τους 121, εκτοό ς αν συό μφωνα με τις ειδικοά τερες διαταά ξεις αυτωάν φεά ρουν
συγκεκριμεέ νο χροέ νο ισχυέ ος.

Εαά ν ο προσφεά ρων ειάναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συύ στασης,
2. Αντιέγραφο του ισχυέ οντος καταστατικουέ με το ΦΕΚ στο οποιέο εέ χουν δημοσιευτειέ οέ λες οι
μεέ χρι σηέ μερα τροποποιηέ σεις αυτουέ ηέ επικυρωμεέ νο αντιέγραφο κωδικοποιημεέ νου
καταστατικουά (εφοάσον υπαάρχει)
3. ΦΕΚ στο οποιέο εέ χει δημοσιευτειέ το πρακτικοέ ΔΣ εκπροσωέπησης του νομικουέ προσωέπου,
4. Πρακτικοέ Δ.Σ περιέ εέ γκρισης συμμετοχηέ ς στο διαγωνισμοέ , στο οποιέο μπορειέ να περιεέ χεται
και εξουσιοδοότηση (εφοόσον αυτοό προβλεέ πεται αποέ το καταστατικοέ του υποψηφιέου
αναδοάχου) για υπογραφηά και υποβοληά προσφοραά ς σε περιάπτωση που δεν υπογραά φει ο ιάδιος
ο νοά μιμος εκπροάσωπος του φορεά α την προσφοραά και τα λοιπαά απαιτουά μενα εά γγραφα του
διαγωνισμουέ και οριέζεται συγκεκριμεέ νο αά τομο,
5. Πιστοποιητικοή αρμοή διας δικαστικηής ηή διοικητικηής αρχηής περιή τροποποιηήσεων του
καταστατικουί / μη λυί σης της εταιρειίας.

Εαάν ο προσφεάρων ειάναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντιάγραφο του καταστατικουά, με οά λα τα μεά χρι σηά μερα τροποποιητικαά , ηά φωτοαντιίγραφο
επικυρωμεέ νου, αποέ δικηγοέ ρο, κωδικοποιημεά νου καταστατικουά , εφοά σον υπαά ρχει.
2. Πιστοποιητικαά αρμοά διας δικαστικηά ς ηά διοικητικηά ς αρχηά ς περιά των τροποποιηά σεων του
καταστατικουύ .
Σε περιάπτωση εγκαταά στασης τους στην αλλοδαπηά, τα δικαιολογητικαά συάστασηάς τους
εκδιάδονται με βαάση την ισχυάουσα νομοθεσιάα της χωάρας που ειάναι εγκατεστημεά να, αποά την
οποιία και εκδιίδεται το σχετικοί πιστοποιητικοί .
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23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α) Οι οικονομικοιέ φορειέ ς που ειέ ναι εγγεγραμμεέ ν οι σε επιέ σημους καταλοέ γους ηέ διαθεέ τουν
πιστοποιά ηση αποά οργανισμουά ς πιστοποιά ησης που συμμορφωά νονται με τα ευρωπαϊ καά προά τυπα
πιστοποιά ησης, καταά την εά ννοια του Παραρτηά ματος VII του Προσαρτηή ματος Α του ν. 4412/2016,
μπορουά ν να υποβαά λλουν στις αναθεά τουσες αρχεά ς πιστοποιητικοά εγγραφηά ς εκδιδοά μενο αποά την
αρμοή δια αρχηή ηή το πιστοποιητικοή που εκδιή δεται αποή τον αρμοή διο οργανισμοή πιστοποιή ησης.
Στα πιστοποιητικαά αυταά αναφεά ρονται τα δικαιολογητικαά βαά σει των οποιά ων εά γινε η εγγραφηά των
εν λοά γω οικονομικωά ν φορεά ων στον επιά σημο καταά λογο ηά η πιστοποιά ηση και η καταά ταξη στον εν
λοάγω καταά λογο.
Η πιστοποιουή μενη εγγραφηή στους επιή σημους καταλοήγους αποή τους αρμοή διους οργανισμουή ς ηή το
πιστοποιητικοό , που εκδιά δεται αποά τον οργανισμοά πιστοποιά ησης, συνισταά τεκμηά ριο
καταλληλοά τητας οά σον αφοραά τις απαιτηά σεις ποιοτικηά ς επιλογηά ς, τις οποιά ες καλυά πτει ο επιά σημος
καταά λογος ηά το πιστοποιητικοά .
Οι οικονομικοιά φορειά ς που ειά ναι εγγεγραμμεά νοι σε επιά σημους καταλοάγους απαλλαά σσονται αποό
την υποχρεέ ωση υποβοληέ ς των δικαιολογητικωέ ν που αναφεέ ρονται στο πιστοποιητικοέ εγγραφηέ ς
τους.

(β) Οι οικονομικοιά φορειά ς που ειά ναι εγγεγραμμεά ν οι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφοά σον υποβαά λλουν
«Ενημεροί τητα Πτυχιί ου» εν ισχυά , απαλλαά σσονται αποά την υποχρεά ωση υποβοληά ς των
δικαιολογητικωώ ν 122:
- αποά σπασμα ποινικουά μητρωά ου του αά ρθρου 23.3.(α) της παρουά σας για τον Προά εδρο και
Διευθυά νοντα Συά μβουλο εργοληπτικηά ς επιχειά ρησης. Για τα λοιπαά μεά λη του Δ.Σ της εταιρειά ας, θα
πρεέ πει να υποβληθειέ αυτοτελωέ ς αποέ σπασμα ποινικουέ μητρωέ ου, καθοά σον τα προά σωπα αυταά δεν
καλυί πτονται αποί την Ενημεροί τητα Πτυχιί ου.
- φορολογικηά και ασφαλιστικηά ενημεροά τητα του αά ρθρου 23.3.(β) της παρουά σας. 123
- τα πιστοποιητικαά αποά το αρμοά διο Πρωτοδικειά ο και το ΓΕΜΗ του αά ρθρου 23.3.(γ) της παρουά σας
υποό την προϋ ποό θεση οή μως οή τι καλυή πτονται πληή ρως (οή λες οι προβλεποή μενες περιπτωή σεις) αποή
την Ενημεροί τητα Πτυχιί ου.
- το πιστοποιητικοά αποά το αρμοά διο επιμελητηά ριο οά σον αφοραά το λοάγο αποκλεισμουά του αά ρθρου
22. Α.4. (θ). 124
- το πιστοποιητικοή της αρμοή διας αρχηή ς για την ονομαστικοποιά ηση των μετοχωά ν του αά ρθρου 23.3.
(στ).
- τα αποδεικτικαά εά γγραφα νομιμοποιά ησης της εργοληπτικηά ς επιχειά ρησης.
Σε περιά πτωση που καά ποιο αποά τα ανωτεά ρω δικαιολογητικαά εά χει ληά ξει, προσκομιά ζεται το σχετικοά
δικαιολογητικοά εν ισχυά . Εφοά σον στην Ενημεροά τητα Πτυχιά ου δεν αναφεά ρεται ρηταά οά τι τα στελεά χη
του πτυχιέ ου του προσφεέ ροντα ειέ ναι ασφαλιστικωέ ς ενηέ μερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφεέ ρων
προσκομιά ζει επιπλεά ον της Ενημεροά τητας Πτυχιά ου, ασφαλιστικηά ενημεροά τητα για τα στελεά χη αυταά .
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ

Στην περιί πτωση που οικονομικοί ς φορεά ας επιθυμειά να στηριχθειά στις ικανοά τητες αά λλων φορεά ων,
η αποά δειξη οά τι θα εά χει στη διαά θεσηά του τους αναγκαιά ους ποά ρους, γιά νεται με την υποβοληά σχετικουά
συμφωνητικουέ των φορεέ ων αυτωέ ν για τον σκοποέ αυτοέ .
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η προσφοραά των διαγωνιζομεά ν ων περιλαμβαά νει τους ακοά λουθους ηλεκτρονικουά ς
υποφακεέ λους:
(α) υποφαά κελο με την εά νδειξη «Δικαιολογητικαά Συμμετοχηά ς»
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(β) υποφαά κελο με την εά νδειξη «Οικονομικηά Προσφοραά »
συέ μφωνα με τα κατωτεέ ρω:

24.2 Ο ηλεκτρονικοά ς υποφαά κελος «Δικαιολογητικαά Συμμετοχηά ς» πρεά πει, επιά ποινηά αποκλεισμουά ,
να περιεέ χει 125 τα ακοό λουθα:
- α) το Τυποποιημεέ ν ο Έντυπο Υπευέ θυνης Δηέ λωσης ( ΤΕΥΔ )
- β) την εγγυά ηση συμμετοχηά ς, του αά ρθρου 15 της παρουά σας.

