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Ο

Δ ήή μ ο ς

Κ έή α ς

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδοή χου κατασκέυήή ς του έή ργου:
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ν. ΚΕΑΣ”

(CPV : 45236119-7)
Εκτιμώμενης αξίας 99.000,00 Ευρώ
(με Φ.Π.Α. 24% ),
που θα διέξαχθέιή συή μφωνα μέ:
α) τις διαταή ξέις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους οή ρους τής παρουή σας
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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

Αναθέή τουσα αρχήή : Δήή μος Κέή ας
Οδοή ς
: Πλατέιή ας Λαιϋ κήή ς Κυριαρχιή ας
Ταχ.Κωδ.
: 84100
Τήλ.
: 22813 62702 - 62705
Telefax
: 22810 61120
E-mail
: [dtek@1730.syzefxis.gov.gr]
Πλήροφοριή ές:
: Χρήή στος Στριγγαή ρής
Εργοδοή τής ήή Κυή ριος του Έργου: Δήή μος Κέή ας
Φορέή ας κατασκέυήή ς του έή ργου: Διέυή θυνσή Τέχνικωήν Έργων Κυκλαή δων (Δ.Τ.Ε.Κ.)
Προιϋσταμέή νή Αρχήή : Δήμοτικοή Συμβουή λιο Κέή ας ήή ή οικέιήα Οικονομικήή Επιτροπήή του Δήή μου
, συή μφωνα μέ το αή ρθρο 72 παρ. 1έ. 3852/2010
Διέυθυή νουσα ήή Επιβλέή πουσα Υπήρέσιήα : Διέυή θυνσή Τέχνικωήν έή ργων Κυκλαή δων – Τμήή μα
έκτέή λέσής έή ργων
Αρμοή διο Τέχνικοή Συμβουή λιο : Συμβουή λιο Δήμοσιήων Έργων Πέριφέή ρέιας Ν. Αιγαιήου

Εφοή σον οι ανωτέή ρω υπήρέσιήές μέταστέγασθουή ν καταή τή διαή ρκέια τής διαδικασιήας συή ναψής ήή
έκτέή λέσής του έή ργου, υποχρέουή νται να δήλωήσουν αή μέσα τα νέή α τους στοιχέιήα στους προσφέή ροντές ήή
στον αναή δοχο.
Εφοή σον οι ανωτέή ρω υπήρέσιήές ήή /και τα αποφαινοή μένα οή ργανα του Φορέή α Κατασκέυήή ς
καταργήθουή ν, συγχωνέυτουή ν ήή μέ οποιονδήή ποτέ τροή πο μέταβλήθουή ν καταή τή διαή ρκέια τής
διαδικασιήας συή ναψής ήή έκτέή λέσής του έή ργου, υποχρέουή νται να δήλωήσουν αή μέσα, στους
προσφέή ροντέςii ήή στον αναή δοχο τα στοιχέιήα των υπήρέσιωήν ήή αποφαινοή μένων οργαή νων, τα οποιήα
καταή τον νοή μο αποτέλουή ν καθολικοή διαή δοχο των έν λοή γω οργαή νων που υπέισέή ρχονται στα
δικαιωήματα και υποχρέωήσέις τους.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1. Τα έή γγραφα τής συή μβασής καταή τήν έή ννοια τής πέριπτ. 14 τής παρ. 1 του αή ρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παροή ντα ήλέκτρονικοή διαγωνισμοή , έιήναι τα ακοή λουθα :
α) ή προκήή ρυξή συή μβασής οή πως δήμοσιέυή θήκέ στο ΚΗΜΔΗΣiii,
β) ή παρουή σα διακήή ρυξή,
γ) το Τυποποιήμέή νο Έντυπο Υπέυή θυνής Δήή λωσής (Τ.Ε.Υ.Δ)
δ) το έή ντυπο οικονομικήή ς προσφοραή ς, οή πως παραή γέται αποή τήν έιδικήή ήλέκτρονικήή φοή ρμα του
υποσυστήή ματος,
έ) ο προυϋ πολογισμοή ς δήμοπραή τήσής,
στ) το τιμολοή γιο δήμοπραή τήσής,
ζ) ή έιδικήή συγγραφήή υποχρέωήσέων,
ή) ή τέχνικήή συγγραφήή υποχρέωήσέων
θ) το τέυή χος συμπλήρωματικωήν τέχνικωήν προδιαγραφωήν,
ι) το υποή δέιγμα ….iv
ια) το τέυή χος τέχνικήή ς πέριγραφήή ς,
ιβ) ή τέχνικήή μέλέή τή,
ιγ) τυχοή ν συμπλήρωματικέή ς πλήροφοριήές και διέυκρινιήσέις που θα παρασχέθουή ν αποή τήν
αναθέή τουσα αρχήή έπιή οή λων των ανωτέή ρω
ιδ) ............................v
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2.2 Προσφέή ρέται έλέυή θέρή, πλήή ρής, αή μέσή και δωρέαή ν ήλέκτρονικήή προή σβασή στα έή γγραφα τής
συή μβασής στον έιδικοή , δήμοή σια προσβαή σιμο, χωήρο “ήλέκτρονικοιή διαγωνισμοιή” τής πυή λής
www.promitheus.gov.gr, καθωής και στήν ιστοσέλιήδα τής αναθέή τουσας αρχήή ς http://www.kea.gr και
στήν ιστοσέλιήδα τής Διέυθυή νουσας Υπήρέσιήας http://www.pnai.gov.gr/Νέα Ανακοινώσεις
2.3 Εφοή σον έή χουν ζήτήθέιή έγκαιήρως, ήή τοι έή ως τήν 05-03-2019 vi ή αναθέή τουσα αρχήή παρέή χέι σέ
οή λους τους προσφέή ροντές που συμμέτέή χουν στή διαδικασιήα συή ναψής συή μβασής συμπλήρωματικέή ς
πλήροφοριήές σχέτικαή μέ τα έή γγραφα τής συή μβασής, το αργοή τέρο στις 08-03-2019vii

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι προσφορέή ς
υποβαή λλονται αποή τους ένδιαφέρομέή ν ους ήλέκτρονικαή , μέή σω τής
διαδικτυακήή ς πυή λής www.promitheus .gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέή χρι τήν καταλήκτικήή ήμέρομήνιή α
και ωήρα που οριή ζέται στο αή ρθρο 18 τής παρουή σας διακήή ρυξής, σέ ήλέκτρονικοή φαή κέλο του
υποσυστήή ματος.
Για τή συμμέτοχήή στήν παρουή σα διαδικασιήα οι ένδιαφέροή μένοι οικονομικοιή φορέιής απαιτέιήται να
διαθέή τουν ψήφιακήή υπογραφήή , χορήγουή μένή αποή πιστοποιήμέή νή αρχήή παροχήή ς ψήφιακήή ς
υπογραφήή ς και να έγγραφουή ν στο ήλέκτρονικοή συή στήμα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακήή πυή λή
www.promitheus.gov.gr) ακολουθωήντας τή διαδικασιήα έγγραφήή ς του αή ρθρου 5 παρ. 1.2 έή ως 1.4 τής
Κοινήή ς Υπουργικήή ς Αποή φασής μέ 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 κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27
σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η έή ν ωσή οικονομικωή ν φορέή ω ν υποβαή λλέι κοινήή προσφοραή , ή οποιή α υποχρέωτικαή υπογραή φέται
ψήφιακαή , έιή τέ αποή οή λους τους οικονομικουή ς φορέιή ς που αποτέλουή ν τήν έή ν ωσή, έιή τέ αποή
έκπροή σωποή τους, νομιή μως έξουσιοδοτήμέή ν ο. Στήν προσφοραή , έπιή ποινήή αποή ρριψής τής
προσφοραή ς, προσδιοριή ζέται ή έή κτασή και το έιή δος τής συμμέτοχήή ς του καή θέ μέή λους τής έή ν ωσής,
συμπέριλαμβανομέή νής τής κατανομήή ς αμοιβήή ς μέταξυή
τους,
καθωής και ο
έκπροή σωπος/συντονιστήή ς αυτήή ς.
3.2 Στον ήλέκτρονικοή φαή κέλο προσφοραή ς πέριέή χονται:
(α) έή νας (υπο)φαή κέλος μέ τήν έή νδέιξή «Δικαιολογήτικαή Συμμέτοχήή ς».
(β) έή νας (υπο)φαή κέλος μέ τήν έή νδέιξή «Οικονομικήή Προσφοραή ».
3.3 Αποή τον προσφέή ροντα σήμαιήνονται, μέ χρήή σή του σχέτικουή πέδιήου του υποσυστήή ματος, καταή τήν
συή νταξή τής προσφοραή ς, τα στοιχέιήα έκέιήνα που έή χουν έμπιστέυτικοή χαρακτήή ρα, συή μφωνα μέ τα
οριζοή μένα στο αή ρθρο 21 του ν. 4412/2016.
Στήν πέριήπτωσή αυτήή , ο προσφέή ρων υποβαή λέι στον οικέιήο (υπο)φαή κέλο σχέτικήή αιτιολοή γήσή μέ τή
μορφήή ψήφιακαή υπογέγραμμέή νου αρχέιήου pdf, αναφέή ροντας ρήταή οή λές τις σχέτικέή ς διαταή ξέις νοή μου ήή
διοικήτικέή ς πραή ξέις που έπιβαή λλουν τήν έμπιστέυτικοή τήτα τής συγκέκριμέή νής πλήροφοριήας, ως
συνήμμέή νο τής ήλέκτρονικήή ς του προσφοραή ς. Δέν χαρακτήριήζονται ως έμπιστέυτικέή ς πλήροφοριήές
σχέτικαή μέ τις τιμέή ς μοναή δος, τις προσφέροή μένές ποσοή τήτές και τήν οικονομικήή προσφοραή .
3.4 Στήν πέριήπτωσή τής υποβολήή ς στοιχέιήων μέ χρήή σή μορφοή τυπου φακέή λου συμπιέσμέή νων
ήλέκτρονικωήν αρχέιήων (π.χ. ήλέκτρονικοή αρχέιήο μέ μορφήή ZIP), έκέιήνα τα οποιήα έπιθυμέιή ο
προσφέή ρων να χαρακτήριήσέι ως έμπιστέυτικαή , συή μφωνα μέ τα ανωτέή ρω αναφέροή μένα, θα πρέή πέι να
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τα υποβαή λλέι ως χωρισταή ήλέκτρονικαή αρχέιήα μέ μορφήή Portable Document Format (PDF) ήή ως
χωριστοή ήλέκτρονικοή αρχέιήο μορφοή τυπου φακέή λου συμπιέσμέή νων ήλέκτρονικωήν αρχέιήων που να
πέριλαμβαή νέι αυταή .
3.5 Ο χρήή στής – οικονομικοή ς φορέή ας υποβαή λλέι τους ανωτέή ρω (υπο)φακέή λους μέή σω του
υποσυστήή ματος, οή πως πέριγραή φέται κατωτέή ρω:
α) Τα στοιχέιήα και δικαιολογήτικαή που πέριλαμβαή νονται στον (υπο)φαή κέλο μέ τήν έή νδέιξή
«Δικαιολογήτικαή Συμμέτοχήή ς» έιήναι τα οριζοή μένα στο αή ρθρο 24.2 τής παρουή σας και υποβαή λλονται
αποή τον οικονομικοή φορέή α ήλέκτρονικαή σέ μορφήή αρχέιήου Portable Document Format (PDF) και
έφοή σον έή χουν συνταχθέιή/παραχθέιή αποή τον ιήδιο, φέή ρουν έγκέκριμέή νή προήγμέή νή ήλέκτρονικήή
υπογραφήή ήή προήγμέή νή ήλέκτρονικήή υπογραφήή μέ χρήή σή έγκέκριμέή νων πιστοποιήτικωήν συή μφωνα
μέ τήν παρ. 3 του αή ρθρου 8 τής υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
β) Εντοή ς τριωήν (3) έργασιήμων ήμέρωήν αποή τήν ήλέκτρονικήή υποβολήή των ως αή νω στοιχέιήων και
δικαιολογήτικωήν προσκομιήζέται υποχρέωτικαή αποή τον οικονομικοή φορέή α στήν αναθέή τουσα αρχήή , σέ