24.3 Ο ηλεκτρονικοά ς υποφαά κελος «Οικονομικηά Προσφοραά » περιεά χει το ψηφιακαά υπογεγραμμεά νο
αρχειίο pdf, το οποιάο παραάγεται αποά το υποσυά στημα, αφουά συμπληρωθουά ν καταλληά λως οι σχετικεάς
φοό ρμες.

24.4 Στην περιάπτωση που με την προσφοραά υποβαά λλονται ιδιωτικαά εά γγραφα, αυταά γιάνονται
αποδεκταά ειάτε καταά τα προβλεποάμενα στις διαταά ξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) ειάτε και σε απληά
φωτοτυπιάα, εφοάσον συνυποβαάλλεται υπευά θυνη δηά λωση, στην οποιάα βεβαιωάνεται η ακριάβειαά τους και
η οποιάα φεά ρει υπογραφηά μεταά την εάναρξη της διαδικασιάας συά ναψης συά μβασης (ηάτοι μεταά την
ημερομηνιάα αναάρτησης της προκηή ρυξης της συήμβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) 126.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 25: Υπεργολαβία

25.1. Ο προσφεάρων οικονομικοάς φορεάας αναφεά ρει στην προσφοραά του το τμηά μα της συά μβασης που
προτιάθεται να αναθεάσει υποά μορφηά υπεργολαβιάας σε τριάτους, καθωάς και τους υπεργολαά βους που
προτειίνει.

25.2. Η τηάρηση των υποχρεωάσεων της παρ. 2 του αά ρθρου 18 του ν 4412/2016 αποά υπεργολαά βους δεν
αιίρει την ευθυί νη του κυριίου αναδοίχου.
25.3. κενοό . 127

25.4 Η αναθεέ τουσα αρχηέ :
α) επαληθευά ει υποχρεωτικαά τη συνδρομηά των λοά γων αποκλεισμουά του αά ρθρου 22 Α της παρουά σας για
τους υπεργολαάβους και οάτι διαθεάτουν τα αντιάστοιχα προσοά ντα για την εκτεά λεση του εά ργου που
αναλαμβαά νουν 128 συά μφωνα με το αά ρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημεάνο Έντυπο
Υπευήθυνης Δηήλωσης (ΤΕΥΔ).
β) απαιτειά υποχρεωτικαά αποά τον οικονομικοά φορεά α να αντικαταστηά σει εά ναν υπεργολαά βο, οά ταν αποά την
ως αά νω επαληά θευση προκυάπτει οάτι συντρεά χουν λοά γοι αποκλεισμουά του και οά τι δεν καλυά πτει τα
αντιάστοιχα προσοάντα για την εκτεάλεση του εά ργου που αναλαμβαά νει συά μφωνα με το αά ρθρο 165 του ν.
4412/2016.

Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις

26.1 Η εέ γκριση κατασκευηέ ς του δημοπρατουέ μενου εέ ργου, αποφασιέ στηκε με την αριθμ. 28/2020
Αποό φαση Δημοτικουί Συμβουλιί ου (ΑΔΑ: Ω3Ν6ΩΕ7-ΕΞΖ).

26.2 Ο Κυέ ριος του Έργου μπορειέ να εγκαταστηέ σει για το εέ ργο αυτοέ Τεχνικοέ Συέ μβουλο. Ο
Αναά δοχος του εά ργου, εά χει την υποχρεά ωση να διευκολυά νει τις δραστηριοά τητες του Τεχνικουά
Συμβουά λου, που πηγαά ζουν αποά τη συμβατικηά σχεά ση της Υπηρεσιά ας με αυτοά ν.
26.3. Κενό

129

Ιστιαία 10.03.2020
(Τόπος – Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΩΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ5/Α

ΤΣΑΠΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ4/Α

ΜΟΥΣΟΥΤΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΛ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc ΠΕ3/Α

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ. αριθμ. 62/2020 Αποό φαση Οικονομικηή ς Επιτροπηή ς του Δηή μου (ΑΔΑ:65ΚΔΩΕ7-ΒΔ8)
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS KONTZIAS
Ημερομηνία: 2020.04.13 13:40:52 EEST
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Για την εέ ννοια των “καάτω των οριάων” δημοσιάων συμβαά σεων , πρβ. αάρθρο 2 παρ. 1 περ. 29 του ν.
4412/2016.
Συμπληρωένονται τα στοιχειέα της αναθεέ τουσας αρχηέ ς. Επισημαιένεται οέ τι οι αναθεέ τοντες φορειές
δυά νανται να χρησιμοποιουάν το παροά ν τευά χος διακηά ρυξης για τις συμβαά σεις που αναθεάτουν
συά μφωνα με τις διαταά ξεις του Βιβλιίου ΙΙ του ν. 4412/2016.
Αναγραά φεται ο κωδικοάς ταυτοποιάησης της διατιθεά μενης πιάστωσης (π.χ. κωδικοά ς εναά ριθμου εάργου
στο ΠΔΕ ηέ κωδικοέ ς πιέστωσης του τακτικουέ προϋ πολογισμουέ του φορεέ α υλοποιέησης). Σε περιέπτωση
συγχρηματοδοτουέ μενων εέ ργων αποέ ποέ ρους της Ευρωπαϊκηά ς Ένωσης, αναγραά φεται και ο τιάτλος του
Επιχειρησιακουά Προγραάμματος του ΕΣΠΑ ηά αά λλου συγχρηματοδοτουά μενου αποά ποά ρους ΕΕ
προγραά μματος στο πλαιάσιο του οποιάου ειάναι ενταγμεά νο το δημοπρατουά μενο εά ργο.
Συμπληρωένεται η επωνυμιέα της αναθεέ τουσας αρχηέ ς.
Mεέ σω της λειτουργικοέ τητας ''Επικοινωνιέα'' του υποσυστηέ ματος
Πρβ. αάρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκηάρυξη συάμβασης περιλαμβαάνει κατ' ελαάχιστον τις
πληροφοριέες που προβλεέ πονται στο Μεέ ρος Γ΄ του Παραρτηέ ματος V του Προσαρτηή ματος Α΄ του ν.
4412/2016. Επισημαιένεται οέ τι, μεέ χρι την εέ κδοση τυποποιημεέ νου εντυέ που προκηέ ρυξης συύμβασης
για συμβαά σεις καάτω των οριάων, οι αναθεά τουσες αρχεά ς, μπορουά ν να χρησιμοποιουά ν το αντιίστοιχο
τυποποιημεέ νο εέ ντυπο “Προκηέ ρυξη Συέ μβασης”, αντλωέντας το αποέ τη διαδρομηέ
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφωάνονταά ς το
αναλοό γως.
Aπό από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δύνατότητα ηλεκτρονικής
σύνταξης και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να
δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.
Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για τη σύνταξη του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για
τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς εξακολουθούν να εχουν τη δυνατότητα
να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής στη διαδρομή
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toytypopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashskatw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
Η περιίπτωση ι) συμπληρωίνεται και περιλαμβαά νεται στη Διακηά ρυξη, εφοά σον η αναθεά τουσα αρχηά
προβλεά πει υποδειάγματα εγγραάφων προς υποβοληά αποά τους οικονομικουά ς φορειάς, π.χ εγγυητικωάν
επιστολωών.
Συμπληρωάνονται τυχοάν αάλλα εάγγραφα συά μβασης ηά τευά χη που η αναθεά τουσα αρχηά κριάνει αναγκαιάα
με σκοποό να περιγραά ψει ηά να προσδιοριάσει στοιχειάα της συά μβασης ηά της διαδικασιάας συά ναψης.
Όταν ειάναι αδυάνατο να παρασχεθειά ελευά θερη, πληά ρης, αά μεση και δωρεαά ν ηλεκτρονικηά προά σβαση σε
ορισμεά να εά γγραφα της συάμβασης μπορειά να περιληφθειά στο παροά ν αά ρθρο της διακηά ρυξης προόβλεψη
οά τι τα σχετικαά εά γγραφα της συά μβασης θα διατεθουάν με μεάσα αάλλα πλην των ηλεκτρονικωάν (οάπως
το ταχυδρομειάο ηά αάλλο καταάλληλο μεάσο ηά συνδυασμοά ς ταχυδρομικωάν ηά αά λλων καταλληά λων μεάσων
και ηλεκτρονικωέν μεέ σων). Στην περιέπτωση αυτηέ προτειένεται η ακοέ λουθη διατυύ πωση: «Τα
ακοέ λουθα εέ γγραφα της συέ μβασης ........................... διατιέθενται αποέ ………………………….,
οδοίς …………………, πληροφοριίες …………………. τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφεροίμενοι μπορουίν ακοί μα,
να λαά βουν γνωάση των παρακαά τω εγγραάφων της συάμβασης ……, στα γραφειάα της αναθεέ τουσας
αρχηά ς καταά τις εργαά σιμες ημεά ρες και ωάρες.»
Όταν δεν μπορειά να προσφερθειά ελευάθερη, πληά ρης, αά μεση και δωρεαά ν ηλεκτρονικηά προά σβαση σε
ορισμεέ να εέ γγραφα της συέ μβασης, διοέ τι η αναθεέ τουσα αρχηέ προτιέθεται να εφαρμοέ σει την παρ. 2 του
αά ρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφεάρονται, στο παροά ν αά ρθρο της διακηά ρυξης, τα μεά τρα προστασιάας
του εμπιστευτικουή χαρακτηήρα των πληροφοριωήν, τα οποιήα απαιτουή νται, και τον τροή πο με τον οποιήο
ειάναι δυνατηά η προάσβαση στα σχετικαά εά γγραφα. Ενδεικτικαά , λ.χ., η αναθεά τουσα αρχηή θα μπορουήσε
να αναφεέ ρει οέ τι: “Ο οικονομικοάς φορεάας αναλαμβαά νει την υποχρεά ωση να τηρηά σει εμπιστευτικαά και
να μη γνωστοποιηέ σει σε τριέτους (συμπεριλαμβανομεέ νων των εκπροσωέπων του ελληνικουέ και
διεθνουά ς Τυά που), χωριάς την προηγουά μενη εάγγραφη συγκαταάθεση της Αναθεέ τουσας Αρχηέ ς, τα
ανωτεά ρω εά γγραφα ηά πληροφοριάες που προκυά πτουν αποά αυταά . Οι οικονομικοιά φορειάς διασφαλιάζουν
την τηά ρηση των απαιτηάσεων αυτωάν αποά το προσωπικοά τους, τους υπεργολαά βους τους και καάθε
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αά λλο τριάτο προάσωπο που χρησιμοποιουά ν καταά την αναά θεση ηά εκτεέ λεση της συέ μβασης. Για τον
σκοποά αυτοά, καταά την παραλαβηά των εγγραάφων της συάμβασης, υποβαάλλει υπευάθυνη δηάλωση του ν.
1599/1986 με την οποιέα δηλωένει τα ανωτεέ ρω”.
12 Συμπληρωένεται αποέ την Αναθεέ τουσα Αρχηέ με σαφηέ νεια συγκεκριμεέ νη ημερομηνιέ α ( “εγκαιέρως,
ηήτοι ως την... ), προς αποφυγηή οιασδηή ποτε συή γχυσης και αμφιβολιήας.
13 Συμπληρωάνεται η τεά ταρτη ημεά ρα πριν αποά τη ληά ξη της προθεσμιά ας του αά ρθρου 14 της παρουά σας.Σε
περιάπτωση που η ημεάρα αυτηά ειάναι αργιάα, τιάθεται η προηγουά μενη αυτηά ς εργαά σιμη ημεά ρα. Πρβλ και
αάρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. (3821 Β').
14 Πρβλ. αάρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
15
Σε περιίπτωση εφαρμογηά ς της διαδικασιάας του αάρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016
“Ελευά θερη συμπληάρωση τιμολογιάου”, οι αναθεά τουσες αρχεά ς περιλαμβαά νουν στην εν λοάγω
περιάπτωση (στ) αναφοραά για την υποβοληά του σχετικουά τιμολογιάου.
16 Πρβ. αά ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, οάπως προστεάθηκε με το αάρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν.
4605/2019 και τροποποιηά θηκε αποά το αάρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.