έή ντυπή μορφήή και σέ σφραγισμέή νο φαή κέλο, ή πρωτοή τυπή έγγυήτικήή έπιστολήή συμμέτοχήή ς viii.
Επισήμαιήνέται οή τι ή έν λοή γω υποχρέή ωσή δέν ισχυή έι για τις έγγυήή σέις ήλέκτρονικήή ς έή κδοσής (π.χ.
έγγυήή σέις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποιήές φέή ρουν προήγμέή νή ψήφιακήή υπογραφήή .
γ) Οι προσφέή ροντές συνταή σσουν τήν οικονομικήή τους προσφοραή συμπλήρωήνοντας τήν αντιήστοιχή
έιδικήή ήλέκτρονικήή φοή ρμα του υποσυστήή ματος και έπισυναή πτοντας, στον ήλέκτρονικοή χωήρο
«Συνήμμέή να Ηλέκτρονικήή ς Προσφοραή ς» και στον καταή πέριήπτωσή (υπο)φαή κέλο, οή λα τα στοιχέιήα τής
προσφοραή ς τους σέ μορφήή αρχέιήου Portable Document Format (PDF).
δ) Οι προσφέή ροντές δυή νανται να προβαιήνουν, μέή σω των λέιτουργιωήν του υποσυστήή ματος, σέ
έκτυή πωσή έλέή γχου ομαλοή τήτας των έπιμέή ρους ποσοστωήν έή κπτωσής αναή ομαή δα έργασιωήν, στήν
πέριήπτωσή έφαρμογήή ς τής παρ. 2α του αή ρθρου 95 του ν.4412/2016.
έ) Στή συνέή χέια, οι προσφέή ροντές παραή γουν αποή το υποσυή στήμα τα ήλέκτρονικαή αρχέιήα
(«έκτυπωήσέις» των Δικαιολογήτικωήν Συμμέτοχήή ς και τής Οικονομικήή ς Προσφοραή ς τους σέ μορφήή
αρχέιήου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχέιήα αυταή υπογραή φονται αποή τους προσφέή ροντές
μέ έγκέκριμέή νή προήγμέή νή ήλέκτρονικήή υπογραφήή ήή προήγμέή νή ήλέκτρονικήή υπογραφήή μέ χρήή σή
έγκέκριμέή νων πιστοποιήτικωήν συή μφωνα μέ τήν παρ. 3 του αή ρθρου 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. και έπισυναή πτονται στους αντιήστοιχους (υπο)φακέή λους τής προσφοραή ς. Καταή τή συστήμικήή
υποβολήή τής προσφοραή ς το υποσυή στήμα πραγματοποιέιή αυτοματοποιήμέή νους έλέή γχους
έπιβέβαιήωσής τής ήλέκτρονικήή ς προσφοραή ς σέ σχέή σή μέ τα παραχθέή ντα ήλέκτρονικαή αρχέιήα
(Δικαιολογήτικαή Συμμέτοχήή ς και Οικονομικήή Προσφοραή ) και έφοή σον οι έή λέγχοι αυτοιή αποβουή ν
έπιτυχέιής ή προσφοραή υποβαή λλέται στο υποσυή στήμα. Διαφορέτικαή , ή προσφοραή δέν υποβαή λλέται
και το υποσυή στήμα ένήμέρωήνέι τους προσφέή ροντές μέ σχέτικοή μήή νυμα σφαή λματος στή διέπαφήή του
χρήή στή των προσφέροή ντων, προκέιμέή νου οι τέλέυταιήοι να προβουή ν στις σχέτικέή ς ένέή ργέιές
διοή ρθωσής.
στ) Εφοή σον τα δικαιολογήτικαή συμμέτοχήή ς και οι οικονομικοιή οή ροι δέν έή χουν αποτυπωθέιή στο συή νολοή
τους στις έιδικέή ς ήλέκτρονικέή ς φοή ρμές του υποσυστήή ματος, οι προσφέή ροντές έπισυναή πτουν ψήφιακαή
υπογέγραμμέή να τα σχέτικαή ήλέκτρονικαή αρχέιήα, συή μφωνα μέ τους οή ρους τής παρουή σας διακήή ρυξής. ix
ζ) Αποή το υποσυή στήμα έκδιήδέται ήλέκτρονικήή αποή δέιξή υποβολήή ς προσφοραή ς, ή οποιήα αποστέή λλέται
στον οικονομικοή φορέή α μέ μήή νυμα ήλέκτρονικουή ταχυδρομέιήου.
3.6 Αποή συρσή προσφοραή ς
Οι προσφέή ροντές δυή νανται να ζήτήή σουν τήν αποή συρσή υποβλήθέιήσας προσφοραή ς, πριν τήν
καταλήκτικήή ήμέρομήνιήα υποβολήή ς των προσφορωήν, μέ έή γγραφο αιήτήμα τους προς τήν αναθέή τουσα
αρχήή , σέ μορφήή ήλέκτρονικουή αρχέιήου Portable Document Format (PDF) που φέή ρέι έγκέκριμέή νή
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προήγμέή νή ήλέκτρονικήή υπογραφήή ήή προήγμέή νή ήλέκτρονικήή υπογραφήή μέ χρήή σή έγκέκριμέή νων
πιστοποιήτικωήν συή μφωνα μέ τήν παρ. 3 του αή ρθρου 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., μέή σω
τής λέιτουργικοή τήτας «Επικοινωνιήα» του υποσυστήή ματος. Πιστοποιήμέή νος χρήή στής τής αναθέή τουσας
αρχήή ς, μέταή αποή σχέτικήή αποή φασή τής αναθέή τουσας αρχήή ς, ή οποιήα αποδέή χέται το σχέτικοή αιήτήμα
του προσφέή ροντα, προβαιήνέι στήν αποή ρριψή τής σχέτικήή ς ήλέκτρονικήή ς προσφοραή ς στο υποσυή στήμα
πριν τήν καταλήκτικήή ήμέρομήνιήα υποβολήή ς τής προσφοραή ς. Κατοή πιν, ο οικονομικοή ς φορέή ας δυή ναται
να υποβαή λέι έκ νέή ου προσφοραή μέή σω του υποσυστήή ματος έή ως τήν καταλήκτικήή ήμέρομήνιήα
υποβολήή ς των προσφορωήν.
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) Μέταή τήν καταλήκτικήή ήμέρομήνιήα υποβολήή ς προσφορωήν, οή πως οριήζέται στο αή ρθρο 18 τής
παρουή σας, και πριν τήν ήλέκτρονικήή αποσφραή γισή, ή αναθέή τουσα αρχήή κοινοποιέιή στους
προσφέή ροντές τον σχέτικοή καταή λογο συμμέτέχοή ντων, οή πως αυτοή ς παραή γέται αποή το υποσυή στήμα.
β) Στή συνέή χέια, τα μέή λή τής Επιτροπήή ς Διαγωνισμουή , καταή τήν ήμέρομήνιήα και ωήρα που οριήζέται στο
αή ρθρο 18 τής παρουή σας,
προβαιήνουν σέ ήλέκτρονικήή αποσφραή γισή του υποφακέή λου
«Δικαιολογήτικαή Συμμέτοχήή ς» και του υποφακέή λου “Οικονομικήή Προσφοραή ”.
γ) Στον ήλέκτρονικοή χωήρο «Συνήμμέή να Ηλέκτρονικουή Διαγωνισμουή », αναρταή ται αποή τήν Επιτροπήή
Διαγωνισμουή ο σχέτικοή ς καταή λογος μέιοδοσιήας, προκέιμέή νου να λαή βουν γνωήσή οι προσφέή ροντές.
δ) Ακολουή θως, ή Επιτροπήή Διαγωνισμουή προβαιήνέι, καταή σέιραή μέιοδοσιήας, σέ έή λέγχο τής ολοή γραφής
και αριθμήτικήή ς αναγραφήή ς των έπιμέή ρους ποσοστωήν έή κπτωσής και τής ομαλήή ς μέταξυή τους σχέή σής,
βαή σέι τής παραγωγήή ς σχέτικουή ψήφιακουή αρχέιή ου, μέή σα αποή το υποσυή στήμα.
Για τήν έφαρμογήή του έλέή γχου ομαλοή τήτας, χρήσιμοποιέιήται αποή τήν Επιτροπήή Διαγωνισμουή ή μέή σή
έή κπτωσή προσφοραή ς (Εμ), συή μφωνα μέ τα οριζοή μένα στα αή ρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.
έ) Όλές οι οικονομικέή ς προσφορέή ς, μέταή τις τυχοή ν αναγκαιήές διορθωήσέις, καταχωριήζονται, καταή τή
σέιραή μέιοδοσιήας, στο πρακτικοή τής έπιτροπήή ς, το οποιή ο και υπογραή φέται αποή τα μέή λή τής.
στ) Στή συνέή χέια, ή Επιτροπήή Διαγωνισμουή , τήν ιήδια ήμέή ρα, έλέή γχέι τα δικαιολογήτικαή συμμέτοχήή ς
του αή ρθρου 24.2 τής παρουή σας καταή τή σέιραή τής μέιοδοσιήας, αρχιήζοντας αποή τον πρωήτο μέιοδοή τή. Αν
ή ολοκλήή ρωσή του έλέή γχου αυτουή δέν έιήναι δυνατήή τήν ιήδια μέή ρα, λοή γω του μέγαή λου αριθμουή των
προσφορωήν και του έλέή γχου των έγγυήτικωήν έπιστολωήν, ή διαδικασιήα συνέχιήζέται τις έποή μένές
έργαή σιμές ήμέή ρές.
ζ) Η Επιτροπήή Διαγωνισμουή , πριν τήν ολοκλήή ρωσή τής συή νταξής του πρακτικουή τής, έπικοινωνέιή μέ
τους έκδοή τές που αναγραή φονται στις υποβλήθέιήσές έγγυήτικέή ς έπιστολέή ς, προκέιμέή νου να
διαπιστωήσέι τήν έγκυροή τήταή τους. Αν διαπιστωθέιή πλαστοή τήτα έγγυήτικήή ς έπιστολήή ς, ο υποψήή φιος
αποκλέιήέται αποή τον διαγωνισμοή , υποβαή λλέται μήνυτήή ρια αναφοραή στον αρμοή διο έισαγγέλέή α και
κινέιήται διαδικασιήα πέιθαρχικήή ς διήωξής, συή μφωνα μέ τις διαταή ξέις των αή ρθρων 82 και έποή μένα του ν.
3669/2008.
ή) Η πέριγραφοή μένή διαδικασιήα καταχωρέιήται στο πρακτικοή τής Επιτροπήή ς Διαγωνισμουή ήή σέ
παραή ρτήμαή του, που υπογραή φέται αποή τον Προή έδρο και τα μέή λή τής.
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Η Επιτροπήή Διαγωνισμουή ολοκλήρωήνέι τή συή νταξή του σχέτικουή πρακτικουή μέ το αποτέή λέσμα τής
διαδικασιήας, μέ το οποιήο έισήγέιήται τήν αναή θέσή τής συή μβασής στον μέιοδοή τή (ήή τή ματαιήωσή τής
διαδικασιήας), και υποβαή λλέι στήν αναθέή τουσα αρχήή το σχέτικοή ήλέκτρονικοή αρχέιή ο, ως “έσωτέρικοή ”,
μέή σω τής λέιτουργιήας “έπικοινωνιήα” του υποσυστήή ματος, προς έή γκρισή . x
θ) Στή συνέή χέια, ή αναθέή τουσα αρχήή κοινοποιέιή τήν αποή φασή έή γκρισής του πρακτικουή σέ οή λους τους
προσφέή ροντές και παρέή χέι προή σβασή στα υποβλήθέή ντα στοιχέιήα των λοιπωήν συμμέτέχοή ντων. Καταή
τής αποή φασής αυτήή ς χωρέιή έή νστασή, καταή τα οριζοή μένα στήν παραή γραφο 4.3 τής παρουή σής.
ι) Επισήμαιήνέται οή τι, σέ πέριήπτωσή που οι προσφορέή ς έή χουν τήν ιήδια ακριβωής τιμήή (ισοή τιμές), ή
αναθέή τουσα αρχήή έπιλέή γέι τον (προσωρινοή ) αναή δοχο μέ κλήή ρωσή μέταξυή των οικονομικωήν φορέή ων
που υπέή βαλαν ισοή τιμές προσφορέή ς. Η κλήή ρωσή γιήνέται ένωήπιον τής Επιτροπήή ς Διαγωνισμουή και
παρουσιήα των οικονομικωήν φορέή ων που υπέή βαλαν τις ισοή τιμές προσφορέή ς, σέ ήμέή ρα και ωήρα που θα
τους γνωστοποιήθέιή μέή σω τής λέιτουργικοή τήτας “έπικοινωνιήα” του υποσυστήή ματος.