17 Άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, οά πως προστεάθηκε με το αάρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019
και το αά ρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). Σημειωίνεται οίτι η προθεσμιία των 10 ημερωίν που
αναγραά φεται στο παροάν σημειάο αφοραά μοά νο τον χροά νο υπογραφηά ς της ΥΔ και σε καμιάα περιάπτωση
δεν συνδεέ εται με την συνολικηέ προθεσμιέα υποβοληέ ς των προσφορωέν με την εέ ννοια οέ τι οι
οικονομικοιά φορειάς εάχουν τη δυνατοάτητα να υποβαά λλουν την προσφοραά τους οποτεδηά ποτε καταά
την ως αά νω προθεσμιάα.
18 Επισημαιή νεται οήτι, ως προς τις προθεσμιήες για την ολοκληή ρωση των ενεργειωήν της Επιτροπηής
Διενεά ργειας Διαγωνισμουά ισχυάουν τα οριζοά μενα στο αά ρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποιίο
προστεά θηκε με το αάρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19 και τροποποιηά θηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν.
4609/2019
19 Πρβ αά ρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016 οάπως προστεάθηκε με την παρ. 28 του αάρθρου 43
του ν. 4605/2019 και τροποποιηή θηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 4609/2019
20 Επισημαιέ νεται οέ τι αν η αναθεέ τουσα αρχηέ θεωρηέ σει οέ τι προσφορεέ ς φαιέ νονται ασυνηέ θιστα χαμηλεέ ς,
απαιτειή αποή τους οικονομικουής φορειής να εξηγηή σουν την τιμηή ηή το κοή στος που προτειήνουν στην
προσφοραά τους, εντοάς αποκλειστικηάς προθεσμιάας, καταά ανωάτατο οά ριο δεά κα ημερωάν αποά την
κοινοποιάηση της σχετικηάς προάσκλησης. Στην περιάπτωση αυτηά εφαρμοά ζονται τα αά ρθρα 88 και 89
του ν. 4412/2016.
21 Πρβλ. αάρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, οάπως τροποποιηάθηκε με το αάρθρο 43 παρ. 12 περ.
α του ν. 4605/19.
22 Πρβλ. αάρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οάπως τροποποιηάθηκε με το αάρθρο 107 περ. 19 του ν.
4497/2017 (Α 171).
23 Πρβλ. αάρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, οάπως αντικατασταάθηκε με το αάρθρο 43 παρ. 12 περ. β του
ν. 4605/19.
24 Με την επιφυά λαξη των παρ. 7 και 8 του αάρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( ληάψη επανορθωτικωάν
μεέ σων ).
25 Πρβλ. αάρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, οάπως τροποποιηάθηκε με το αάρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του
ν. 4605/19.
26 Πρβλ. αάρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, οάπως τροποποιηάθηκε με το αά ρθρο 43 παρ. 13 περ. β του
ν. 4605/19.
27 Πρβλ. αάρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, οάπως τροποποιηάθηκε με το αάρθρο 43 παρ. 13 περ. γ του
ν. 4605/19.
28 Η αποά φαση κατακυάρωσης κοινοποιειάται στον προσωρινοά αναά δοχο: 1) στην περιά πτωση υποβοληάς
υπευύθυνης δηά λωσης, μεταά τον εά λεγχο αυτηά ς και τη διαπιάστωση της ορθοά τηταά ς της αποά την
Επιτροπηά Διαγωνισμουά καταά το αάρθρο 4.2 ε' πρωάτο εδαά φιο, και 2) στην περιάπτωση που δεν
απαιτειάται η υποβοληά υπευάθυνης δηά λωσης, μεταά την ολοκληά ρωση του ελεά γχου των
δικαιολογητικωών του προσωρινουά αναδοά χου καταά τα οριζοά μενα στο αά ρθρο 4.2 α' εά ως δ' της
παρουά σας και την αά πρακτη παά ροδο της προθεσμιάας αά σκησης προδικαστικηά ς προσφυγηά ς.
29 Πρβλ. αάρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, οάπως τροποποιηάθηκε με το αάρθρο 43 παρ. 13 περ. δ του
ν. 4605/19.
30 Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν.
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4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.
Πρβλ. αάρθρο 361 του ν. 4412/2016.
32 Πρβ. αάρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, οάπως προστεάθηκε με το αάρθρο 43 παρ. 41 του ν. 4605/2019.
33 Πρβλ. αάρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
34 Πρβ. αάρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οάπως τροποποιηάθηκε αποά το αάρθρο 43 παρ. 42 του ν.
4605/2019.
35 Πρβλ. αάρθρο 372 παρ. 1 εά ως 3 του ν. 4412/2016.
36 Πρβ. αάρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, οάπως τροποποιηάθηκε αποά το αάρθρο 43 παρ. 45 του ν.
4605/2019
37 Πρβλ. αάρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, οάπως τροποποιάηθηκε με το αάρθρο 107 περ. 14 του ν.
4497/2017 (Α 171).
38 Τιί θεται μοό νο εφοόσον προόκειται για συγχρηματοδοτουέ μενο εέ ργο αποέ ποέ ρους της Ευρωπαϊ κηέ ς
Ένωσης.
39 Τιά θεται μοά νο εφοάσον επιλεγειά η διενεάργεια κληά ρωσης για τη συγκροά τηση συλλογικωάν οργαά νων.
40 Αποό 1-1-2017 τιά θεται σε ισχυά το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποιάο με το αάρθρο 13 καταργειά το π.δ
113/2010.
41 Τιέ θεται μοέ νο οέ ταν εκ του συμβατικουέ ποσουέ (1.000.000 ΕΥΡΩ χωριές ΦΠΑ), προκυέ πτει υποχρεέ ωση
ονομαστικοποπιίησης των μετοχωίν των Α.Ε.
42 Νοά μοι, ΠΔ και υπουργικεάς αποφαάσεις που εκδιά δονται μεταά την εά ναρξη της διαδικασιάας συά ναψης της
συά μβασης συά μφωνα με το αά ρθρο 120 του ν. 4412/2016, δεν αποτελουέ ν μεέ ρος του εφαρμοστεέ ου
θεσμικουί πλαισιίου της.
43 Όταν προά κειται για συγχρηματοδοτουά μενο αποά την Ε.Ε. εά ργο, τουά το να αναγραά φεται στη
Διακηά ρυξη και ειδικοάτερα να αναγραά φεται ο τιάτλος της Πραά ξης και του Επιχειρησιακουά
Προγραά μματος στο πλαιάσιο του οποιάου ειάναι ενταγμεά νο το δημοπρατουά μενο εά ργο, καθωάς και τα
ποσοσταά συγχρηματοδοάτησης της δαπαά νης του εά ργου αποά εθνικουά ς και ενωσιακουά ς ποά ρους (με
αναφοραά στο διαρθρωτικοά ταμειάο). Επιάσης, η σχετικηά συμπληά ρωση ακολουθειά τη διακριτηή ορολογιήα
Συλλογικεάς Αποφαά σεις ( ΣΑ ) εά ργων ηά ΚΑΕ, αναά λογα την πηγηά χρηματοδοά τησης (ΠΔΕ ηά Τακτικοά ς
προϋ πολογισμοάς). Για το ζηάτημα της αναά ληψης δαπανωάν δημοσιάων επενδυά σεων, βλ. και αά ρθρο 5
του π.δ. 80/2016.
44 Οι κρατηά σεις προσαρμοάζονται αναάλογα με τον φορεέ α εκτεέ λεσης του εέ ργου.
45 Πρβλ. αάρθρο 4 παρ. 3 εά βδομο εδαά φιο του ν. 4013/2011, οάπως αντικατασταάθηκε αποά το αάρθρο 44
του ν. 4605/2019.
46 Ή/και η Επιτροπηά Διαγωνισμουά, καταά περιά πτωση (πρβλ. αά ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.).
47
Πρβλ. ομοιίως προηγουίμενη υποσημειίωση.
48 Συάμφωνα με το αά ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Αναά ληψη υποχρεωάσεων αποά τους διαταά κτες” ( Α΄
145 ): “Οι διακηρυάξεις, οι αποφαάσεις αναά θεσης και οι συμβαά σεις που συναά πτονται για λογαριασμοά
των φορεέ ων Γενικηέ ς Κυβεέ ρνησης αναφεέ ρουν απαραιέτητα τον αριθμοέ και τη χρονολογιέα της