4.2

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

α) Μέταή τήν αξιολοή γήσή των προσφορωήν, ή αναθέή τουσα αρχήή προσκαλέιή, στο πλαιήσιο τής σχέτικήή ς
ήλέκτρονικήή ς διαδικασιήας συή ναψής συή μβασής και μέή σω τής λέιτουργικοή τήτας τής «Επικοινωνιήας»,
τον προσωρινοή αναή δοχο να υποβαή λέι έντοή ς προθέσμιήας δεκαπέντε (15) ημερών xi τα προβλέποή μένα
στις κέιήμένές διαταή ξέις δικαιολογήτικαή προσωρινουή αναδοή χου και τα αποδέικτικαή έή γγραφα
νομιμοποιήήσήςxii.
β) Τα δικαιολογήτικαή του προσωρινουή αναδοή χου υποβαή λλονται αποή τον οικονομικοή φορέή α
ήλέκτρονικαή , μέή σω τής λέιτουργικοή τήτας τής «Επικοινωνιήας» στήν αναθέή τουσα αρχήή .
γ) Αν δέν υποβλήθουή ν τα ως αή νω δικαιολογήτικαή ήή υπαή ρχουν έλλέιήψέις σέ αυταή που υποβλήή θήκαν,
παρέή χέται προθέσμιήα στον προσωρινοή αναή δοχο να τα υποβαή λέι ήή να τα συμπλήρωήσέι έντοή ς πέή ντέ (5)
ήμέρωήν αποή τήν κοινοποιήήσή σχέτικήή ς έιδοποιήήσής σέ αυτοή ν μέή σω τής λέιτουργικοή τήτας τής
“Επικοινωνιήας” του υποσυστήή ματος. Η αναθέή τουσα αρχήή μπορέιή να παρατέιήνέι τήν ως αή νω
προθέσμιήα, έφοή σον αιτιολογέιήται αυτοή έπαρκωής και κατ’ ανωήτατο οή ριο για δέκαπέή ντέ (15) έπιπλέή ον
ήμέή ρές.
Εντοή ς τριωήν (3) έργασιήμων ήμέρωήν αποή τήν ήλέκτρονικήή υποβολήή των ως αή νω στοιχέιήων και
δικαιολογήτικωήν, συή μφωνα μέ τα ανωτέή ρω υποή β) και γ) αναφέροή μένα, προσκομιήζονται
υποχρέωτικαή αποή τον οικονομικοή φορέή α στήν αναθέή τουσα αρχήή , σέ έή ντυπή μορφήή και σέ
σφραγισμέή νο φαή κέλο, τα έή γγραφα που απαιτέιήται να προσκομισθουή ν σέ πρωτοή τυπή μορφήή ,
συή μφωνα μέ τις διαταή ξέις του αή ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κωήδικας Διοικήτικήή ς
Διαδικασιήας'', οή πως τροποποιήή θήκέ μέ τις διαταή ξέις του αή ρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.
δ) Αν καταή τον έή λέγχο των παραπαή νω δικαιολογήτικωήν διαπιστωθέιή οή τι:
I) τα στοιχέιήα που δήλωήθήκαν μέ το Τυποποιήμέή νο Έντυπο Υπέυή θυνής Δήή λωσής (ΤΕΥΔ), έιήναι ψέυδήή
ήή ανακριβήή ήή
ii) αν δέν υποβλήθουή ν στο προκαθορισμέή νο χρονικοή διαή στήμα τα απαιτουή μένα πρωτοή τυπα ήή
αντιήγραφα, των παραπαή νω δικαιολογήτικωήν, ήή
ii) αν αποή τα δικαιολογήτικαή που προσκομιήσθήκαν νομιήμως και έμπροθέή σμως, δέν αποδέικνυή ονται οι
οή ροι και οι προυϋ ποθέή σέις συμμέτοχήή ς συή μφωνα μέ τα αή ρθρα 21, 22 και 23 τής παρουή σας, xiii
απορριήπτέται ή προσφοραή του προσωρινουή αναδοή χου, καταπιήπτέι υπέή ρ τής αναθέή τουσας αρχήή ς ή
έγγυή ήσή συμμέτοχήή ς του και ή κατακυή ρωσή γιήνέται στον προσφέή ροντα που υπέή βαλέ τήν αμέή σως
έποή μένή πλέή ον συμφέή ρουσα αποή οικονομικήή αή ποψή προσφοραή βαή σέι τής τιμήή ς τήρουμέή νής τής
ανωτέή ρω διαδικασιήας.
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Σέ πέριή πτωσή έή γκαιρής και προσήή κουσας ένήμέή ρωσής τής αναθέή τουσας αρχήή ς για μέταβολέή ς στις
προυϋ ποθέή σέις τις οποιήές ο προσωρινοή ς αναή δοχος έιήχέ δήλωήσέι μέ το Τυποποιήμέή νο Έντυπο
Υπέυή θυνής Δήή λωσής (ΤΕΥΔ) οή τι πλήροιή και οι οποιήές έπήή λθαν ήή για τις οποιήές έή λαβέ γνωήσή ο
προσωρινοή ς αναή δοχος μέταή τήν δήή λωσή και μέή χρι τήν ήμέή ρα τής έιδοποιήήσής/προή σκλήσής για τήν
προσκοή μισή των δικαιολογήτικωήν κατακυή ρωσής (οψιγένέιής μέταβολέή ς), δέν καταπιή πτέι υπέή ρ τής
αναθέή τουσας αρχήή ς ή έγγυή ήσή συμμέτοχήή ς του, που έιήχέ προσκομισθέιή, συή μφωνα μέ το αή ρθρο 15 τής
παρουή σας.
Αν κανέή νας αποή τους προσφέή ροντές δέν υπέή βαλέ αλήθήή ήή ακριβήή δήή λωσή, ήή αν κανέή νας αποή τους
προσφέή ροντές δέν προσκομιήζέι έή να ήή πέρισσοή τέρα αποή τα απαιτουή μένα δικαιολογήτικαή , ήή αν κανέή νας
αποή τους προσφέή ροντές δέν αποδέιήξέι οή τι πλήροιή τα κριτήή ρια ποιοτικήή ς έπιλογήή ς του αή ρθρου 22, ή
διαδικασιήα συή ναψής τής συή μβασής ματαιωήνέται.
Η διαδικασιήα έλέή γχου των ως αή νω δικαιολογήτικωήν ολοκλήρωήνέται μέ τή συή νταξή πρακτικουή αποή
τήν Επιτροπήή Διαγωνισμουή , ή οποιήα, στή συνέή χέια, το κοινοποιέιή, μέή σω τής «λέιτουργικοή τήτας τής
«Επικοινωνιήας», στήν αναθέή τουσα αρχήή για τή λήή ψή αποή φασής.
Η αναθέή τουσα αρχήή προβαιήνέι, μέταή τήν έή γκρισή του ανωτέή ρω πρακτικουή , στήν κοινοποιήήσή τής
αποή φασής κατακυή ρωσής, μαζιή μέ αντιήγραφο οή λων των πρακτικωήν, σέ καή θέ προσφέή ροντα έκτοή ς αποή
τον προσωρινοή αναή δοχο, συή μφωνα μέ τις κέιήμένές διαταή ξέις, μέή σω τής λέιτουργικοή τήτας τής «Επικοινωνιήας», και έπιπλέή ον αναρταή τα Δικαιολογήτικαή του προσωρινουή αναδοή χου στον χωήρο «Συνήμμέή να
Ηλέκτρονικουή Διαγωνισμουή ».
έ) Μέταή τήν αή πρακτή παή ροδο των προθέσμιωήν, τοή σο τής αή σκήσής των προβλέποή μένων βοήθήμαή των
και μέή σων στο σταή διο τής προδικαστικήή ς και δικαστικήή ς πρoστασιήας, οή σο και των αποφαή σέων
αναστολωήν έπιή αυτωήν και μέταή τήν ολοκλήή ρωσή του προσυμβατικουή έλέή γχου αποή το Ελέγκτικοή
Συνέή δριο, έφοή σον απαιτέιήται, συή μφωνα μέ τα αή ρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 xiv, ο προσωρινοή ς
αναή δοχος, υποβαή λλέι, έφοή σον απαιτέιήταιxv, έπικαιροποιήμέή να τα δικαιολογήτικαή του αή ρθρου 23.323.10 τής παρουή σας, μέταή αποή σχέτικήή προή σκλήσή τής αναθέή τουσας αρχήή ς, μέή σω τής
λέιτουργικοή τήτας τής “Επικοινωνιήας” του υποσυστήή ματος, προκέιμέή νου να διαπιστωθέιή οή τι δέν
έή χουν έκλέιήψέι οι προυϋ ποθέή σέις συμμέτοχήή ς του αή ρθρου 21, οή τι έξακολουθουή ν να πλήρουή νται τα
κριτήή ρια έπιλογήή ς του αή ρθρου 22 και οή τι δέν συντρέή χουν οι λοή γοι αποκλέισμουή του ιήδιου αή ρθρου.
Μέή σω τής λέιτουργικοή τήτας τής “Επικοινωνιήας” του υποσυστήή ματος κοινοποιέιήται ή αποή φασή
κατακυή ρωσής στον προσωρινοή αναή δοχο xvi. Μέ τήν ιήδια αποή φασή καλέιήται ο αναή δοχος οή πως
προσέή λθέι σέ ορισμέή νο τοή πο και χροή νο για τήν υπογραφήή του συμφωνήτικουή , θέή τονταή ς του ή
αναθέή τουσα αρχήή προθέσμιήα που δέν μπορέιή να υπέρβαιήνέι τις έιήκοσι (20) ήμέή ρές αποή τήν
κοινοποιήήσή έιδικήή ς ήλέκτρονικήή ς προή σκλήσής, μέή σω τής λέιτουργικοή τήτας τής “Επικοινωνιήας” του
υποσυστήή ματος, προσκομιήζοντας, και τήν απαιτουή μένή έγγυήτικήή έπιστολήή καλήή ς έκτέή λέσής. Η έν
λοή γω κοινοποιήήσή έπιφέή ρέι τα έή ννομα αποτέλέή σματα τής αποή φασής κατακυή ρωσής, συή μφωνα μέ
οριζοή μένα στήν παρ. 3 του αή ρθρου 105 του ν.4412/2016.
Εαή ν ο αναή δοχος δέν προσέή λθέι να υπογραή ψέι το συμφωνήτικοή , μέή σα στήν προθέσμιήα που οριήζέται
στήν έιδικήή προή κλήσή, κήρυή σσέται έή κπτωτος, καταπιή πτέι υπέή ρ τής αναθέή τουσας αρχήή ς ή έγγυή ήσή
συμμέτοχήή ς του και ή κατακυή ρωσή γιήνέται στον προσφέή ροντα που υπέή βαλέ τήν αμέή σως έποή μένή
πλέή ον συμφέή ρουσα αποή οικονομικήή αή ποψή προσφοραή βαή σέι τιμήή ς. Αν κανέή νας αποή τους
προσφέή ροντές δέν προσέή λθέι για τήν υπογραφήή του συμφωνήτικουή , ή διαδικασιήα συή ναψής τής
συή μβασής ματαιωήνέται, συή μφωνα μέ τήν πέριήπτωσή β τής παραγραή φου 1 του αή ρθρου 106 του ν.
4412/2016.
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4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία
Καή θέ ένδιαφέροή μένος, ο οποιή ος έή χέι ήή έιήχέ συμφέή ρον να του ανατέθέιή ή συγκέκριμέή νή συή μβασή και
έή χέι ήή έιήχέ υποστέιή ήή ένδέή χέται να υποστέιή ζήμιήα αποή έκτέλέστήή πραή ξή ήή παραή λέιψή τής αναθέή τουσας
αρχήή ς καταή παραή βασή τής νομοθέσιήας τής Ευρωπαιϋκήή ς Ένωσής ήή τής έσωτέρικήή ς νομοθέσιήας,
δικαιουή ται να ασκήή σέι προδικαστικήή προσφυγήή ένωήπιον τής ΑΕΠΠ καταή τής σχέτικήή ς πραή ξής ήή
παραή λέιψής τής αναθέή τουσας αρχήή ς, προσδιοριήζοντας έιδικωής τις νομικέή ς και πραγματικέή ς αιτιαή σέις
που δικαιολογουή ν το αιήτήμαή τουxvii.
Σέ πέριήπτωσή προσφυγήή ς καταή πραή ξής τής αναθέή τουσας αρχήή ς, ή προθέσμιήα για τήν αή σκήσή τής
προδικαστικήή ς προσφυγήή ς έιήναι:
(α) δέή κα (10) ήμέή ρές αποή τήν κοινοποιήήσή τής προσβαλλοή μένής πραή ξής στον ένδιαφέροή μένο
οικονομικοή φορέή α αν ή πραή ξή κοινοποιήή θήκέ μέ ήλέκτρονικαή μέή σα ήή τήλέομοιοτυπιήα ήή
(β) δέκαπέή ντέ (15) ήμέή ρές αποή τήν κοινοποιήήσή τής προσβαλλοή μένής πραή ξής σέ αυτοή ν αν
χρήσιμοποιήή θήκαν αή λλα μέή σα έπικοινωνιήας, αή λλως
γ) δέή κα (10) ήμέή ρές αποή τήν πλήή ρή, πραγματικήή ήή τέκμαιροή μένή, γνωήσή τής πραή ξής που βλαή πτέι τα
συμφέή ροντα του ένδιαφέροή μένου οικονομικουή φορέή α.
Σέ πέριήπτωσή παραή λέιψής, ή προθέσμιήα για τήν αή σκήσή τής προδικαστικήή ς προσφυγήή ς έιήναι
δέκαπέή ντέ (15) ήμέή ρές αποή τήν έπομέή νή τής συντέή λέσής τής προσβαλλοή μένής παραή λέιψής xviii.
Η προδικαστικήή προσφυγήή , μέ βαή σή και τα οή σα προβλέή πονται στο π.δ. 39/2017, κατατιή θέται
ήλέκτρονικαή βαή σέι του τυποποιήμέή νου έντυή που και μέή σω τής λέιτουργικοή τήτας «Επικοινωνιή α»
του υποσυστήή ματος προς τήν Αναθέή τ ουσα Αρχήή , έπιλέή γοντας καταή πέριή πτωσή τήν έή νδέιξή
«Προδικαστικήή Προσφυγήή » και έπισυναή πτοντας το σχέτικοή έή γγραφο συή μφωνα μέ τήν παρ. 3 του
αή ρθρου 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδέκτοή τής αή σκήσής τής προδικαστικήή ς προσφυγήή ς κατατιήθέται παραή βολο αποή τον
προσφέυή γοντα υπέή ρ του Δήμοσιήου, καταή τα έιδικαή οριζοή μένα στο αή ρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποιήο έπιστρέή φέται στον προσφέυή γοντα σέ πέριήπτωσή ολικήή ς ήή μέρικήή ς αποδοχήή ς τής προσφυγήή ς
του ήή σέ πέριήπτωσή που πριν τήν έή κδοσή τής αποή φασής τής ΑΕΠΠ έπιή τής προσφυγήή ς, ή αναθέή τουσα
αρχήή ανακαλέιή τήν προσβαλλοή μένή πραή ξή ήή προβαιήνέι στήν οφέιλοή μένή ένέή ργέια.
Η προθέσμιή α για τήν αή σκήσή τής προδικαστικήή ς προσφυγήή ς και ή αή σκήσήή τής κωλυή ουν τή
συή ναψή τής συή μβασής έπιή ποινήή ακυροή τήτας, ή οποιή α διαπιστωήνέται μέ αποή φασή τής ΑΕΠΠ μέταή
αποή αή σκήσή προσφυγήή ς, συή μφωνα μέ το αή ρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Καταή τα λοιπαή , ή αή σκήσή τής προδικαστικήή ς προσφυγήή ς δέν κωλυή έι τήν προή οδο τής διαγωνιστικήή ς
διαδικασιήας, , έκτοή ς αν ζήτήθουή ν προσωριναή μέή τρα προστασιήας καταή το αή ρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η αναθέή τουσα αρχήή , μέή σω τής λέιτουργιή ας τής «Επικοινωνιή ας»:
α. Κοινοποιέιή τήν προδικαστικήή προσφυγήή σέ καή θέ ένδιαφέροή μένο τριή το συή μφωνα μέ τα
προβλέποή μένα στήν πέρ. α τής παρ. 1 του αή ρθρου 365 του ν. 4412/2016 και τήν πέρ. α΄ τής παρ.
1 του αή ρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
β. Ειδοποιέιή , παρέή χέι προή σβασή στο συή νολο των στοιχέιή ω ν του διαγωνισμουή και διαβιβαή ζέι στήν
Αρχήή Εξέή τασής Προδικαστικωήν Προσφυγωή ν (ΑΕΠΠ) τα προβλέποή μένα στήν πέρ. β’ τής παρ. 1
του αή ρθρου 365 του ν. 4412/2016, συή μφωνα και μέ τήν παρ. 1 του αή ρθρου 9 του π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ αποφαιήνέται αιτιολογήμέή να έπιή τής βασιμοή τήτας των προβαλλοή μένων πραγματικωήν και
νομικωήν ισχυρισμωήν τής προσφυγήή ς και των ισχυρισμωήν τής αναθέή τουσας αρχήή ς και, σέ πέριήπτωσή
παρέή μβασής, των ισχυρισμωήν του παρέμβαιήνοντος και δέή χέται (έν οή λω ήή έν μέή ρέι) ήή απορριήπτέι τήν
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προσφυγήή μέ αποή φασήή τής, ή οποιήα έκδιήδέται μέή σα σέ αποκλέιστικήή προθέσμιήα έιήκοσι (20) ήμέρωήν
αποή τήν ήμέή ρα έξέή τασής τής προσφυγήή ςxix.
Η αή σκήσή τής προδικαστικήή ς προσφυγήή ς αποτέλέιή προυϋ ποή θέσή για τήν αή σκήσή των έή νδικων
βοήθήμαή των τής αιήτήσής αναστολήή ς και τής αιήτήσής ακυή ρωσής του αή ρθρου 372 του ν. 4412/2016
καταή των έκτέλέστωήν πραή ξέων ήή παραλέιήψέων τής αναθέή τουσας αρχήή ς.
Όποιος έή χέι έή ννομο συμφέή ρον μπορέιή να ζήτήή σέι τήν αναστολήή τής έκτέή λέσής τής αποή φασής τής
ΑΕΠΠ και τήν ακυή ρωσήή τής ένωήπιον του αρμοδιή ου δικαστήριή ου xx. Δικαιή ω μα αή σκήσής των ιή διων
ένδιή κων βοήθήμαή των έή χέι και ή αναθέή τουσα αρχήή , αν ή ΑΕΠΠ καή νέι δέκτήή τήν προδικαστικήή
προσφυγήή . Μέ τα έή νδικα βοήθήή ματα τής αιή τήσής αναστολήή ς και τής αιή τήσής ακυή ρωσής
λογιή ζονται ως συμπροσβαλλοή μένές μέ τήν αποή φασή τής ΑΕΠΠ και οή λές οι συναφέιή ς προς τήν
ανωτέή ρω αποή φασή πραή ξέις ήή παραλέιή ψέις τής αναθέή τουσας αρχήή ς, έφοή σον έή χουν έκδοθέιή ήή
συντέλέστέιή αντιστοιή χως έή ως τή συζήή τήσή τής αιή τήσής αναστολήή ς ήή τήν πρωήτή συζήή τήσή τής
αιή τήσής ακυή ρωσής.
Η αή σκήσή τής αιήτήσής αναστολήή ς δέν έξαρταή ται αποή τήν προήγουή μένή αή σκήσή τής αιήτήσής ακυή ρω σής.
Η αιήτήσή αναστολήή ς κατατιήθέται στο αρμοή διο δικαστήή ριο μέή σα σέ προθέσμιήα δέή κα (10) ήμέρωήν αποή
τήν έή κδοσή τής αποή φασής έπιή τής προδικαστικήή ς προσφυγήή ς και συζήτέιήται το αργοή τέρο έντοή ς
τριαή ντα (30) ήμέρωήν αποή τήν καταή θέσήή τής. Για τήν αή σκήσή τής αιτήή σέως αναστολήή ς κατατιήθέται το
προβλέποή μένο παραή βολο, συή μφωνα μέ τα έιδικοή τέρα οριζοή μένα στο αή ρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η αή σκήσή αιήτήσής αναστολήή ς κωλυή έι τή συή ναψή τής συή μβασής, έκτοή ς έαή ν μέ τήν προσωρινήή διαταγήή
ο αρμοή διος δικαστήή ς αποφανθέιή διαφορέτικαή .
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχέτικαή μέ τήν υπογραφήή τής συή μβασής, ισχυή ουν τα προβλέποή μένα στήν παρ. 5 αή ρθρου 105 και
135 του ν. 4412/2016.
Τα έή γγραφα τής συή μβασής μέ βαή σή τα οποιή α θα έκτέλέσθέιή το έή ργο έιή ναι τα αναφέροή μένα
παρακαή τω. Σέ πέριή π τωσή ασυμφωνιή ας των πέριέχομέή ν ων σέ αυταή οή ρων, ή σέιραή ισχυή ος
καθοριή ζέται ως κατωτέή ρ ω.
Το συμφωνήτικοή .
Η παρουή σα Διακήή ρυξή.
Η Οικονομικήή Προσφοραή .
Το Τιμολοή γιο Δήμοπραή τήσής
Η Ειδικήή Συγγραφήή Υποχρέωήσέων (Ε.Σ.Υ.).
Η Τέχνικήή Συγγραφήή Υποχρέωήσέων (Τ.Σ.Υ) μέ τις Τέχνικέή ς Προδιαγραφέή ς και τα
Παραρτήή ματα τους,
7.
Η Τέχνικήή Πέριγραφήή (Τ.Π.).
8.
Ο Προυϋ πολογισμοή ς Δήμοπραή τήσής.
9.
Οι έγκέκριμέή νές μέλέή τές του έή ργου.
10.
Το έγκέκριμέή ν ο Χρονοδιαή γραμμα κατασκέυήή ς του έή ργου.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1.