αποά φασης αναάληψης υποχρεάωσης, τον αριθμοά καταχωάρισηά ς της στα λογιστικαά βιβλιάα του οικειάου
φορεά α, καθωάς και τον αριθμοά της αποάφασης εά γκρισης της πολυετουά ς αναά ληψης σε περιάπτωση που
η δαπαάνη εκτειάνεται σε περισσοάτερα του ενοά ς οικονομικαά εά τη.". Επιάσης, συάμφωνα με το αάρθρο 12
παρ. 2 γ) του ιίδιου π.δ : “Διακηρυάξεις, οάπου απαιτειάται, και αποφαά σεις αναά θεσης που εκδιάδονται και
συμβαά σεις που συναάπτονται αποά φορειάς της Γενικηά ς Κυβεά ρνησης ειάναι αά κυρες, εφοέ σον δεν εέ χει
προηγηθειά αυτωάν η εάκδοση της αποάφασης αναάληψης υποχρεάωσης του αάρθρου 2, παρ. 2 του
παροόντος. "Πρβλ. και αάρθρο 5 του ως αάνω διαταάγματος “Αναά ληψη δαπανωάν δημοσιάων επενδυά σεων”.
49 Σε περιά πτωση που περιλαμβαάνονται τυχοά ν δικαιωάματα προαιά ρεσης, διαμορφωόνεται αναλοό γως η
εκτιμωάμενη αξιάα της συά μβασης (προϋ πολογισμοά ς δημοπραά τησης) και το παροά ν αά ρθρο (πρβ. αά ρθρα
6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).
50 Το ποσοά των απροάβλεπτων δαπανωάν επαναϋ πολογιά ζεται καταά την υπογραφηά της συά μβασης,
αναά λογα με την προσφερθειάσα εάκπτωση, ωάστε να διατηρειάται η εν λοά γω ποσοστιαιάα αναλογιάα του
15% επιά της δαπαάνης εργασιωάν με ΓΕ&ΟΕ, συάμφωνα με την παραάγραφο 3 του αάρθρου 156 ν.
4412/2016.
51 Πρβλ. αάρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
52 Η αναθεά τουσα αρχηά διαμορφωάνει το παροά ν σημειά ο της διακηά ρυξης, αναά λογα με το αν αποφασιάσει να
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υποδιαιρεέ σει τη συέ μβαση σε περισσοέ τερα τμηέ ματα/εέ ργα ηέ οέ χι, ηέ τοι να τα αναθεέ σει ως ενιαιέο
συέ νολο. Στην περιέπτωση που επιλεέ ξει να μην υποδιαιρεέ σει σε τμηέ ματα, αναφεέ ρει, στο παροί ν σημειίο
της διακηάρυξης, τους βασικουά ς λοά γους της αποάφασηάς της αυτηάς (πρβλ. αάρθρο 59 του ν. 4412/2016).
οάπως συμπληρωάθηκε με το αά ρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019
Μπορειά η εά ναρξη της προθεσμιάας να οριάζεται διαφορετικαά , αν λοά γου χαά ρη δεν προβλεά πεται η αάμεση
εάναρξη των εργασιωάν (αά ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
Με την επιφυί λαξη της εποί μενης υποσημειίωσης.
Οι αναθεέ τουσες αρχεέ ς μπορειέ να επιτρεέ πουν την υποβοληέ εναλλακτικωέν προσφορωέν και στην
περιήπτωση αυτηή προσαρμοήζεται αντιστοιήχως το 13.4. ( πρβλ αάρθρο 57 του ν. 4412/2016 ).
Το ποσοστοή της εγγυήησης συμμετοχηής δεν μπορειή να υπερβαιήνει το 2% της εκτιμωήμενης αξιήας της
συάμβασης, χωριάς το Φ.Π.Α., με αναά λογη στρογγυλοποιάηση μη συνυπολογιζομεάνων των δικαιωμαάτων
προαιάρεσης και παραά τασης της συά μβασης (Πρβ αάρθρο 72 παρ. 1 περ. α, οάπως τροποποιηάθηκε με την
παρ. 5α του αά ρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).
Πρβ. αάρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οάπως τροποποιηάθηκε με την περ. 4 του αάρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του αάρθρου 43 του ν. 4605/2019
Εφοάσον συντρεά χει περιάπτωση, καταά το αάρθρο 149 του ν. 4412/2016, οποάτε μνημονευάονται και οι
απαραιέτητες λεπτομεέ ρειες.
Συμπληρωάνεται αν προβλεάπεται ηά οάχι η χορηά γηση προκαταβοληά ς. Συά μφωνα με την παραά γραφο 10
εδ. α του αά ρθρου 25 του ν. 3614/2007 (οάπως προστεάθηκε με την παρ. 3 του αάρθρου 242 του ν.
4072/2012), στις περιπτωέσεις συγχρηματοδοτουέ μενων δημοέ σιων εέ ργων στις διακηρυέ ξεις
υποχρεωτικαά περιλαμβαά νεται δυνατοά τητα χορηά γησης προκαταβοληά ς. Η υποχρεά ωση αυτηά
εξακολουθειί να ισχυίει και για τα προγραά μματα της περιοά δου 2014-2020 δυναάμει της παρ. 15 του
αάρθρου 59 του ν. 4314/2014.
Εφοέ σον προβλεέ πεται προκαταβοληέ συμπληρωένονται οι οέ ροι για την εγγυητικηέ επιστοληέ
προκαταβοληέ ς. Επισημαιένεται οέ τι η εγγυέ ηση καληέ ς εκτεέ λεσης καλυέ πτει και την παροχηή ισοή ποσης
προκαταβοληάς προς τον αναάδοχο, χωριάς να απαιτειάται η καταά θεση εγγυά ησης προκαταβοληά ς. Στην
περιήπτωση που με την παρουήσα οριήζεται μεγαλυή τερο υή ψος προκαταβοληή ς (πχ 15%), αυτηή
λαμβαά νεται με την καταάθεση αποά τον αναά δοχο εγγυά ησης προκαταβοληά ς που θα καλυύ πτει τη
διαφοραά μεταξυά του ποσουά της εγγυάησης καληά ς εκτεά λεσης και του ποσουά της καταβαλλοά μενης
προκαταβοληά ς (παρ. 1 δ αά ρθρου 72 του ν. 4412/2016).
Οι αναθεά τουσες αρχεάς μπορουάν να ζητουά ν αποά τους προσφεά ροντες να παραά σχουν «Εγγυά ηση καληάς
λειτουργιάας» για την αποκαταάσταση των ελαττωμαά των που ανακυά πτουν ηά των ζημιωάν που
προκαλουά νται αποά δυσλειτουργιάα των εά ργων καταά την περιάοδο εγγυά ησης καληά ς λειτουργιάας,
εφοέ σον προβλεέ πεται στα εέ γγραφα της συέ μβασης. Το υέ ψος της εγγυέ ησης καληέ ς λειτουργιέας
συμπληρωώνεται σε συγκεκριμεέ νο χρηματικοέ ποσοέ . Οι εγγυητικεέ ς επιστολεέ ς καληέ ς λειτουργιέας
περιλαμβαά νουν κατ’ ελαάχιστον τα αναφεροά μενα στην παραά γραφο 15.2 της παρουά σας και
επιπροή σθετα, τον αριθμοή και τον τιήτλο της σχετικηή ς συή μβασης.
Τα γραμμαά τια συά στασης χρηματικηά ς παρακαταθηή κης του Ταμειήου Παρακαταθηκωήν και Δανειήων,
για την παροχηέ εγγυηέ σεων συμμετοχηέ ς και καληέ ς εκτεέ λεσης (εγγυοδοτικηέ παρακαταθηέ κη)
συστηά νονται συάμφωνα με την ειδικηά νομοθεσιάα που διεά πει αυτοά και ειδικοά τερα βαά σει του αά ρθρου
4 του π.δ της 30 Δεκεμβριίου 1926/3 Ιανουαριάου 1927 (“Περιά συσταά σεως και αποδοάσεως
παρακαταθηκωάν και καταθεάσεων παραά τω Ταμειάω Παρακαταθηκωάν και Δανειάων”). Πρβλ. Το με αρ.
πρωτ. 2756/23-5-2017 εέ γγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
Πρβλ. και τα ειδικοάτερα οριζοάμενα στο αά ρθρο 4.1.ζ. της παρουήσας, ως προς τις εγγυηή σεις
συμμετοχηής.
Η ελαάχιστη προθεσμιάα παραλαβηά ς των προσφορωάν καθοριάζεται συάμφωνα με το αάρθρο 121 ου ν.
4412/2016, οά πως αυτοά τροποποιηά θηκε με την παρ. 19 του αάρθρου 43 του ν. 4605/2019 .
Προτειίνεται οι αναθεάτουσες αρχεάς να οριάζουν την ημερομηνιάα ηλεκτρονικηά ς αποσφραά γισης των
προσφορωάν μεταά την παρεά λευση τριωάν εργασιάμων ημερωάν αποά την καταληκτικηά ημερομηνιάα
υποβοληέ ς των προσφορωέν, προκειμεέ νου να εέ χει προσκομιστειέ αποέ τους συμμετεέ χοντες και η
πρωτοό τυπη εγγυάηση συμμετοχηάς, συάμφωνα με τα προβλεποά μενα στο αά ρθρο 3.5. περ. β της
παρουύ σας.
Οριέζεται ο χροέ νος αποέ την Αναθεέ τουσα Αρχηέ κατ΄ εκτιέμηση των ιδιαιτεροτηέ των της διαδικασιέας.
Για τον καθορισμοά του χροά νου ισχυά ος της προσφοραά ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
40