Τα έή γγραφα τής συή μβασής συνταή σσονται υποχρέωτικαή στήν έλλήνικήή γλωήσσα και
προαιρέτικαή και σέ αή λλές γλωήσσές, συνολικαή ήή μέρικαή . Σέ πέριήπτωσή ασυμφωνιήας μέταξυή των
τμήμαή των των έγγραή φων τής συή μβασής που έή χουν συνταχθέιή σέ πέρισσσοή τέρές γλωήσσές,
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έπικρατέιή ή έλλήνικήή έή κδοσή. Τυχοή ν ένσταή σέις υποβαή λλονται στήν έλλήνικήή γλωήσσα.
6.2.

Οι προσφορέή ς και τα πέριλαμβανοή μένα σέ αυτέή ς στοιχέιήα, καθωής και τα αποδέικτικαή έή γγραφα
συνταή σσονται στήν έλλήνικήή γλωήσσα ήή συνοδέυή ονται αποή έπιήσήμή μέταή φρασήή τους στήν
έλλήνικήή γλωήσσα.

6.3.

Στα αλλοδαπαή δήμοή σια έή γγραφα και δικαιολογήτικαή έφαρμοή ζέται ή Συνθήή κή τής Χαή γής τής
5.10.1961, που κυρωήθήκέ μέ το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικαή τα αλλοδαπαή ιδιωτικαή έή γγραφα
μπορουή ν να συνοδέυή ονται αποή μέταή φρασήή τους στήν έλλήνικήή γλωήσσα έπικυρωμέή νή έιήτέ αποή
προή σωπο αρμοή διο καταή τις διαταή ξέις τής έθνικήή ς νομοθέσιήας έιήτέ αποή προή σωπο καταή νοή μο
αρμοή διο τής χωήρας στήν οποιήα έή χέι συνταχθέιή έή γγραφοxxi. Επιήσής, γιήνονται υποχρέωτικαή
αποδέκταή έυκρινήή φωτοαντιήγραφα έγγραή φων που έή χουν έκδοθέιή αποή αλλοδαπέή ς αρχέή ς και
έή χουν έπικυρωθέιή αποή δικήγοή ρο, συή μφωνα μέ τα προβλέποή μένα στήν παρ. 2 πέρ. β του
αή ρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κωήδικας Διοικήτικήή ς Διαδικασιήας”, αντικατασταή θήκέ ως αή νω μέ
το αή ρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

6.4.

Ενήμέρωτικαή και τέχνικαή φυλλαή δια και αή λλα έή ντυπα-έταιρικαή ήή μή – μέ έιδικοή τέχνικοή
πέριέχοή μένο μπορουή ν να υποβαή λλονται σέ αή λλή γλωήσσα, χωριής να συνοδέυή ονται αποή
μέταή φρασή στήν έλλήνικήή

6.5.

Η έπικοινωνιήα μέ τήν αναθέή τουσα αρχήή , καθωής και μέταξυή αυτήή ς και του αναδοή χου, θα
γιήνονται υποχρέωτικαή στήν έλλήνικήή γλωήσσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1.

Για τή δήμοπραή τήσή του έή ργου, τήν έκτέή λέσή τής συή μβασής και τήν κατασκέυήή του,
έφαρμοή ζονται οι διαταή ξέις των παρακαή τω νομοθέτήμαή των, οή πως ισχυή 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» xxii
- 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»,xxiii
- 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
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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 ) xxiv
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- 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
(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.)»,
7.2

Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), οή πως
τροποποιήή θήκέ μέ το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τή διασταυή ρωσή των στοιχέιήων του
αναδοή χου μέ τα στοιχέιή α 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», ή κοινήή
αποή φασή των Υπουργωήν Αναή πτυξής και Επικρατέιήας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 )
σχέτικαή μέ τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, xxv, καθωής και ή αποή φασή του Υφυπουργουή Οικονομιή ας και
Οικονομικωήν υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.

7.3

Οι διαταή ξέις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κυή ρωσή Κωήδικα Φοή ρου Προστιθέή μένής Αξιήας».

7.4

Οι σέ έκτέή λέσή των ανωτέή ρω διαταή ξέων έκδοθέιήσές κανονιστικέή ς πραή ξέις xxvi, καθωής και
λοιπέή ς διαταή ξέις που αναφέή ρονται ρήταή ήή απορρέή ουν αποή τα οριζοή μένα στα συμβατικαή τέυή χή
τής παρουή σας καθωής και το συή νολο των διαταή ξέων του ασφαλιστικουή , έργατικουή ,
πέριβαλλοντικουή και φορολογικουή δικαιή ου και γένικοή τέρα καή θέ διαή ταξή (Νοή μος, Π.Δ., Υ.Α.) και
έρμήνέυτικήή έγκυή κλιος που διέή πέι τήν αναή θέσή και έκτέή λέσή του έή ργου τής παρουή σας
συή μβασής, έή στω και αν δέν αναφέή ρονται ρήταή .

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 έή ργο χρήματοδοτέιήται αποή το Υπουργέιήο Πολιτισμουή και Αθλήτισμουή - Γένικήή Γραμματέιήα
Αθλήτισμουή , αποή τήν ΣΑΕ 016 του Προή γραμματος Δήμοσιήων Επένδυή σέων 2018 . xxvii
Το έή ργο υποή κέιται στις κρατήή σέιςxxviii που προβλέή πονται για τα έή ργα αυταή ,
πέριλαμβανομέή νής τής κραή τήσής υή ψους 0,06 % υπέή ρ των λέιτουργικωή ν αναγκωή ν τής
Ενιαιή ας Ανέξαή ρτήτής Αρχήή ς Δήμοσιή ω ν Συμβαή σέων, συή μφωνα μέ το αή ρθρο 4 παρ 3 ν.
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4013/2011, τής κραή τήσής υή ψους 0,06 % υπέή ρ των λέιτουργικωήν αναγκωήν τής Αρχήή ς
Εξέή τασής Προδικαστικωή ν Προσφυγωήν, συή μφωνα μέ το αή ρθρο 350 παρ. 3 του ν.
4412/2016, καθωής και τής κραή τήσής 6% 0, συή μφωνα μέ τις διαταή ξέις του αή ρθρου 53 παρ.
7 πέρ. θ' του ν. 4412/2016 και τής υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
αποή φασής του Υπουργουή Υποδομωήν και Μέταφορωή ν (Β' 2235).
8.2.

Τα γένικαή έή ξ οδα, οή φέλος κ.λ.π. του Αναδοή χου και οι έπιβαρυή νσέις αποή φοή ρους, δασμουή ς
κ.λ.π. καθοριή ζονται στο αντιή στοιχο αή ρθρο τής Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρυή νέι τον Κυή ριο του
Έργου.

8.3.

Οι πλήρωμέή ς θα γιή ν ονται συή μφωνα μέ το αή ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντιή στοιχο
αή ρθρο τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρωμήή του έργολαβικουή τιμήή ματος θα γιή νέται σέ EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθέή τουσα αρχήή xxix μπορέιή, καταή τή διαδικασιήα αξιολοή γήσής των προσφορωήν, να καλέή σέι τους
οικονομικουή ς φορέιής, μέή σω τής λέιτουργικοή τήτας τής ‘’Επικοινωνιήας” του υποσυστήή ματος να
συμπλήρωήσουν ήή να διέυκρινιήσουν τα έή γγραφα ήή δικαιολογήτικαή που έή χουν υποβαή λέι,
συμπέριλαμβανομέή νής και τής οικονομικήή ς τους προσφοραή ς, μέή σα σέ έυή λογή προθέσμιή α, ή οποιήα δέν
μπορέιή να έιήναι μικροή τέρή αποή έπταή (7) ήμέή ρές αποή τήν ήμέρομήνιήα κοινοποιήήσής σέ αυτουή ς τής
σχέτικήή ς προή σκλήσής, συή μφωνα μέ τα έιδικοή τέρα οριζοή μένα στις διαταή ξέις των αή ρθρων 102 και 103
του ν. 4412/2016 και του αή ρθρου 13 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Οποιαδήή ποτέ διέυκριήνισή ήή συμπλήή ρωσή που υποβαή λλέται αποή τους προσφέή ροντές ήή υποψήφιήους,
χωριή ς να έή χέι ζήτήθέιή αποή τήν αναθέή τουσα αρχήή xxx, δέν λαμβαή νέται υποή ψή.
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Για τήν παρουή σα διαδικασιήα έή χέι έκδοθέιή ή Αποή φασή Αναή λήψής Υποχρέή ωσής 217/07.02.2019
(αρ.πρωτ. 458/07.02.2019), για τήν αναή λήψή υποχρέή ωσής/έή γκρισή δέή σμέυσής πιήστωσής για το
οικονομικοή έή τος 2019 και μέ α/α 1 στο Μήτρωήο Δέσμέυή σέων τής Υπήρέσιήας μας, μέ διαή θέσή
πιήστωσής ποσουή 99.000,00 €, σέ βαή ρος του Κ.Α. 15.7336.0010 του προυϋ πολογισμουή έξοή δων
οικ.έή τους 2019.xxxi
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
έργου
Τίτλος του έργου
Ο τιήτλος του έή ργου έιήναι:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ
ΚΟΡΗΣΣΙΑ ν. ΚΕΑΣ».
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο προυϋ πολογισμοή ς δήμοπραή τήσής του έή ργου ανέή ρχέται σέ xxxii 99.000,00 Ευρώ και
αναλυή έται σέ:
Δαπαή νή Εργασιωήν ............................................................................................................................58.592,00 €
Γένικαή έή ξοδα και Όφέλος έργολαή βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) ............................................................... 10.546,56 €
Απροή βλέπταxxxiii (ποσοστουή 15% έπιή τής δαπαή νής έργασιωήν και του
κονδυλιή ου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλωήνονται συή μφωνα μέ τους οή ρους του
αή ρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016xxxiv ...................................... ................................10.370,78 €
Στο ανωτέή ρω ποσοή προβλέή πέται αναθέωήρήσή στις τιμέή ς ποσουή
συή μφωνα μέ το αή ρθρο 153 του ν. 4412/2016.......................................................................... 329,36 €
Ρήή τρα προή σθέτής καταβολήή ς (πριμ), συή μφωνα μέ το αή ρθρο 149 του ν. 4412/2016 .......
(έφοή σον προβλέή πέται).
Φ.Π.Α. (24%) ....................................................................................................................................., 19.161,29 €
11.2.

Τόπος εκτέλεσης του έργου
Νήή σος Κέή α, οικισμοή ς Κορήσσιήα.

11.3.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Η παρουή σα μέλέή τή αφοραή τήν αποκαταή στασή των κέρκιήδων και τήν έπιήστρωσή του δαπέή δου του
γήπέή δου μπασκέτ τής Κορήσσιήας στή ν.Κέή α.
Προβλέή πέται να κατασκέυαστουή ν κέρκιήδές , το νοή τιο τμήή μα τής πέριήφραξής , ή κυριήα έιήσοδος
συμπέριλαμβανομέή νής τής ραή μπας ΑΜΕΑ , ή τοποθέή τήσής στο δαή πέδο ταρταή ν και ή διαγραή μμισήή του.
Προβλέή πέται έπιήσής ή τοποθέή τήσή νέή ων ιστωήν φωτισμουή , προβολέή ων τυή που led και ήλέκτρικοή
πιήνακα.
Σήμαντικήή βέλτιήωσή έπιήσής προβλέή πέται λοή γω τής διαμοή ρφωσής πέζοδρομιή ου καταή μήή κος τής νοή τιας
πλέυραή ς του γήπέή δου έπιή τής οδουή Κορήσσιήας – Βουρκαριή ου. Το πέζοδροή μιο θα βέλτιωήσέι τήν ασφαλήή
διέή λέυσή και προή σβασή των πέζωήν αφένοή ς μέν στο γήή πέδο αφέτέή ρου τήν προσέή λέυσή των μαθήτωήν
στο δήμοτικοή σχολέιήο τής Κορήσσιήας.
Επισημαίνεται οή τι, το φυσικοή και οικονομικοή αντικέιήμένο των δήμοπρατουή μένων έή ργων δέν πρέή πέι
να μέταβαή λλέται ουσιωδωής καταή τή διαή ρκέια έκτέή λέσής τής συή μβασής, καταή τα οριζοή μένα στήν παρ.
4 του αή ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατοή τήτα μέταβολήή ς υφιήσταται, μοή νο υποή τις προυϋ ποθέή σέις των
αή ρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.
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Επιτρέή πέται ή χρήή σή των «έπιή έή λασσον» δαπανωήν μέ τους ακοή λουθους οή ρους και πέριορισμουή ς:


Δέν τροποποιέιήται το «βασικοή σχέή διο» τής προκήή ρυξής, ουή τέ οι προδιαγραφέή ς του έή ργου, οή πως
πέριγραή φονται στα συμβατικαή τέυή χή, ουή τέ καταργέιήται ομαή δα έργασιωήν τής αρχικήή ς συή μβασής.



Δέν θιήγέται ή πλήροή τήτα, ποιοή τήτα και λέιτουργικοή τήτα του έή ργου.



Δέν χρήσιμοποιέιήται για τήν πλήρωμήή νέή ων έργασιωήν που δέν υπήή ρχαν στήν αρχικήή συή μβασή.



Δέν υπέρβαιήνέι ή δαπαή νή αυτήή , καταή τον τέλικοή έγκέκριμέή νο Ανακέφαλαιωτικοή Πιήνακα Εργασιωήν
του έή ργου, ποσοστοή έιήκοσι τοις έκατοή (20%) τής συμβατικήή ς δαπαή νής ομαή δας έργασιωήν του
έή ργου ουή τέ, αθροιστικαή , ποσοστοή δέή κα τοις έκατοή (10%) τής δαπαή νής τής αρχικήή ς αξιήας
συή μβασής χωριής Φ.Π.Α., αναθέωήρήσή τιμωήν και απροή βλέπτές δαπαή νές. Στήν αθροιστικήή αυτήή
ανακέφαλαιήωσή λαμβαή νονται υποή ψή μοή νο οι μέταφορέή ς δαπαή νής αποή μιήα ομαή δα έργασιωήν σέ
αή λλή.
Τα ποσαή που έξοικονομουή νται, έφοή σον υπέρβαιήνουν τα ανωτέή ρω οή ρια (20% ήή και 10%),
μέιωήνουν ισοή ποσα τή δαπαή νή τής αξιήας συή μβασής χωριής Φ.Π.Α., αναθέωρήή σέις και απροή βλέπτές
δαπαή νές. Για τή χρήή σή των «έπιή έή λασσον δαπανωήν» απαιτέιήται σέ καή θέ πέριήπτωσή ή συή μφωνή
γνωήμή του Τέχνικουή Συμβουλιήου, υή στέρα αποή έισήή γήσή του φορέή α υλοποιήήσής.
Ο προυϋ πολογισμοή ς των έή ργων στα οποιήα έφαρμοή ζέται ή παραή γραφος αυτήή αναλυή έται σέ ομαή δές
έργασιωήν, οι οποιήές συντιήθένται αποή έργασιήές που υπαή γονται σέ ένιαιήα υποσυή νολα του τέχνικουή
αντικέιμέή νου των έή ργων, έή χουν παροή μοιο τροή πο κατασκέυήή ς και έπιδέή χονται το ιήδιο ποσοστοή
έή κπτωσής στις τιμέή ς μοναή δας τους. Μέ αποή φασή του Υπουργουή Υποδομωήν και Μέταφορωήν, ή
οποιήα μέταή τήν έή κδοσήή τής θα έή χέι έφαρμογήή σέ οή λα τα ως αή νω έή ργα, προσδιοριήζονται οι ομαή δές
έργασιωήν αναή κατήγοριήα έή ργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολικήή προθέσμιή α έκτέή λ έσής του έή ργου, οριή ζέται σέ εκατό πενήντα (150) ημερών αποή τήν
ήμέή ρα υπογραφήή ς τής συή μβασήςxxxv.
Οι αποκλέιστικέή ς και ένδέικτικέή ς τμήματικέή ς προθέσμιή ές του έή ργου αναφέή ρ ονται στήν Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1

Η έπιλογήή του Αναδοή χου, θα γιή νέι συή μφωνα μέ τήν «ανοικτήή διαδικασιή α» του αή ρθρου
27 του ν. 4412/2016 και υποή τις προυϋ ποθέή σέις του νοή μου αυτουή .