ΑΔΑ: ΩΒΦΩΩΕ7-0Ο5

20PROC006568526 2020-04-14

Πρβ. υποσημειάωση για προκηά ρυξη συά μβασης στο αά ρθρο 2.1 της παρουά σας.
Συά μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 αάρθρου 377 καθωάς και τις παρ. 11 και 12
αάρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθειά η υποχρεάωση δημοσιάευσης προκηάρυξης συάμφωνα με τις
παρ. 7 και 8 αά ρθρου 15 ν. 3669/2008 μεάχρι την 31/12/2017 σε δυάο ημερηάσιες εφημεριάδες και στον
περιφερειακοέ και τοπικοέ τυέ πο μεέ χρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενοέ τητα Δ της εγκυκλιέου με αριθ. Ε.
16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).
70 Πρβλ. αάρθρο 68 ν. 4412/2016. Εφοέ σον η αναθεέ τουσα αρχηέ επιλεέ ξει τη διαβουέ λευση επιέ των
δημοσιευμεά νων εγγραά φων της συά μβασης συά μφωνα προς τα οριζοά μενα στο αά ρθρο 68 ν. 4412/2016,
συμπληρωάνεται το αά ρθρο 20Α κατ΄ αντιστοιχιάα με το αά ρθρο 20Α του τευήχους διακηήρυξης συήμβασης
εέ ργου με αξιολοέ γηση μελεέ της (μελετοκατασκευηέ )
71 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαιέ νεται οέ τι οι αναθεέ τουσες αρχεέ ς δεν μπορουέ ν να καλουέ ν
συγκεκριμεά νες ταά ξεις/ πτυχιάα του ΜΕΕΠ.
72 Κατ’ αντιστοιχιάα με τα ουσιωάδη χαρακτηριστικαά του εά ργου συά μφωνα με το αά ρθρο 11 της παρουύσας
(αναφεά ρεται η κατηγοριάα ηά οι κατηγοριάες στις οποιάες εμπιάπτει το εά ργο συά μφωνα με το αά ρθρο 100
του ν. 3669/2008 και τους ειδικοά τερους οάρους του αάρθρου 76 ν. 4412/2016).
73 Πρβλ περ. ε παρ. 1 αά ρθρου 91 ν. 4412/2016.
74 Πρβλ. αάρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, οάπως τροποποιηάθηκε με το αάρθρο 107 περ. 6 του ν.
4497/2017. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του
Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”,
δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε αμετάκλητες
καταδικαστικές αποφάσεις.
75 Πρβλ. αά ρθρο 73 παρ. 1 τελευταιάα δυάο εδαά φια του ν. 4412/2016, οάπως τροποποιηάθηκαν με το αάρθρο
107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
76 Πρβ. αάρθρο 73 παρ. 2 περιά πτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποιάα προστεάθηκε με το αάρθρο 39 του ν.
4488/2017.
77 Επισημαιέ νεται οέ τι η εν λοέ γω προέ βλεψη για παρεέ κκλιση αποέ τον υποχρεωτικοέ αποκλεισμοί αποτελειί
δυνατοέ τητα της αναθεέ τουσας αρχηέ ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περιέπτωση που
δεν επιθυμειά να προβλεά ψει τη σχετικηά δυνατοά τητα, η αναθεά τουσα αρχηά διαγραά φει την παραά γραφο
αυτηή.
78 Επισημαιέ νεται οέ τι η εν λοέ γω προέ βλεψη για παρεέ κκλιση αποί τον υποχρεωτικοί αποκλεισμοί αποτελειί
δυνατοέ τητα της αναθεέ τουσας αρχηέ ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περιέπτωση που
δεν επιθυμειά να προβλεάψει τη σχετικηά δυνατοά τητα, η αναθεά τουσα αρχηά διαγραά φει την παραά γραφο
αυτηή.
79 Οι λοόγοι της παραγραάφου 22.Α.4. αποτελουά ν δυνητικουά ς λοά γους αποκλεισμουά συά μφωνα με το
αάρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Καταά συνεάπεια, η αναθεάτουσα αρχηά δυάναται να επιλεάξει εάναν,
περισσοέ τερους, οέ λους ηέ ενδεχομεέ νως και κανεέ ναν αποέ τους λοέ γους αποκλεισμουέ συνεκτιμωέντας τα
ιδιαιάτερα χαρακτηριστικαά της υποά αναάθεση συά μβασης (εκτιμωάμενη αξιάα αυτηά ς, ειδικεά ς περισταάσεις
κλπ), με σχετικηή προή βλεψη στο παροή ν σημειήο της διακηή ρυξης.
80 Σημειωάνεται οάτι ο ανωτεάρω εθνικοάς λοάγος αποκλεισμουά τιά θεται στη διακηά ρυξη μοά νο για συμβαάσεις
εέ ργων προϋ πολογισμουέ εκτιμωέμενης αξιέας ανωέτερης του 1.000.000,00 ευρωέ και στην περιέπτωση
αυτηέ συμπληρωένεται στο Μεέ ρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ
81 Πρβλ. αά ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποιάα προστεάθηκε με το αάρθρο 107 περ. 9 του ν.
4497/2017. Επιίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 εέ γγραφο της Αρχηέ ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ09Β) σχετικαά με την αποά φαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβριάου 2018 στην υποάθεση C-124/2017 Vossloh,
ιδιέως σκεέ ψεις 38-41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019..
82 Υπενθυμιά ζεται οάτι
αναφοραά στην παραά γραφο 22.Α.4 θα γιάνει μοά νο στην περιάπτωση που η
Αναθεά τουσα Αρχηά επιλεά ξει καά ποιον αποά τους δυνητικουά ς λοά γους αποκλεισμουά .
83 Επισημαιή νεται οήτι οήλα τα κριτηήρια ποιοτικηή ς επιλογηή ς, πλην της καταλληλοή τητας για την αάσκηση
επαγγελματικηή ς δραστηριοή τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμοή με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), ειήναι
προαιρετικαά για την αναθεάτουσα αρχηά και πρεά πει να σχετιάζονται και να ειάναι αναά λογα με το
αντικειάμενο της συά μβασης (αά ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε καάθε περιάπτωση, πρεάπει να
διαμορφωάνονται καταά τροάπο, ωάστε να μην περιοριάζεται δυσαναά λογα η συμμετοχηά των
68
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ενδιαφεροά μενων οικονομικωάν φορεάων στους διαγωνισμουά ς. Καταά το σταά διο του προσδιορισμουά
των κριτηριίων καταλληλοί τητας των υποψηφιίων, ειίναι αναγκαιέο να τηρουέ νται αποέ τις αναθεέ τουσες
αρχεέ ς, οι θεμελιωέδεις ενωσιακεέ ς αρχεέ ς, ιδιέως η αρχηέ της ιέσης μεταχειέρισης των συμμετεχοέ ντων, της
αποφυγηά ς των διακριάσεων, της διαφαάνειας και της αναά πτυξης του ελευά θερου ανταγωνισμουά. Τα
κριτηά ρια επιλογηά ς του αά ρθρου 22.Β – 22.Ε εξεταά ζονται καταά τη διαδικασιάα ελεά γχου της
καταλληλοέ τητας του προσφεέ ροντος να εκτελεέ σει τη συέ μβαση (κριτηέ ρια “on/off”).
84 Επισημαιά νεται οάτι οι αναθεάτουσες αρχεά ς δεν μπορουά ν να καλουά ν συγκεκριμεά νες ταά ξεις/ πτυχιάα του
ΜΕΕΠ. Πρβλ. αάρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οά πως ισχυά ουν δυναά μει του αά ρθρου 119 παρ. 5 περ. α' εάως δ'
του ν. 4472/2017, σε συνδυασμοά με το αάρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και αάρθρο 80
παρ. 1 του ν. 3669/2008, οά πως αντικατασταάθηκε με το αάρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 4472/2017).
85 Οι αναθεά τουσες αρχεάς μπορουάν να επιβαά λλουν απαιτηά σεις που να διασφαλιά ζουν οά τι οι οικονομικοιά
φορειές διαθεέ τουν την αναγκαιέα οικονομικηέ και χρηματοδοτικηέ ικανοέ τητα για την εκτεέ λεση της
συά μβασης. Όλες οι απαιτηάσεις πρεάπει να σχετιάζονται και να ειάναι αναά λογες με το αντικειάμενο της
συάμβασης (πρβ. αά ρθρο 75 παρ. 1 τελευταιάο εδαάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λοόγω
απαιτηά σεις καθοριάζονται περιγραφικαά στο παροά ν σημειάο, χωριάς παραπομπηά σε ταά ξεις/πτυχιάα του
ΜΕΕΠ. Σε καά θε περιάπτωση και μεά χρι την καταάργηση των αάρθρων 80 εάως 110 του ν. 3669/2008 και
την εάναρξη ισχυά ος του π.δ. του αά ρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαιίνεται οί τι, εφοί σον η
αναθεά τουσα αρχηά επιλεάξει την παραπομπηά σε ταά ξεις/πτυχιάα του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμοά των
απαιτηά σεων για τις εγγεγραμμεάνες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικεά ς επιχειρηά σεις, πρεά πει να περιγραάψει