13.2

Η οικονομικήή προσφοραή των διαγωνιζομέή ν ων, θα συνταχθέιή και υποβλήθέιή συή μφωνα
μέ τα οριζοή μένα στο αή ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .

13.3

Καή θέ προσφέή ρων μπορέιή να υποβαή λέι μοή νο μιή α προσφοραή .

13.4

Δέν έπιτρέή πέται ή υποβολήή έναλλακτικωήν προσφορωήν. xxxvii

13.5

Δέ γιή ν ονται δέκτέή ς προσφορέή ς για μέή ρος του αντικέιμέή ν ου τής συή μβασής.

xxxvi

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήή ριο για τήν αναή θέσή τής συή μβασής έιή ν αι ή πλέή ον συμφέή ρ ουσα αποή οικονομικήή αή ποψή
προσφοραή μοή νο βαή σέι τιμήή ς (χαμήλοή τέρή τιμήή ).
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Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1

Για τήν συμμέτοχήή στον διαγωνισμοή απαιτέιή ται ή καταή θέσή αποή τους συμμέτέή χοντές
οικονομικουή ς φορέιή ς, καταή τους οή ρους τής παρ. 1 α) του αή ρθρου 72 του ν. 4412/2016,
έγγυήτικήή ς έπιστολήή ς συμμέτοχήή ς, που ανέή ρχέται στο ποσοή των 1.597,00 έυρωή. xxxviii
Στήν πέριή πτωσή έή ν ωσής οικονομικωή ν φορέή ων, ή έγγυή ήσή συμμέτοχήή ς πέριλαμβαή νέι
και τον οή ρο οή τι ή έγγυή ήσή καλυή πτέι τις υποχρέωήσέις οή λων των οικονομικωήν φορέή ων
που συμμέτέή χουν στήν έή ν ωσή.

15.2

Οι έγγυήτικέή ς έπιστολέή ς συμμέτοχήή ς πέριλαμβαή νουν, συή μφωνα μέ το αή ρθρο 72 παρ. 4
του ν. 4412/2016, κατ’ έλαή χιστον τα ακοή λουθα στοιχέιή α :
α) τήν ήμέρομήνιή α έή κδοσής,
β) τον έκδοή τή,
γ) τον κυή ριο του έή ργου ήή το φορέή α κατασκέυήή ς του έή ργου ήή τοι τον Δήή μο Κέή ας π ρος
τον οποιή ο απέυθυή νονται,
δ) τον αριθμοή τής έγγυή ήσής,
έ) το ποσοή που καλυή πτέι ή έγγυή ήσή,
στ) τήν πλήή ρή έπωνυμιή α, τον Α.Φ.Μ. και τή διέυή θυνσή του οικονομικουή φορέή α υπέή ρ
του οποιή ου έκδιή δέται ή έγγυή ήσή (στήν πέριή πτωσή έή ν ωσής αναγραή φονται οή λα τα
παραπαή νω για καή θέ μέή λος τής έή ν ωσής),
ζ) τους οή ρους οή τι: αα) ή έγγυή ήσή παρέή χέται ανέή κκλήτα και ανέπιφυή λακτα, ο δέ
έκδοή τής παραιτέιή τ αι του δικαιωή ματος τής διαιρέή σέως και τής διζήή σέως, και ββ) οή τι σέ
πέριή πτωσή καταή πτωσής αυτήή ς, το ποσοή τής καταή πτωσής υποή κέιται στο έκαή στοτέ
ισχυή ον τέή λος χαρτοσήή μου,
ή) τα στοιχέιή α τής διακήή ρυξής (αριθμοή ς, έή τος, τιή τλος έή ρ γου ) και τήν καταλήκτικήή
ήμέρομήνιή α υποβολήή ς προσφορωή ν,
θ) τήν ήμέρομήνιή α λήή ξής ήή τον χροή νο ισχυή ος τής έγγυή ήσής,
ι) τήν αναή λήψή υποχρέή ωσής αποή τον έκδοή τή τής έγγυή ήσής να καταβαή λέι το ποσοή τής
έγγυή ήσής ολικαή ήή μέρικαή έντοή ς πέή ντέ (5) ήμέρωήν μέταή αποή απλήή έή γγραφή έιδοποιή ή σή
έκέιή ν ου προς τον οποιή ο απέυθυή νέται.
(Στο σήμέιή ο αυτοή γιή νέται παραπομπήή στα σχέτικαή υποδέιή γματα, έφοή σον υπαή ρχουν).

15.3

Η έγγυή ήσή συμμέτοχήή ς πρέή πέι να ισχυή έι τουλαή χιστον για τριαή ντα (30) ήμέή ρές μέταή τή
λήή ξή του χροή νου ισχυή ος τής προσφοραή ς του αή ρθρου 19 τής παρουή σας, ήή τοι μέή χρι 1401-2020 , αή λλως ή προσφοραή απορριή πτέται. Η αναθέή τουσα αρχήή μπορέιή , πριν τή
λήή ξή τής προσφοραή ς, να ζήταή αποή τον προσφέή ρ οντα να παρατέιή νέι, πριν τή λήή ξή τους,
τή διαή ρκέια ισχυή ος τής προσφοραή ς και τής έγγυή ήσής συμμέτοχήή ς.

15.4

Η έγγυή ήσή συμμέτοχήή ς καταπιή πτέι, υπέή ρ του κυριή ου του έή ρ γου, μέταή αποή γνωήμή του
Τέχνικουή Συμβουλιή ου αν ο προσφέή ρ ων αποσυή ρέι τήν προσφοραή του καταή τή διαή ρκέια
ισχυή ος αυτήή ς και στις πέριπτωήσέις του αή ρθρου 4.2 τής παρουή σας.
Η έή νστασή του αναδοή χου καταή τής αποφαή σέως δέν αναστέή λ λέι τήν έιή σπραξή του
ποσουή τής έγγυήή σέως.

15.5

Η έγγυή ήσή συμμέτοχήή ς έπιστρέή φέται στον αναή δοχο μέ τήν προσκοή μισή τής έγγυή ήσής
καλήή ς έκτέή λέσής.
Η έγγυή ήσή συμμέτοχήή ς έπιστρέή φέται στους λοιπουή ς προσφέή ρ οντές, συή μφωνα μέ τα
έιδικοή τέρα οριζοή μένα στο αή ρθρο 72 του ν. 4412/2016 xxxix.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)xl
16.1
ΔΕΝ xli προβλέή πέται ή χορήή γήσή προκαταβολήή ς στον Αναή δοχο ………………….xlii
16.2
ΔΕΝ προβλέή πέται ή πλήρωμήή πριμ στήν παρουή σα συή μβασή ……………………
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Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου

17.1 Για τήν υπογραφήή τής συή μβασής απαιτέιή ται ή παροχήή έγγυή ήσής καλήή ς έκτέή λέσής, συή μφωνα
μέ το αή ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υή ψος τής οποιή ας καθοριή ζέται σέ ποσοστοή 5% έπιή
τής αξιή ας τής συή μβασής, χωριή ς Φ.Π.Α. και κατατιή θέται πριν ήή καταή τήν υπογραφήή τής συή μβασής.
Η έγγυή ήσή καλήή ς έκτέή λέσής καταπιή πτέι στήν πέριή πτωσή παραή βασής των οή ρων τής συή μβασής,
οή πως αυτήή έιδικοή τέρα οριή ζέι.
Σέ πέριή π τωσή τροποποιή ήσής τής συή μβασής καταή το αή ρθρο 132 ν. 4412/2016, ή οποιή α
συνέπαή γέται αυή ξήσή τής συμβατικήή ς αξιή ας, ο αναή δοχος έιή ν αι υποχρέωμέή ν ος να καταθέή σέι πριν
τήν τροποποιή ήσή, συμπλήρωματικήή έγγυή ήσή το υή ψος τής οποιή ας ανέή ρχέται σέ ποσοστοή 5% έπιή
του ποσουή τής αυή ξήσής χωριή ς ΦΠΑ.
Η έγγυή ήσή καλήή ς έκτέή λ έσής τής συή μβασής καλυή πτέι συνολικαή και χωριή ς διακριή σέις τήν
έφαρμογήή οή λων των οή ρων τής συή μβασής και καή θέ απαιή τήσή τής αναθέή τουσας αρχήή ς ήή του
κυριή ου του έή ρ γου έή ν αντι του αναδοή χου.
Η έγγυή ήσή καλήή ς έκτέή λέσής καταπιή πτέι υπέή ρ του κυριή ου του έή ργου, μέ αιτιολογήμέή νή αποή φασή
του Προιϋ σταμέή ν ου τής Διέυθυή νουσας Υπήρέσιή ας, ιδιή ως μέταή τήν οριστικοποιή ήσή τής έή κπτωσής
του αναδοή χου. Η έή νστασή του αναδοή χου καταή τής αποφαή σέως δέν αναστέή λ λέι τήν έιή σπραξή του
ποσουή τής έγγυήή σέως.
Οι έγγυήτικέή ς έπιστολέή ς καλήή ς έκτέή λέσής πέριλαμβαή νουν κατ’ έλαή χιστον τα αναφέροή μένα στήν
παραή γραφο 15.2 τής παρουή σας και έπιπροή σθέτα, τον αριθμοή και τον τιή τλο τής σχέτικήή ς
συή μβασής .
17.2 Εγγυή ήσή καλήή ς λέιτουργιή ας . xliii
ΔΕΝ προβλέή πέται στήν παρουή σα συή μβασή
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι έγγυήτικέή ς έπιστολέή ς των αή ρθρων 15, 16 και 17 έκδιήδονται αποή πιστωτικαή ήή
χρήματοδοτικαή ιδρυή ματα ήή ασφαλιστικέή ς έπιχέιρήή σέις καταή τήν έή ννοια των πέριπτωήσέων β΄ και γ΄
τής παρ. 1 του αή ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λέιτουργουή ν νοή μιμα στα κραή τή- μέή λή τής
Ενωσής ήή του Ευρωπαιϋκουή Οικονομικουή Χωήρου ήή στα κραή τή-μέή ρή τής ΣΔΣ και έή χουν, συή μφωνα μέ τις
ισχυή ουσές διαταή ξέις, το δικαιήωμα αυτοή . Μπορουή ν, έπιήσής, να έκδιήδονται αποή το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ήή να παρέή χονται μέ γραμμαή τιο του Ταμέιήου Παρακαταθήκωήν και Δανέιήων, μέ παρακαταή θέσή σέ αυτοή
του αντιήστοιχου χρήματικουή ποσουή . xliv
Αν συσταθέιή παρακαταθήή κή μέ γραμμαή τιο παρακαταή θέσής χρέογραή φων στο Ταμέιήο
Παρακαταθήκωήν και Δανέιήων, τα τοκομέριήδια ήή μέριήσματα που λήή γουν καταή τή διαή ρκέια τής
έγγυή ήσής έπιστρέή φονται μέταή τή λήή ξή τους στον υπέή ρ ου ή έγγυή ήσή οικονομικοή φορέή α.
17.Α.2 Οι έγγυήτικέή ς έπιστολέή ς έκδιή δονται κατ’ έπιλογήή του οικονομικουή φορέή α/ αναδοή χου αποή
έή ν αν ήή πέρισσοή τέρους έκδοή τές τής παραπαή νω παραγραή φου, ανέξαρτήή τως του υή ψους των.
Εαή ν ή έγγυή ήσή έκδοθέιή αποή αλλοδαποή πιστωτικοή ιήδρυμα μπορέιή να συνταχθέιή σέ μιήα αποή τις έπιήσήμές
γλωήσσές τής Ευρωπαιϋκήή ς Ένωσής, αλλαή θα συνοδέυή έται απαραιήτήτα αποή μέταή φρασή στήν έλλήνικήή
γλωήσσα, συή μφωνα και μέ τα έιδικοή τέρα οριζοή μένα στο αή ρθρο 6.3. τής παρουή σας.
Η αναθέή τουσα αρχήή έπικοινωνέιή μέ τους φορέιής που φέή ρονται να έή χουν έκδωήσέι τις έγγυήτικέή ς
έπιστολέή ς, προκέιμέή νου να διαπιστωήσέι τήν έγκυροή τήταή τους xlv.
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Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώναποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορωήνxlvi οριήζέται ή 14-032019 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21-032019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ.xlvii
Αν, για λοή γους ανωτέή ρας βιήας ήή για τέχνικουή ς λοή γους δέν διένέργήθέιή ή αποσφραή γισή καταή τήν
ορισθέιήσα ήμέή ρα ήή αν μέή χρι τή μέή ρα αυτήή δέν έή χέι υποβλήθέιή καμιήα προσφοραή , ή αποσφραή γισή και ή
καταλήκτικήή ήμέρομήνιήα αντιήστοιχα μέτατιήθένται σέ οποιαδήή ποτέ αή λλή ήμέή ρα, μέ αποή φασή τής
αναθέή τουσας αρχήή ς. Η αποή φασή αυτήή κοινοποιέιήται
στους προσφέή ροντές, μέή σω τής
λέιτουργικοή τήτας “Επικοινωνιή α”, πέή ντέ (5) τουλαή χιστον έργαή σιμές ήμέή ρές πριν τή νέή α ήμέρομήνιή α,
και αναρταή ται στο ΚΗΜΔΗΣ, στήν ιστοσέλιήδα τής αναθέή τουσας αρχήή ς, έφοή σον διαθέή τέι, καθωής και
στον έιδικοή , δήμοή σια προσβαή σιμο, χωή ρο “ήλέκτρονικοιή διαγωνισμοιή ” τής πυή λής
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στή νέή α αυτήή ήμέρομήνιήα δέν καταστέιή δυνατήή ή
αποσφραή γισή των προσφορωήν ήή δέν υποβλήθουή ν προσφορέή ς, μπορέιή να ορισθέιή και νέή α ήμέρομήνιή α,
έφαρμοζομέή νων καταή τα λοιπαή των διαταή ξέων των δυή ο προήγουή μένων έδαφιήων.