αναλυτικαά τις αντιάστοιχες απαιτηάσεις και για τις αλλοδαπεέ ς εργοληπτικεέ ς επιχειρηέ σεις.
86 Οι αναθεά τουσες αρχεάς μπορουάν να επιβαά λλουν απαιτηά σεις που να διασφαλιά ζουν οά τι οι οικονομικοιά
φορειές διαθεέ τουν την αναγκαιέα τεχνικηέ και επαγγελματικηέ ικανοέ τητα για την εκτεέ λεση της
συέ μβασης. Όλες οι απαιτηέ σεις πρεέ πει να σχετιάζονται και να ειάναι αναά λογες με το αντικειάμενο της
συάμβασης (πρβ. αά ρθρο 75 παρ. 1 τελευταιάο εδαάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λοόγω
απαιτηά σεις καταρχαάς καθοριάζονται περιγραφικαά στο παροά ν σημειάο, χωριάς παραπομπηά σε
ταά ξεις/πτυχιάα του ΜΕΕΠ ηά βαθμιάδες/κατηγοριάες του ΜΕΚ. Σε καάθε περιάπτωση και μεάχρι την
καταάργηση των αά ρθρων 80 εά ως 110 του ν. 3669/2008 και την εάναρξη ισχυάος του π.δ. του αάρθρου
118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαιένεται οέ τι, εφοέ σον η αναθεέ τουσα αρχηέ επιλεέ ξει την
παραπομπηά σε ταάξεις/πτυχιήα του ΜΕΕΠ ηή βαθμιήδες/κατηγοριήες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμοή
των απαιτηέ σεων για τις εγγεγραμμεέ νες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικεέ ς επιχειρηέ σεις (πχ. στελεέ χωση),
πρεά πει να περιγραάψει αναλυτικαά τις αντιάστοιχες απαιτηά σεις και για τις αλλοδαπεά ς εργοληπτικεάς
επιχειρηήσεις.
87 Προαιρετικηά επιλογηά: Η παρ. 22.Ε τιάθεται καταά διακριτικηά ευχεά ρεια της αναθεά τουσας αρχηάς και
συμπληρωάνεται συά μφωνα με το αά ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαιάνεται οάτι οάλες οι απαιτηάσεις
πρεά πει να σχετιάζονται και να ειάναι αναάλογες με το αντικειάμενο της συά μβασης (αά ρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).
88 Το εδαά φιο αυτοά προστιάθεται καταά την κριάση της αναθεά τουσας αρχηά ς συά μφωνα με το αά ρθρο 78 παρ.
1 του ν. 4412/2016, αά λλως διαγραά φεται.
89 Προαιρετικηή επιλογηή . Συά μφωνα με το αάρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στην περιί πτωση
συμβαά σεων εάργων οι αναθεάτουσες αρχεά ς μπορουά ν να απαιτουά ν την εκτεά λεση ορισμεά νων κριάσιμων
καθηκοέ ντων απευθειέας αποέ τον ιέδιο τον προσφεέ ροντα ( προαιρετικηέ σημειέωση του ανωτεέ ρω
εδαφιίου).
90 Ως προς τον τροέ πο υποβοληέ ς των αποδεικτικωέν μεέ σων του παροά ντος αά ρθρου, τα οποιάα εάχουν
συνταχθειά/ παραχθειά αποά τους ιάδιους τους οικονομικουά ς φορειάς πρβλ. αά ρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
91 Πρβ αάρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οποιάα προστεάθηκε με το αάρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19.
Σημειωώνεται οάτι η προθεσμιάα των 10 ημερωάν που αναγραά φεται στο παροά ν σημειάο αφοραά μοά νο τον
χροέ νο υπογραφηέ ς του ΕΕΕΣ και σε καμιέα περιέπτωση δεν συνδεέ εται με τη συνολικηέ προθεσμιέα
υποβοληέ ς των προσφορωέν, με την εέ ννοια οέ τι οι οικονομικοιέ φορειές εέ χουν τη δυνατοέ τητα να
υποβαά λλουν την προσφοραά τους οποτεδηά ποτε καταά την ως αά νω προθεσμιάα.
92 Επισημαιέ νεται οέ τι η ανωτεέ ρω δυνατοέ τητα εναποέ κειται στη διακριτικηέ ευχεέ ρεια του οικονομικουέ
φορεά α. Εξακολουθειά να υφιάσταται η δυνατοά τητα να υπογραά φεται το ΤΕΥΔ αποά το συά νολο των
φυσικωέν προσωέπων που αναφεέ ρονται στα τελευταιάα δυά ο εδαά φια του αά ρθρου 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016, οά πως τροποποιηά θηκαν με το αάρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
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Πρβλ. αάρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποιάο προστεάθηκε με το αάρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
Η υποχρεωτικηά αντικαταάσταση του τριάτου, ως προς την παρ. 4, εναποά κειται στη διακριτικηή
ευχεά ρεια της αναθεάτουσας αρχηάς, εφοάσον δε δεν την επιθυμειά, απαλειάφεται η αναφοραά στην παρ. 4
στο παροάν σημειάο. Πρβλ. αά ρθρο. 78 παρ. 1 του ν, 4412/2016.
95 Πρβλ. αάρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, οάπως προστεάθηκε με το αάρθρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπεριίπτωση αε του ν. 4605/2019..
96 Πρβ. παραάγραφο 12 αά ρθρου 80 του ν.4412/2016, οάπως αυτηά προστεάθηκε με το αάρθρο 43 παρ. 7, περ.
α, υποπεριίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
97 Εφισταά ται η προσοχηά των αναθετουσωάν αρχωάν στο οά τι πρεά πει να ζητειά ται η προσκοάμιση
δικαιολογητικωόν προς αποόδειξη μοό νο των λοήγων αποκλεισμουή και των κριτηριήων επιλογηής που
εέ χουν τεθειέ στην παρουέ σα διακηέ ρυξη. Επισημαιένεται, περαιτεέ ρω, οέ τι, η αναθεέ τουσα αρχηέ δυέ ναται,
καταά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητειέ αποέ προσφεέ ροντες, σε οποιοδηέ ποτε χρονικοί σημειίο
καταά τη διαάρκεια της διαδικασιάας, να υποβαά λλουν οά λα ηά ορισμεά να δικαιολογητικαά , οά ταν αυτοά
απαιτειήται για την ορθηή διεξαγωγηή της διαδικασιήας.
98 Πρβ. παραάγραφο 12 αά ρθρου 80 του ν.4412/2016, οάπως αυτηά προστεάθηκε με το αάρθρο 43 παρ. 7, περ.
α, υποπεριίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019
99 Συά μφωνα με το αάρθρο 73 παρ. 2 τελευταιά ο εδαά φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικοέ ς φορεέ ας
ειάναι Έλληνας πολιάτης ηά εάχει την εγκαταά στασηά του στην Ελλαά δα, οι υποχρεωάσεις του που αφορουάν
τις εισφορεά ς κοινωνικηά ς ασφαά λισης καλυά πτουν τοά σο την κυά ρια οά σο και την επικουρικηά ασφαά λιση."
100 Πρβ. παραάγραφο 12 αά ρθρου 80 του ν.4412/2016, οάπως αυτηά προστεάθηκε με το αάρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπεριίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
101 Λαμβανομεέ νου υποέ ψη του συέ ντομου, σε πολλεέ ς περιπτωέσεις, χροέ νου ισχυέ ος των πιστοποιητικωέν
φορολογικηή ς ενημεροήτητας, οι οικονομικοιά φορειάς μεριμνουά ν να αποκτουά ς εγκαιάρως πιστοποιητικαά
που να καλυάπτουν και τον χροάνο υποβοληά ς της προσφοραά ς, συά μφωνα με τα ειδικοά τερα οριζοάμενα
στο αά ρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμεά νου να τα υποβαά λουν, εφοά σον αναδειχθουά ν προσωρινοιά
αναά δοχοι. Τα εν λοάγω πιστοποιητικαά υποβαά λλονται μαζιά με τα υποά λοιπα αποδεικτικαά μεά σα του
αά ρθρου 23 αποά τον προσωρινοά αναάδοχο μεά σω της λειτουργικοά τητας της «Επικοινωνιάας» του
υποσυστηή ματος.
102 Οι υπευέ θυνες δηλωέσεις του παροέ ντος τευέ χους φεέ ρουν εγκεκριμεέ νη προηγμεέ νη ηλεκτρονικηή
υπογραφηέ ηέ προηγμεέ νη ηλεκτρονικηέ υπογραφηέ που υποστηριέζεται αποέ εγκεκριμεέ νο πιστοποιητικοέ
(Πρβλ. αάρθρο 9 παρ. 3 της με αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
103 Πρβλ. ομοιά ως ως αάνω υποσημειάωση για τα πιστοποιητικαά φορολογικηά ς ενημεροά τητας
104 Πρβλ. παραά γραφο 12 αά ρθρου 80 του ν.4412/2016, οάπως αυτηά προστεάθηκε με το αάρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπεριίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
105 Πρβ αά ρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, οάπως προστεάθηκε με το αάρθρο 43 παρ. 46 περ α του ν.
4605/2019
106 Εφοέ σον η αναθεέ τουσα αρχηέ την επιλεέ ξει ως λοέ γο αποκλεισμουέ .