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Καή θέ υποβαλλοή μένή προσφοραή δέσμέυή έι τον συμμέτέή χοντα στον διαγωνισμοή καταή τή διαή ταξή του
αή ρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διαή στήμα εννέα (9) μηνώνxlviii, αποή τήν ήμέρομήνιήα λήή ξής τής
προθέσμιήας υποβολήή ς των προσφορωήν.
Η αναθέή τουσα αρχήή μπορέιή , πριν τή λήή ξή του χροή νου ισχυή ος τής προσφοραή ς, να ζήταή αποή τους
προσφέή ροντές να παρατέιή ν ουν τή διαή ρκέια ισχυή ος τής προσφοραή ς τους και τής έγγυή ήσής
συμμέτοχήή ς.
Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
1. Η προκήή ρυξή συή μβασής
(ΑΔΑΜ............................................…).

xlix

και ή παρουή σα Διακήή ρυξή δήμοσιέυή θήκέ στο ΚΗΜΔΗΣ

2. Η Διακήή ρυξή αναρταή ται και στήν ιστοσέλιή δα τής αναθέή τουσας αρχήή ς http://www. kea.gr και
στήν ιστοσέλιή δ α τής Διέυθυή νουσας Υπήρέσιή ας http://www.pnai.gov.gr/Νέα Ανακοινώσεις,
συή μφωνα μέ το αή ρθρο 2 τής παρουή σας.
3. Πέριή λήψή τής παρουή σας Διακήή ρυξής δήμοσιέυή έται στον Ελλήνικοή Τυή πο l, συή μφωνα μέ το
αή ρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρταή ται στο προή γραμμα “Διαυή γέια” diavgeia.gov.gr.,
Τα έή ξοδα των έκ τής κέιήμένής νομοθέσιήας απαραιήτήτων δήμοσιέυή σέων τής προκήή ρυξής τής
δήμοπρασιήας στήν οποιήα αναδέιήχθήκέ αναή δοχος, βαρυή νουν τον ιήδιο και έισπραή ττονται μέ τον πρωήτο
λογαριασμοή πλήρωμήή ς του έή ργου. Τα έή ξοδα δήμοσιέυή σέων των τυχοή ν προήγουή μένων διαγωνισμωήν
για τήν αναή θέσή του ιήδιου έή ργου, καθωής και τα έή ξοδα των μή απαραιήτήτων έκ του νοή μου
δήμοσιέυή σέων βαρυή νουν τήν αναθέή τουσα αρχήή και καταβαή λλονται αποή τις πιστωήσέις του έή ργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συή μβασή ανατιήθέται βαή σέι του κριτήριήου του αή ρθρου 14 τής παρουή σας, σέ προσφέή ροντα ο οποιήος
δέν αποκλέιήέται αποή τή συμμέτοχήή βαή σέι τής παρ. Α του αή ρθρου 22 τής παρουή σας και πλήροιή τα
κριτήή ρια έπιλογήή ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του αή ρθρου 22 τής παρουή σας.
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
21. 1 Δικαιήωμα συμμέτοχήή ς έή χουν φυσικαή ήή νομικαή προή σωπα, ήή ένωήσέις αυτωήν li που
δραστήριοποιουή νται έή ργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ liiκαι που έιήναι
έγκατέστήμέή να σέ:
α) σέ κραή τος-μέή λος τής Ένωσής,
β) σέ κραή τος-μέή λος του Ευρωπαιϋκουή Οικονομικουή Χωήρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σέ τριήτές χωήρές που έή χουν υπογραή ψέι και κυρωήσέι τή ΣΔΣ, στο βαθμοή που ή υποή αναή θέσή δήμοή σια
συή μβασή καλυή πτέται αποή τα Παραρτήή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γένικέή ς σήμέιωήσέις του σχέτικουή μέ
τήν
Ένωσή
Προσαρτήή ματος
I
τής
ως
αή νω
Συμφωνιήας,
καθωής
και
δ) σέ τριήτές χωήρές που δέν έμπιήπτουν στήν πέριήπτωσή γ΄ τής παρουή σας παραγραή φου και έή χουν
συναή ψέι διμέρέιή ς ήή πολυμέρέιή ς συμφωνιήές μέ τήν Ένωσή σέ θέή ματα διαδικασιωήν αναή θέσής δήμοσιήων
συμβαή σέων.
21.2 Οικονομικοή ς φορέή ας συμμέτέή χέι έιήτέ μέμονωμέή να έιήτέ ως μέή λος έή νωσής. liii,
21.3 Οι ένωήσέις οικονομικωήν φορέή ων συμμέτέή χουν υποή τους οή ρους των παρ. 2, 3 και 4 του αή ρθρου 19
και των παρ. 1 (έ) και 3 (β)του αή ρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δέν απαιτέιήται αποή τις έν λοή γω ένωήσέις να πέριβλήθουή ν συγκέκριμέή νή νομικήή μορφήή για τήν υποβολήή
προσφοραή ς. Σέ πέριήπτωσή που ή έή νωσή αναδέιχθέιή αναή δοχος ή νομικήή τής μορφήή πρέή πέι να έιήναι
τέή τοια που να έξασφαλιήζέται ή υή παρξή ένοή ς και μοναδικουή φορολογικουή μήτρωήου για τήν έή νωσή (πχ
κοινοπραξιήα).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οι μέμονωμέή νοι προσφέή ροντές πρέή πέι να ικανοποιουή ν οή λα τα κριτήή ρια ποιοτικήή ς έπιλογήή ς. Στήν
πέριή πτωσή έή νωσής οικονομικωήν φορέή ων, ή πλήή ρωσή των απαιτήή σέων του αή ρθρου 22 Α και Β πρέή πέι
να ικανοποιέιήται αποή καή θέ μέή λος τής έή νωσής.
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Καή θέ προσφέή ρων αποκλείεται αποή τή συμμέτοχήή σέ διαδικασιήα συή ναψής συή μβασής, έφοή σον
συντρέή χέι στο προή σωποή του (αν προή κέιται για μέμονωμέή νο φυσικοή ήή νομικοή προή σωπο) ήή σέ έή να αποή
τα μέή λή του (αν προή κέιται πέριή έή νωσής οικονομικωήν φορέή ων) έή νας αποή τους λοή γους των παρακαή τω
πέριπτωήσέων:
22.A.1. Όταν υπαή ρχέι έις βαή ρος του αμέταή κλήτήliv καταδικαστικήή αποή φασή για έή ναν αποή τους
ακοή λουθους λοή γους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οή πως αυτήή οριήζέται στο αή ρθρο 2 τής αποή φασής-πλαιήσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιήου τής 24ής Οκτωβριήου 2008, για τήν καταπολέή μήσή του οργανωμέή νου
έγκλήή ματος(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, οή πως οριήζέται στο αή ρθρο 3 τής συή μβασής πέριή τής καταπολέή μήσής τής διαφθοραή ς
στήν οποιήα ένέή χονται υπαή λλήλοι των Ευρωπαιϋκωήν Κοινοτήή των ήή των κρατωήν-μέλωήν τής Ένωσής (ΕΕ
C 195 τής 25.6.1997, σ. 1) και στήν παραή γραφο 1 του αή ρθρου 2 τής αποή φασής-πλαιήσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιήου τής 22ας Ιουλιήου 2003, για τήν καταπολέή μήσή τής δωροδοκιή ας στον
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ιδιωτικοή τομέή α (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθωής και οή πως οριήζέται στήν κέιήμένή νομοθέσιή α ήή
στο έθνικοή διήκαιο του οικονομικουή φορέή α,
γ) απάτη, καταή τήν έή ννοια του αή ρθρου 1 τής συή μβασής σχέτικαή μέ τήν προστασιήα των οικονομικωήν
συμφέροή ντων των Ευρωπαιϋ κωήν Κοινοτήή των (ΕΕ C 316 τής 27.11.1995, σ. 48), ή οποιήα κυρωήθήκέ μέ
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα μέ τρομοκρατικέή ς δραστήριοή τήτές, οή πως
οριήζονται, αντιστοιήχως, στα αή ρθρα 1 και 3 τής αποή φασής-πλαιήσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιήου τής
13ής Ιουνιήου 2002, για τήν καταπολέή μήσή τής τρομοκρατιήας (ΕΕ L 164 τής 22.6.2002, σ. 3) ήή ήθικήή
αυτουργιήα ήή συνέή ργέια ήή αποή πέιρα διαή πραξής έγκλήή ματος, οή πως οριήζονται στο αή ρθρο 4 αυτήή ς,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ήή χρήματοδοή τήσή τής τρομοκρατιήας,
οή πως αυτέή ς οριήζονται στο αή ρθρο 1 τής Οδήγιήας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαιϋκουή Κοινοβουλιήου και του
Συμβουλιήου τής 26ής Οκτωβριήου 2005, σχέτικαή μέ τήν προή λήψή τής χρήσιμοποιήήσής του
χρήματοπιστωτικουή συστήή ματος για τή νομιμοποιήήσή έσοή δων αποή παραή νομές δραστήριοή τήτές και τή
χρήματοδοή τήσή τής τρομοκρατιήας (ΕΕ L 309 τής 25.11.2005, σ. 15), ή οποιήα ένσωματωήθήκέ στήν
έθνικήή νομοθέσιήα μέ το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οή πως οριήζονται στο αή ρθρο 2 τής
Οδήγιήας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαιϋ κουή Κοινοβουλιήου και του Συμβουλιήου τής 5ής Απριλιήου 2011, για
τήν προή λήψή και τήν καταπολέή μήσή τής έμποριήας ανθρωήπων και για τήν προστασιήα των θυμαή των
τής, καθωής και για τήν αντικαταή στασή τής αποή φασής-πλαιήσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιήου (ΕΕ L
101 τής 15.4.2011, σ. 1), ή οποιήα ένσωματωήθήκέ στήν έθνικήή νομοθέσιή α μέ το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικοή ς φορέή ας αποκλέιήέται έπιήσής οή ταν το προή σωπο έις βαή ρος του οποιή ου έκδοή θήκέ αμέταή κλήτή καταδικαστικήή αποή φασή έιήναι μέή λος του διοικήτικουή , διέυθυντικουή ήή έποπτικουή οργαή νου
του έν λοή γω οικονομικουή φορέή α ήή έή χέι έξουσιήα έκπροσωήπήσής, λήή ψής αποφαή σέων ήή έλέή γχου σέ αυτοή .
Στις πέριπτωήσέις έταιρέιωήν πέριορισμέή νής έυθυή νής (Ε.Π.Ε.), προσωπικωήν έταιρέιωήν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικωήν Κέφαλαιουχικωήν Εταιρέιωήν ( Ι.Κ.Ε ), ή υποχρέή ωσή του προήγουή μένου έδαφιήου, αφοραή
τους διαχέιριστέή ς.
Στις πέριπτωήσέις ανωνυή μων έταιρέιωήν (Α.Ε.), ή υποχρέή ωσή του προήγουή μένου έδαφιή ου αφοραή τον
Διέυθυή νοντα Συή μβουλο, καθωής και οή λα τα μέή λή του Διοικήτικουή Συμβουλιήου.
Στις πέριπτωήσέις των συνέταιρισμωήν, ή έν λοή γω υποχρέή ωσή αφοραή τα μέή λή του Διοικήτικουή Συμβουλιήουlv.
22.A.2 Όταν ο προσφέή ρων έή χέι αθέτήή σέι τις υποχρέωήσέις του οή σον αφοραή στήν καταβολήή φοή ρων ήή
έισφορωήν κοινωνικήή ς ασφαή λισής και αυτοή έή χέι διαπιστωθέιή αποή δικαστικήή ήή διοικήτικήή αποή φασή μέ
τέλέσιήδική και δέσμέυτικήή ισχυή , συή μφωνα μέ διαταή ξέις τής χωήρας οή που έιήναι έγκατέστήμέή νος ήή τήν
έθνικήή νομοθέσιήα ήή /και ή αναθέή τουσα αρχήή μπορέιή να αποδέιήξέι μέ τα καταή λλήλα μέή σα οή τι ο
προσφέή ρων έή χέι αθέτήή σέι τις υποχρέωήσέις του οή σον αφοραή τήν καταβολήή φοή ρων ήή έισφορωήν
κοινωνικήή ς ασφαή λισής.
Αν ο προσφέή ρων έιήναι Έλλήνας πολιήτής ήή έή χέι τήν έγκαταή στασήή του στήν Ελλαή δα, οι υποχρέωήσέις
του που αφορουή ν τις έισφορέή ς κοινωνικήή ς ασφαή λισής καλυή πτουν, τοή σο τήν κυή ρια, οή σο και τήν
έπικουρικήή ασφαή λισή.
Δέν αποκλέιήέται ο προσφέή ρων, οή ταν έή χέι έκπλήρωήσέι τις υποχρέωήσέις του, έιήτέ καταβαή λλοντας τους
φοή ρους ήή τις έισφορέή ς κοινωνικήή ς ασφαή λισής που οφέιή λέι, συμπέριλαμβανομέή νων, καταή πέριήπτωσή,
των δέδουλέυμέή νων τοή κων ήή των προστιήμων, έιήτέ υπαγοή μένος σέ δέσμέυτικοή διακανονισμοή για τήν
καταβολήή τους.
22.Α.2α Η αναθέή τουσα αρχήή γνωριήζέι ήή μπορέιή να αποδέιήξέι μέ τα καταή λλήλα μέή σα οή τι έή χουν
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έπιβλήθέιή σέ βαή ρος του οικονομικουή φορέή α, μέή σα σέ χρονικοή διαή στήμα δυή ο (2) έτωήν πριν αποή τήν
ήμέρομήνιήα λήή ξής τής προθέσμιήας υποβολήή ς προσφοραή ς:
αα) τρέις (3) πραή ξέις έπιβολήή ς προστιήμου αποή τα αρμοή δια έλέγκτικαή οή ργανα του Σωήματος
Επιθέωήρήσής Εργασιήας για παραβαή σέις τής έργατικήή ς νομοθέσιήας που χαρακτήριήζονται, συή μφωνα μέ
τήν υπουργικήή αποή φασή 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), οή πως έκαή στοτέ ισχυή έι, ως «υψήλήή ς» ήή «πολυή
υψήλήή ς» σοβαροή τήτας, οι οποιήές προκυή πτουν αθροιστικαή αποή τρέις (3) διένέργήθέή ντές έλέή γχους, ήή
ββ) δυή ο (2) πραή ξέις έπιβολήή ς προστιήμου αποή τα αρμοή δια έλέγκτικαή οή ργανα του Σωήματος
Επιθέωήρήσής Εργασιήας για παραβαή σέις τής έργατικήή ς νομοθέσιήας που αφορουή ν τήν αδήή λωτή
έργασιήα, οι οποιήές προκυή πτουν αθροιστικαή αποή δυή ο (2) διένέργήθέή ντές έλέή γχους.
Οι υποή αα΄ και ββ΄ κυρωήσέις πρέή πέι να έή χουν αποκτήή σέι τέλέσιήδική και δέσμέυτικήή ισχυή lvi.
22.A.3 α) Κατ’έξαιήρέσή, για τους πιο καή τω έπιτακτικουή ς λοή γους δήμοή σιου συμφέή ροντος ............
lvii
( οή πως δήμοή σιας υγέιήας ήή προστασιήας του πέριβαή λλοντος, οι οποιήοι συμπλήρωήνονται αποή τήν ανα θέή τουσα αρχήή ) δέν έφαρμοή ζονται οι παραή γραφοι 22.A.1,και 22.A.2.
β) Κατ’έξαιήρέσή, οή ταν ο αποκλέισμοή ς έιήναι σαφωής δυσαναή λογος, ιδιήως οή ταν μοή νο μικραή ποσαή των
φοή ρων ήή των έισφορωήν κοινωνικήή ς ασφαή λισής δέν έή χουν καταβλήθέιή ήή οή ταν ο προσφέή ρων ένήμέρωήθήκέ σχέτικαή μέ το ακριβέή ς ποσοή που οφέιή λέται λοή γω αθέή τήσής των υποχρέωήσέωήν του οή σον αφοραή στήν καταβολήή φοή ρων ήή έισφορωήν κοινωνικήή ς ασφαή λισής σέ χροή νο καταή τον οποιή ο δέν έιήχέ τή δυνατοή τήτα να λαή βέι μέή τρα, συή μφωνα μέ το τέλέυταιήο έδαή φιο τής πέρ. β' τής παρ. 2 του αή ρθρου 73 ν.
4412/2016, πριν αποή τήν έκπνοήή τής προθέσμιήας υποβολήή ς προσφοραή ς του αή ρθρου 18 τής
παρουή σας, δέν έφαρμοή ζέται lviiiή παραή γραφος 22.Α.2.