107 Πρβ. παραάγραφο 12 αά ρθρου 80 του ν.4412/2016, οάπως αυτηά προστεάθηκε με το αάρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπεριίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019
108 Με εκτυά πωση της καρτεάλας “Στοιχειάα Μητρωάου/ Επιχειά ρησης”, οά πως αυταά εμφανιά ζονται στο
taxisnet.
109 Η πλατφοή ρμα της Ευρωπαϊ κηή ς Επιτροπηή ς eCertis για την αναζηή τηση ισοδυή ναμων πιστοποιητικωήν
αά λλων κρατωάν-μελωέν της Ε.Ε ειέναι διαθεέ σιμη, χωριές κοέ στος, στη διαδρομηή.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαιίνεται οί τι η ΕΑΑΔΗΣΥ ειί ναι ο αρμοί διος εθνικοίς
φορεέ ας για την καταχωέρηση και τηέ ρηση των στοιχειέων του eCertis για την Ελλαάδα. Πρβλ. το με
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικοέ εέ γγραφο της Αρχηέ ς στον ακοέ λουθο συύ νδεσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammikoapo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwnsymvasewn?highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBl
cGlncmFtbWlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIG
FwbzhldGhyaW8iXQ==
110 Εφοά σον η αναθεάτουσα αρχηά τις επιλεάξει, οά λες ηά καά ποια/ες εξ αυτωάν, ως λοά γους αποκλεισμουά .
111 Επισημαιά νεται οάτι η αναθεάτουσα αρχηά , εφοά σον μπορεά σει να αποδειά ξει, με καταά λληλα μεά σα, οάτι
συντρεέ χει καάποια αποά τις περιπτωάσεις αυτεά ς, αποκλειάει οποιονδηά ποτε οικονομικοά φορεά α αποά τη
93
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συμμετοχηή στη διαδικασιήα συή ναψης της δημοήσιας συήμβασης.
Εφοέ σον η αναθεέ τουσα αρχηέ την επιλεέ ξει ως λοέ γο αποκλεισμουέ .
113 Η υποχρεέ ωση προσκοέ μισης δικαιολογητικωέν ονομαστικοποιέησης μετοχωέν, εφοέ σον προέ κειται για
συμβαάσεις εκτιμωάμενης αξιάας αά νω του 1.000.000,00 ευρωά, αφοραά μοάνο στις ανωίνυμες εταιρειίες που
λαμβαά νουν μεάρος στο διαγωνισμοά, ειάτε προά κειται για μεμονωμεά νους υποψηά φιους, ειέτε για μεέ λη
ενωέσεων Εξαιρουέ νται της υποχρεέ ωσης αυτηέ ς οι εταιρειέες που ειέναι εισηγμεέ νες στο Χρηματιστηέ ριο
της χωάρας εγκαταάστασηάς τους και υποβαά λλουν περιά τουά του υπευά θυνη δηά λωση του νομιάμου
εκπροσωώπου τους.
114 Πρβ παραάγραφο 12 αά ρθρου 80 του ν.4412/2016, οάπως αυτηά προστεά θηκε με το αά ρθρο 43 παρ. 7, περ.
α, υποπεριίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019
115 Εφοέ σον συντρεέ χει περιέ πτωση λοέ γω του προϋ πολογισμουέ της συέ μβασης, πρεέ πει να προβλεέ πεται
και η δυνατοάτητα συμμετοχηάς επιχειρηά σεων εγγεγραμμεά νων στα Νομαρχιακαά Μητρωάα (βλεάπετε
αάρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περιάπτωση αυτηά να τιάθεται η αντιάστοιχη προάβλεψη.
116 η οποιά α εκδιά δεται συάμφωνα με τις ειδικεά ς διαταά ξεις του ν. 3669/2008 και φεά ρει συγκεκριμεά νο χροάνο
ισχυύος.
117 Πρβλ. παραάγραφο 12 αά ρθρου 80 του ν.4412/2016, οάπως αυτηά προστεά θηκε με το αά ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπεριίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
118 Πρβλ. αάρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οάπως ισχυά ουν δυναά μει του αά ρθρου 119 παρ. 5 περ. α' εά ως δ' του ν.
4472/2017, σε συνδυασμοά με το αά ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016
119 Πρβλ. ομοιί ως προηγουίμενη υποσημειίωση
120 Εφοά σον εά χει αναφερθειά σχετικηά απαιάτηση στο αά ρθρο 22.Ε συμπληρωάνεται αναλοά γως συά μφωνα με
το αάρθρο 82 του ν. 4412/2016.
121 Πρβλ. παραάγραφο 12 αά ρθρου 80 του ν. 4412/2016, οάπως αυτηά προστεάθηκε με το αάρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπεριίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
122 Συάμφωνα με τη διαά ταξη του αά ρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχηή σε
διαγωνισμουάς δημοσιάων εάργων χορηγειάται σε καά θε εργοληπτικηά επιχειάρηση εγγεγραμμεά νη στο
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημεροί τητα πτυχιίου», η οποιία, σε συνδυασμοή με τη βεβαιήωση εγγραφηή ς που εκδιήδεται
αποή την υπηρεσιήα τηή ρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνισταά «επιάσημο καταά λογο αναγνωρισμεάνων
εργοληπτωάν» [...] και απαλλαάσσει τις εργοληπτικεά ς επιχειρηά σεις αποά την υποχρεά ωση να καταθεάτουν
τα επιμεάρους δικαιολογητικαά στους διαγωνισμουύ ς.” Επισημαιάνεται οά τι, συά μφωνα με το αά ρθρο 22
( Τροποποιηή σεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρωάτο εδαά φιο της
περιάπτωσης 31 της παραγραά φου 1 του αάρθρου 377 αντικαθιάσταται ως εξηάς: «31) του Ν. 3669/2008
(Α΄ 116), πλην των αά ρθρων 80 εά ως 110, τα οποιάα παραμεά νουν σε ισχυά μεά χρι την εά κδοση του
προεδρικουά διαταάγματος του αάρθρου 83, των παραγραά φων 4 και 5 του αά ρθρου 20 και της
παραγραά φου 1 α του αάρθρου 176».
123 Στην περιέ πτωση οέ μως που η Ενημεροέ τητα Πτυχιέ ου δεν καλυέ πτει τις εισφορεέ ς επικουρικηή ς
ασφαά λισης, τα σχετικαά δικαιολογητικαά υποβαά λλονται ξεχωρισταά .
124 Μοέ νο στην περιέ πτωση που εέ χει επιλεγειέ αποέ την αναθεέ τουσα αρχηέ ως λοέ γος αποκλεισμουέ .
125 Επισημαιά νεται οάτι ο οικονομικοάς φορεά ας παραά γει αποά το υποσυά στημα το ηλεκτρονικοά αρχειάο
«εκτυπωήσεις» των Δικαιολογητικωήν Συμμετοχηή ς σε μορφηή αρχειήου Portable Document Format
(PDF), το οποιάο υπογραάφεται με εγκεκριμεά νη προηγμεά νη ηλεκτρονικηά υπογραφηά ηά προηγμεάνη
ηλεκτρονικηά υπογραφηά με χρηάση εγκεκριμεά νων πιστοποιητικωάν και επισυναά πτεται στον
(υπο)φακεάλο της προσφοραά ς «Δικαιολογητικαά Συμμετοχηάς» (Πρβλ αάρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
126 Πρβ. αάρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, οάπως προστεάθηκε με το αάρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν.
4605/2019 και τροποποιηά θηκε αποά το αάρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.
127 Οι αναθεέ τουσες αρχεέ ς μπορουέ ν να προβλεέ πουν στα εέ γγραφα της συέ μβασης οέ τι, κατοέ πιν αιτηέ ματος
του υπεργολαάβου και εφοάσον η φυάση της συά μβασης το επιτρεά πει, η αναθεά τουσα αρχηά καταβαάλλει
απευθειάας στον υπεργολαάβο την αμοιβηά του για την εκτεά λεση προμηά θειας, υπηρεσιάας ηά εάργου,
δυναά μει συά μβασης υπεργολαβιάας με τον αναά δοχο. Στην περιάπτωση αυτηά , στα εά γγραφα της
συά μβασης καθοριάζονται τα ειδικοάτερα μεά τρα ηά οι μηχανισμοιά που επιτρεά πουν στον κυά ριο αναάδοχο
να εγειέρει αντιρρηέ σεις ως προς αδικαιολοέ γητες πληρωμεέ ς, καθωές και οι ρυθμιέσεις που αφορουέ ν
αυτοή ν τον τροή πο πληρωμηή ς. Στην περιήπτωση αυτηή δεν αιήρεται η ευθυήνη του κυό ριου αναδοόχου.
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Συμπληρωόνεται αναλοό γως.
Πρβλ και αάρθρο 165 ν. 4412/2016.
129 Εφοέ σον στη Διακηέ ρυξη τιέ θενται επιπλεέ ον οέ ροι τεχνικηέ ς ικανοέ τητας, αναφεέ ρεται η σχετικηέ
αποά φαση του Υπουργουά Υποδομωάν και Μεταφορωάν, οά πως απαιτειάται αποά το αά ρθρο 76 παρ. 2 του
ν. 4412/2016 ηά η αντιάστοιχη αποά φαση του αάρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλεέ ον οέ ρους
τεχνικηής και οικονομικηή ς ικανοή τητας.
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