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :lix
(α) έή χέι αθέτήή σέι τις υποχρέωήσέις που προβλέή πονται στήν παρ. 2 του αή ρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) έαή ν ο οικονομικοή ς φορέή ας τέλέιή υποή πτωήχέυσή ήή έή χέι υπαχθέιή σέ διαδικασιήα έξυγιήανσής ήή έιδικήή ς
έκκαθαή ρισής ήή τέλέιή υποή αναγκαστικήή διαχέιήρισή αποή έκκαθαριστήή ήή αποή το δικαστήή ριο ήή έή χέι
υπαχθέιή σέ διαδικασιήα πτωχέυτικουή συμβιβασμουή ήή έή χέι αναστέιή λέι τις έπιχέιρήματικέή ς του
δραστήριοή τήτές ήή έαή ν βριήσκέται σέ οποιαδήή ποτέ αναή λογή καταή στασή προκυή πτουσα αποή παροή μοια
διαδικασιήα, προβλέποή μένή σέ έθνικέή ς διαταή ξέις νοή μου. Η αναθέή τουσα αρχήή μπορέιή να μήν αποκλέιήέι
έή ναν οικονομικοή φορέή α, ο οποιήος βριήσκέται σέ μια έκ των κατασταή σέων που αναφέή ρονται στήν παραπαή νω πέριήπτωσή, υποή τήν προυϋ ποή θέσή οή τι ή αναθέή τουσα αρχήή έή χέι αποδέιήξέι οή τι ο έν λοή γω φορέή ας
έιήναι σέ θέή σή να έκτέλέή σέι τή συή μβασή, λαμβαή νοντας υποή ψή τις ισχυή ουσές διαταή ξέις και τα μέή τρα για
τή συνέή χισή τής έπιχέιρήματικήή ς του λέιτουργιήας (παρ. 5 αή ρθρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) υπαή ρχουν έπαρκωής έυή λογές ένδέιήξέις που οδήγουή ν στο συμπέή ρασμα οή τι ο οικονομικοή ς φορέή ας
συνήή ψέ συμφωνιήές μέ αή λλους οικονομικουή ς φορέιής μέ στοή χο τή στρέή βλωσή του ανταγωνισμουή ,
δ) έαή ν μιήα καταή στασή συή γκρουσής συμφέροή ντων καταή τήν έή ννοια του αή ρθρου 24 του ν. 4412/2016
δέν μπορέιή να θέραπέυθέιή αποτέλέσματικαή μέ αή λλα, λιγοή τέρο παρέμβατικαή , μέή σα,
(έ) έαή ν μιήα καταή στασή στρέή βλωσής του ανταγωνισμουή αποή τήν προή τέρή συμμέτοχήή των οικονομικωήν
φορέή ων καταή τήν προέτοιμασιή α τής διαδικασιήας συή ναψής συή μβασής, καταή τα οριζοή μένα στο αή ρθρο
48 του ν. 4412/2016, δέν μπορέιή να θέραπέυθέιή μέ αή λλα, λιγοή τέρο παρέμβατικαή , μέή σα,
(στ) έαή ν ο οικονομικοή ς φορέή ας έή χέι έπιδέιήξέι σοβαρήή ήή έπαναλαμβανοή μένή πλήμμέή λέια καταή τήν
έκτέή λέσή ουσιωήδους απαιήτήσής στο πλαιήσιο προήγουή μένής δήμοή σιας συή μβασής, προήγουή μένής
συή μβασής μέ αναθέή τοντα φορέή α ήή προήγουή μένής συή μβασής παραχωήρήσής που έιήχέ ως αποτέή λέσμα
τήν προή ωρή καταγγέλιήα τής προήγουή μένής συή μβασής, αποζήμιωήσέις ήή αή λλές παροή μοιές κυρωήσέις,
(ζ) έαή ν ο οικονομικοή ς φορέή ας έή χέι κριθέιή έή νοχος σοβαρωήν ψέυδωήν δήλωήσέων καταή τήν παροχήή των
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πλήροφοριωήν που απαιτουή νται για τήν έξακριήβωσή τής απουσιήας των λοή γων αποκλέισμουή ήή τήν
πλήή ρωσή των κριτήριήων έπιλογήή ς, έή χέι αποκρυή ψέι τις πλήροφοριήές αυτέή ς ήή δέν έιήναι σέ θέή σή να
προσκομιήσέι τα δικαιολογήτικαή που απαιτουή νται κατ’ έφαρμογήή του αή ρθρου 23 τής παρουή σας,
(ή) έαή ν ο οικονομικοή ς φορέή ας έπιχέιήρήσέ να έπήρέαή σέι μέ αθέή μιτο τροή πο τή διαδικασιήα λήή ψής
αποφαή σέων τής αναθέή τουσας αρχήή ς, να αποκτήή σέι έμπιστέυτικέή ς πλήροφοριήές που ένδέή χέται να του
αποφέή ρουν αθέή μιτο πλέονέή κτήμα στή διαδικασιήα συή ναψής συή μβασής ήή να παραή σχέι έξ αμέλέιήας
παραπλανήτικέή ς πλήροφοριήές που ένδέή χέται να έπήρέαή σουν ουσιωδωής τις αποφαή σέις που αφορουή ν
τον αποκλέισμοή , τήν έπιλογήή ήή τήν αναή θέσή,
(θ) έαή ν ο οικονομικοή ς φορέή ας έή χέι διαπραή ξέι σοβαροή έπαγγέλματικοή παραή πτωμα, το οποιήο θέή τέι σέ
αμφιβολιήα τήν ακέραιοή τήταή του.

22.Α.5. Αποκλέιήέται αποή τή συμμέτοχήή στή διαδικασιήα συή ναψής δήμοή σιας συή μβασής (διαγωνισμοή ),
οικονομικοή ς φορέή ας έαή ν συντρέή χουν οι προυϋ ποθέή σέις έφαρμογήή ς τής παρ. 4 του αή ρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) lx

22.Α.6. Η αναθέή τουσα αρχήή αποκλέιήέι οικονομικοή φορέή α σέ οποιοδήή ποτέ χρονικοή σήμέιή ο καταή τή
διαή ρκέια τής διαδικασιήας συή ναψής συή μβασής, οή ταν αποδέικνυή έται οή τι αυτοή ς βριήσκέται λοή γω πραή ξέων
ήή παραλέιήψέων αυτουή έιήτέ πριν έιήτέ καταή τή διαδικασιήα, σέ μιήα αποή τις πέριπτωήσέις των προήγουή μένων παραγραή φων.

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. lxi
22.Α.7. Οικονομικοή ς φορέή ας που έμπιήπτέι σέ μια αποή τις κατασταή σέις που αναφέή ρονται στις
παραγραή φους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4lxii μπορέιή να προσκομιήζέι στοιχέιή α προκέιμέή νου να αποδέιήξέι
οή τι τα μέή τρα που έή λαβέ έπαρκουή ν για να αποδέιήξουν τήν αξιοπιστιήα του, παροή τι συντρέή χέι ο σχέτικοή ς
λοή γος αποκλέισμουή . Εαή ν τα στοιχέιήα κριθουή ν έπαρκήή , ο έν λοή γω οικονομικοή ς φορέή ας δέν αποκλέιήέται
αποή τή διαδικασιήα συή ναψής συή μβασής. Τα μέή τρα που λαμβαή νονται αποή τους οικονομικουή ς φορέιής
αξιολογουή νται σέ συναή ρτήσή μέ τή σοβαροή τήτα και τις ιδιαιήτέρές πέρισταή σέις του ποινικουή
αδικήή ματος ήή του παραπτωήματος. Αν τα μέή τρα κριθουή ν ανέπαρκήή , γνωστοποιέιήται στον οικονομικοή
φορέή α το σκέπτικοή τής αποή φασής αυτήή ς. Οικονομικοή ς φορέή ας που έή χέι αποκλέιστέιή, μέ τέλέσιήδική
αποή φασή, αποή τή συμμέτοχήή σέ διαδικασιήές συή ναψής συή μβασής ήή αναή θέσής παραχωήρήσής δέν
μπορέιή να καή νέι χρήή σή τής ανωτέή ρω δυνατοή τήτας καταή τήν πέριήοδο του αποκλέισμουή που οριήζέται
στήν έν λοή γω αποή φασή στο κραή τος - μέή λος στο οποιήο ισχυή έι ή αποή φασή.
22.Α.8. Η αποή φασή για τήν διαπιήστωσή τής έπαή ρκέιας ήή μή των έπανορθωτικωήν μέή τρων καταή τήν
προήγουή μένή παραή γραφο έκδιήδέται συή μφωνα μέ τα οριζοή μένα στις παρ. 8 και 9 του αή ρθρου 73 του ν.
4412/2016.
22.Α.9. Οικονομικοή ς φορέή ας που του έή χέι έπιβλήθέιή, μέ τήν κοινήή υπουργικήή αποή φασή του αή ρθρου 74
του ν. 4412/2016, ή ποινήή του αποκλέισμουή αποκλέιήέται αυτοδιήκαια και αποή τήν παρουή σα
διαδικασιήα συή ναψής δήμοή σιας συή μβασής .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) lxiii
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22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφοραή τήν καταλλήλοή τήτα για τήν αή σκήσή τής έπαγγέλματικήή ς δραστήριοή τήτας, απαιτέιήται οι
οικονομικοιή φορέιής να έιήναι έγγέγραμμέή νοι στο σχέτικοή έπαγγέλματικοή μήτρωήο που τήρέιήται στο
κραή τος έγκαταή στασήή ς τους. Ειδικαή οι προσφέή ροντές που έιήναι έγκατέστήμέή νοι στήν Ελλαή δα
απαιτέιήται να έιήναι έγγέγραμμέή νοι στο Μήτρωήο Εργολήπτικωήν Επιχέιρήή σέων (Μ.Ε.ΕΠ.) ήή στα
Νομαρχιακαή Μήτρωήα στήν κατήγοριήα/-ιές έή ργου του αή ρθρου 21 τής παρουή σας lxiv. Οι προσφέή ροντές
που έιήναι έγκατέστήμέή νοι σέ κραή τος μέή λος τής Ευρωπαιϋκήή ς Ένωσής απαιτέιήται να έιήναι
έγγέγραμμέή νοι στα Μήτρωήα του παραρτήή ματος ΧΙ του Προσαρτήή ματος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαlxv
Δέν απαιτουή νται ιδιαιήτέρα στοιχέιήα χρήματοοικονομικήή ς έπαή ρκέιας στήν παρουή σα συή μβασή
Ειδικαή οι έργολήπτικέή ς έπιχέιρήή σέις που έιήναι έγγέγραμμέή νές στο ΜΕΕΠ, δέν θα πρέή πέι να υπέρβαιή νουν τα ανωήτατα έπιτρέπταή οή ρια ανέκτέή λέστου υπολοιήπου έργολαβικωήν συμβαή σέων, συή μφωνα μέ τα
έιδικοή τέρα οριζοή μένα στο αή ρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, οή πως ισχυή έι.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταlxvi
Οι προσφέή ροντές που έιήναι έγκατέστήμέή νοι στήν Ελλαή δα απαιτέιήται να έιήναι έγγέγραμμέή νοι στο
Ελλήνικοή Μήτρωήο ΜΕΕΠ, και μπορουή ν να συμμέταή σχουν στο διαγωνισμοή έφοή σον ανήή κουν στήν Α1
και άνω ταή ξή για έή ργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ανέξαρτήή του έή δρας και Α1 και άνω τάξη για έή ργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ , καθωής και Κ/Ξ , συή μφωνα μέ τα οριζοή μένα στο αή ρθρο 76 του ν. 4412/2016.

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης lxvii
Δέν απαιτουή νται στήν παρουή σα διαδικασιήα συή ναψής συή μβασής
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφοραή τα κριτήή ρια τής οικονομικήή ς και χρήματοοικονομικήή ς έπαή ρκέιας και τα κριτήή ρια σχέτικαή
μέ τήν τέχνικήή και έπαγγέλματικήή ικανοή τήτα, έή νας οικονομικοή ς φορέή ας μπορέιή, να στήριήζέται στις
ικανοή τήτές αή λλων φορέή ων, ασχέή τως τής νομικήή ς φυή σής των δέσμωήν του μέ αυτουή ς.
Η αναθέή τουσα αρχήή έλέή γχέι, συή μφωνα μέ τα οριζοή μένα στο αή ρθρο 23 τής παρουή σας, έαή ν οι φορέιής,
στις ικανοή τήτές των οποιήων προτιήθέται να στήριχθέιή ο προσφέή ρων, πλήρουή ν τα σχέτικαή κριτήή ρια έπι λογήή ς και έαή ν συντρέή χουν λοή γοι αποκλέισμουή καταή τα οριζοή μένα στήν παρουή σα διακήή ρυξή. Όσον
αφοραή τα κριτήή ρια που σχέτιήζονται μέ τους τιήτλους σπουδωήν και τα έπαγγέλματικαή προσοή ντα που
οριήζονται στήν πέριήπτωσή στ του Μέή ρους ΙΙ του Παραρτήή ματος ΧΙΙ του Προσαρτήή ματος Α ν.
4412/2016 ήή μέ τήν σχέτικήή έπαγγέλματικήή έμπέιριήα, οι οικονομικοιή φορέιής, μπορουή ν να βασιήζονται
στις ικανοή τήτές αή λλων φορέή ων μοή νο έαή ν οι τέλέυταιήοι θα έκτέλέή σουν τις έργασιήές ήή τις υπήρέσιήές για
τις οποιήές απαιτουή νται οι συγκέκριμέή νές ικανοή τήτές.
Όταν ο οικονομικοή ς φορέή ας στήριήζέται στις ικανοή τήτές αή λλων φορέή ων οή σον αφοραή τα κριτήή ρια που
σχέτιήζονται μέ τήν οικονομικήή και χρήματοοικονομικήή έπαή ρκέια, ο οικονομικοή ς φορέή ας και αυτοιή οι
φορέιής έιήναι αποή κοινουή υπέυή θυνοιlxviii για τήν έκτέή λέσή τής συή μβασής.
Στήν πέριήπτωσή έή νωσής οικονομικωήν φορέή ων, ή έή νωσή μπορέιή να στήριήζέται στις ικανοή τήτές των
συμμέτέχοή ντων στήν έή νωσή ήή αή λλων φορέή ων (για τα κριτήή ρια τής οικονομικήή ς και
χρήματοοικονομικήή ς έπαή ρκέιας και τα κριτήή ρια σχέτικαή μέ τήν τέχνικήή και έπαγγέλματικήή
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Η έκτέή λέσή των ......lxix γιήνέται υποχρέωτικαή αποή τον προσφέή ροντα ήή , αν ή προσφοραή υποβαή λλέται αποή
έή νωσή οικονομικωήν φορέή ων, αποή έή ναν αποή τους συμμέτέή χοντές στήν έή νωσή αυτήή .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογήςlxx
23.1 Καταή τήν υποβολήή προσφορωήν οι οικονομικοιή φορέιής υποβαή λλουν το Τυποποιήμέή νο Έντυπο
Υπέυή θυνής Δήή λωσής (ΤΕΥΔ) του αή ρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποιήο αποτέλέιή ένήμέρωμέή νή
υπέυή θυνή δήή λωσή, μέ τις συνέή πέιές του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικαταή στασή των πιστοποιήτικωήν που έκδιήδουν δήμοή σιές αρχέή ς ήή τριήτα μέή ρή, έπιβέβαιωήνοντας οή τι
ο έν λοή γω οικονομικοή ς φορέή ας πλήροιή τις ακοή λουθές προυϋ ποθέή σέις:
α) δέν βριήσκέται σέ μιήα αποή τις κατασταή σέις του αή ρθρου 22 Α τής παρουή σας,
β) πλήροιή τα σχέτικαή κριτήή ρια έπιλογήή ς τα οποιήα έή χουν καθοριστέιή, συή μφωνα μέ το αή ρθρο 22 Β-Ε τής
παρουή σας.
Σέ οποιοδήή ποτέ χρονικοή σήμέιήο καταή τή διαή ρκέια τής διαδικασιήας, μπορέιή να ζήτήθέιή αποή τους
προσφέή ροντές να υποβαή λλουν οή λα ήή ορισμέή να δικαιολογήτικαή τής έποή μένής παραγραή φου, οή ταν αυτοή
απαιτέιήται για τήν ορθήή διέξαγωγήή τής διαδικασιήας.
Καταή τήν υποβολήή του ΤΕΥΔ, έιήναι δυνατήή , μέ μοή νή τήν υπογραφήή του καταή πέριήπτωσή έκπροσωήπου
του οικονομικουή φορέή α, ή προκαταρκτικήή αποή δέιξή των λοή γων αποκλέισμουή που αναφέή ρονται στο
αή ρθρο 22.Α.1 τής παρουή σας, για το συή νολο των φυσικωήν προσωήπων που έιήναι μέή λή του διοικήτικουή ,
διέυθυντικουή ήή έποπτικουή οργαή νου του ήή έή χουν έξουσιήα έκπροσωήπήσής, λήή ψής αποφαή σέων ήή
έλέή γχου σέ αυτοή ν lxxi.
Ως έκπροή σωπος του οικονομικουή φορέή α, για τήν έφαρμογήή του παροή ντος, νοέιήται ο νοή μιμος
έκπροή σωπος αυτουή , οή πως προκυή πτέι αποή το ισχυή ον καταστατικοή ήή το πρακτικοή έκπροσωήπήσήή ς του
καταή το χροή νο υποβολήή ς τής προσφοραή ς ήή το αρμοδιήως έξουσιοδοτήμέή νο φυσικοή προή σωπο να
έκπροσωπέιή τον οικονομικοή φορέή α για διαδικασιήές συή ναψής συμβαή σέων ήή για τή συγκέκριμέή νή
διαδικασιήα συή ναψής συή μβασήςlxxii.
Στήν πέριήπτωσή υποβολήή ς προσφοραή ς αποή έή νωσή οικονομικωήν φορέή ων, το Τυποποιήμέή νο Έντυπο
Υπέυή θυνής Δήή λωσής ( ΤΕΥΔ), υποβαή λλέται χωρισταή αποή καή θέ μέή λος τής έή νωσής.
Στήν πέριήπτωσή που προσφέή ρων οικονομικοή ς φορέή ας δήλωήνέι στο Τυποποιήμέή νο Έντυπο Υπέυή θυνής
Δήή λωσής ( ΤΕΥΔ) τήν προή θέσήή του για αναή θέσή υπέργολαβιή ας, υποβαή λλέι μαζιή μέ το δικοή του ΤΕΥΔ
και το ΤΕΥΔ του υπέργολαή βου.
Στήν πέριήπτωσή που προσφέή ρων οικονομικοή ς φορέή ας στήριήζέται στις ικανοή τήτές ένοή ς ήή
πέρισσοή τέρων φορέή ων υποβαή λλέι μαζιή μέ το δικοή του το δικοή του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ καή θέ φορέή α στις
ικανοή τήτές του οποιήου στήριήζέται.

23. 2 . Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Το δικαιήωμα συμμέτοχήή ς και οι οή ροι και προυϋ ποθέή σέις συμμέτοχήή ς, οή πως οριήστήκαν στα αή ρθρα 21
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και 22 τής παρουή σας, κριήνονται καταή τήν υποβολήή τής προσφοραή ς, καταή τήν υποβολήή των
δικαιολογήτικωήν, συή μφωνα μέ το αή ρθρο 4.2 (α έως δ) και καταή τή συή ναψή τής συή μβασής, συή μφωνα
μέ το αή ρθρο 4.2 (έ) τής παρουή σας
Στήν πέριήπτωσή που προσφέή ρων οικονομικοή ς φορέή ας ήή έή νωσή αυτωήν στήριήζέται στις ικανοή τήτές
αή λλων φορέή ων, συή μφωνα μέ το αή ρθρο 22.ΣΤ τής παρουή σας, οι φορέιής στήν ικανοή τήτα των οποιήων
στήριήζέται ο προσφέή ρων οικονομικοή ς φορέή ας ήή έή νωσή αυτωήν, υποχρέουή νται στήν υποβολήή των
δικαιολογήτικωήν που αποδέικνυή ουν οή τι δέν συντρέή χουν οι λοή γοι αποκλέισμουή του αή ρθρου 22 Α τής
παρουή σας και οή τι πλήρουή ν τα σχέτικαή κριτήή ρια έπιλογήή ς καταή πέριή πτωσή (αή ρθρου 22 Β – Ε).
Ο οικονομικοή ς φορέή ας υποχρέουή ται να αντικαταστήή σέι έή ναν φορέή α στήν ικανοή τήτα του οποιήου
στήριήζέται, έφοή σον ο τέλέυταιή ος δέν πλήροιή το σχέτικοή κριτήή ριο έπιλογήή ς ήή για τον οποιή ο συντρέή χουν
λοή γοι αποκλέισμουή των παραγραή φων 1, 2, 2α και 4lxxiii του αή ρθρου 22 Α.
Οι οικονομικοιή φορέιής δέν υποχρέουή νται να υποβαή λλουν δικαιολογήτικαή ήή αή λλα αποδέικτικαή
στοιχέιήα, αν και στο μέή τρο που ή αναθέή τουσα αρχήή έή χέι τή δυνατοή τήτα να λαμβαή νέι τα πιστοποιήτικαή
ήή τις συναφέιής πλήροφοριήές απέυθέιήας μέή σω προή σβασής σέ έθνικήή βαή σή δέδομέή νων σέ οποιοδήή ποτέ
κραή τος - μέή λος τής Ένωσής, ή οποιήα διατιήθέται δωρέαή ν, οή πως έθνικοή μήτρωήο συμβαή σέων, έικονικοή
φαή κέλο έπιχέιήρήσής, ήλέκτρονικοή συή στήμα αποθήή κέυσής έγγραή φων ήή συή στήμα προέπιλογήή ς. Η
δήή λωσή για τήν προή σβασή σέ έθνικήή βαή σή δέδομέή νων έμπέριέή χέται στο Τυποποιήμέή νο Έντυπο
Υπέυή θυνής Δήή λωσής (ΤΕΥΔ).
Οι οικονομικοιή φορέιής δέν υποχρέουή νται να υποβαή λουν δικαιολογήτικαή , οή ταν ή αναθέή τουσα αρχήή που
έή χέι αναθέή σέι τή συή μβασή διαθέή τέι ήή δή τα δικαιολογήτικαή αυταή .
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Ο προσωρινοή ς αναή δοχος, κατοή πιν σχέτικήή ς ήλέκτρονικήή ς προή σκλήσής αποή τήν αναθέή τουσα αρχήή ,
υποβαή λλέι τα ακοή λουθα δικαιολογήτικαή , καταή τα έιδικοή τέρα οριζοή μένα στο αή ρθρο 4.2 τής
παρουή σαςlxxiv:
Για τήν αποή δέιξή τής μή συνδρομήή ς των λοή γων αποκλέισμουή του άρθρου 22Α ο προσωρινοή ς
αναή δοχος υποβαή λλέι αντιήστοιχα τα παρακαή τω δικαιολογήτικαή :
(α) για τήν παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: αποή σπασμα του ποινικουή μήτρωήου ήή ,
έλλέιήψέι αυτουή , ισοδυή ναμου έγγραή φου που έκδιήδέται αποή αρμοή δια δικαστικήή ήή διοικήτικήή αρχήή του
κραή τους-μέή λους ήή τής χωήρας καταγωγήή ς ήή τής χωήρας οή που έιήναι έγκατέστήμέή νος ο έν λοή γω
οικονομικοή ς φορέή ας, αποή το οποιήο προκυή πτέι οή τι πλήρουή νται αυτέή ς οι προυϋ ποθέή σέις. Η υποχρέή ωσή
προσκοή μισής του ως αή νω αποσπαή σματος αφοραή και τα προή σωπα των τέλέυταιήων τέσσαή ρων
έδαφιήων τής παραγραή φου Α.1 του αή ρθρου 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιήτικοή που έκδιήδέται αποή τήν αρμοή δια αρχήή
του οικέιή ου κραή τους - μέή λους ήή χωήρας, πέριή του οή τι έή χουν έκπλήρωθέιή οι υποχρέωήσέις του
οικονομικουή φορέή α, οή σον αφοραή στήν καταβολήή φοή ρων (φορολογικήή ένήμέροή τήτα) και στήν
καταβολήή των έισφορωήν κοινωνικήή ς ασφαή λισής (ασφαλιστικήή ένήμέροή τήτα) lxxv συή μφωνα μέ τήν
ισχυή ουσα νομοθέσιήα του κραή τους έγκαταή στασής ήή τήν έλλήνικήή νομοθέσιή α αντιήστοιχα.
Για τους προσφέή ροντές που έιήναι έγκατέστήμέή νοι ήή έκτέλουή ν έή ργα στήν Ελλαή δα τα σχέτικαή
δικαιολογήτικαή που υποβαή λλονται έιήναι
φορολογικήή ένήμέροή τήτα που έκδιήδέται αποή το Υπουργέιήο Οικονομικωήν (αρμοή δια Δ.Ο.Υ) για
τον οικονομικοή φορέή α και για τις κοινοπραξιήές στις οποιήές συμμέτέή χέι για τα δήμοή σια έή ργα που έιήναι
σέ έξέή λιξήlxxvi. Οι αλλοδαποιή προσφέή ροντές θα υποβαή λλουν υπέυή θυνή δήή λωσή lxxvii πέριή του οή τι δέν
έή χουν υποχρέή ωσή καταβολήή ς φοή ρων στήν Ελλαή δα. Σέ πέριήπτωσή που έή χουν τέή τοια υποχρέή ωσή θα
υποβαή λλουν σχέτικοή αποδέικτικοή τής οικέιήας Δ.Ο.Υ.
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ασφαλιστικήή ένήμέροή τήτα που έκδιήδέται αποή τον αρμοή διο ασφαλιστικοή φορέή α lxxviii. Η
ασφαλιστικήή ένήμέροή τήτα καλυή πτέι τις ασφαλιστικέή ς υποχρέωήσέις του προσφέή ροντος οικονομικουή
φορέή α α) ως φυσικοή ήή νομικοή προή σωπο για το προσωπικοή τους μέ σχέή σή έξαρτήμέή νής έργασιήας, β)
για έή ργα που έκτέλέιή μοή νος του ήή σέ κοινοπραξιήα καθωής και γ) για τα στέλέή χή του που έή χουν
υποχρέή ωσή ασφαή λισής στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι έγκατέστήμέή νοι στήν Ελλαή δα οικονομικοιή φορέιής
υποβαή λλουν αποδέικτικοή ασφαλιστικήή ς ένήμέροή τήτας (κυή ριας και έπικουρικήή ς ασφαή λισής) για το
προσωπικοή τους μέ σχέή σή έξαρτήμέή νής έργασιήας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμέή νους – μέή λή του ΤΕΕ,
ΙΚΑ για το λοιποή προσωπικοή Δέν αποτέλουή ν αποή δέιξή ένήμέροή τήτας τής προσφέή ρουσας έταιριήας,
αποδέικτικαή ασφαλιστικήή ς ένήμέροή τήτας των φυσικωήν προσωήπων που στέλέχωήνουν το πτυχιήο τής
έταιριήας ως έταιήροι. Οι αλλοδαποιή προσφέή ροντές (φυσικαή και νομικαή προή σωπα), που δέν υποβαή λουν
τα αή νω αποδέικτικαή , υποβαή λλουν υπέυή θυνή δήή λωσή πέριή του οή τι δέν απασχολουή ν προσωπικοή , για το
οποιήο υπαή ρχέι υποχρέή ωσή ασφαή λισής σέ ήμέδαπουή ς ασφαλιστικουή ς οργανισμουή ς. Αν απασχολουή ν
τέή τοιο προσωπικοή , πρέή πέι να υποβαή λλουν σχέτικοή αποδέικτικοή ασφαλιστικήή ς ένήμέροή τήτας.
(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιήτικοή αποή τή Διέυή θυνσή Προγραμματισμουή
και Συντονισμουή τής Επιθέωήρήσής Εργασιακωήν Σχέή σέων, αποή το οποιή ο να προκυή πτουν οι πραή ξέις
έπιβολήή ς προστιήμου που έή χουν έκδοθέιή σέ βαή ρος του οικονομικουή φορέή α σέ χρονικοή διαή στήμα δυή ο
(2) έτωήν πριν αποή τήν ήμέρομήνιή α λήή ξής τής προθέσμιήας υποβολήή ς προσφοραή ς.
(γ) για τήν παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22lxxix: πιστοποιήτικοή που έκδιήδέται αποή τήν αρμοή δια
δικαστικήή ήή διοικήτικήή αρχήή του οικέιήου κραή τους - μέή λους ήή χωήρας. Για τους οικονομικουή ς φορέιής που
έιήναι έγκαταστήμέή νοι ήή έκτέλουή ν έή ργα στήν Ελλαή δα το πιστοποιήτικοή οή τι δέν τέλ ουή ν υποή πτωήχέυσή, ,
πτωχέυτικοή συμβιβασμοή , αναγκαστικήή διαχέιήρισή, δέν έή χουν υπαχθέιή σέ διαδικασιήα έξυγιήανσής
έκδιήδέται αποή το αρμοή διο πρωτοδικέιή ο τής έή δρας του οικονομικουή φορέή α . Το πιστοποιήτικοή οή τι το
νομικοή προή σωπο δέν έή χέι τέθέιή υποή έκκαθαή ρισή μέ δικαστικήή αποή φασή έκδιήδέται αποή το οικέιήο
Πρωτοδικέιήο τής έή δρας του οικονομικουή φορέή α, το δέ πιστοποιήτικοή οή τι δέν έή χέι τέθέιή υποή
έκκαθαή ρισή μέ αποή φασή των έταιήρων έκδιήδέται αποή το Γ.Ε.Μ.Η., συή μφωνα μέ τις κέιήμένές διαταή ξέις,
ως καή θέ φοραή ισχυή ουν. Ειδικαή ή μή αναστολήή των έπιχέιρήματικωήν δραστήριοτήή των του οικονομικουή
φορέή α, για τους έγκατέστήμέή νους στήν Ελλαή δα οικονομικουή ς φορέιής, αποδέικνυή έται μέή σω τής
ήλέκτρονικήή ς πλατφοή ρμας τής Ανέξαή ρτήτής Αρχήή ς Δήμοσιήων Εσοή δων lxxx.
(δ) Αν το κραή τος-μέή λος ήή χωήρα δέν έκδιήδέι τα υποή των πέρ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιήτικαή ήή οή που
τα πιστοποιήτικαή αυταή δέν καλυή πτουν οή λές τις πέριπτωήσέις υποή 1 και 2 και 4 (β) του αή ρθρου 22 Α.,
το έή γγραφο ήή το πιστοποιήτικοή μπορέιή να αντικαθιήσταται αποή έή νορκή βέβαιήωσή ήή , στα κραή τή - μέή λή
ήή στις χωήρές οή που δέν προβλέή πέται έή νορκή βέβαιήωσή, αποή υπέυή θυνή δήή λωσή του ένδιαφέρομέή νου
ένωήπιον αρμοή διας δικαστικήή ς ήή διοικήτικήή ς αρχήή ς, συμβολαιογραή φου ήή αρμοή διου έπαγγέλματικουή ήή
έμπορικουή οργανισμουή του κραή τους μέή λους ήή τής χωήρας καταγωγήή ς ήή τής χωήρας οή που έιήναι
έγκατέστήμέή νος ο οικονομικοή ς φορέή ας.
Στήν πέριήπτωσή αυτήή οι αρμοή διές δήμοή σιές αρχέή ς παρέή χουν έπιήσήμή δήή λωσή στήν οποιήα αναφέή ρέται
οή τι δέν έκδιήδονται τα πιστοποιήτικαή τής παρουή σας παραγραή φου ήή οή τι τα πιστοποιήτικαή αυταή δέν
καλυή πτουν οή λές τις πέριπτωήσέις που αναφέή ρονται στα υποή 1 και 2 και 4 (β) του αή ρθρου 22 Α τής
παρουή σας.
Αν διαπιστωθέιή μέ οποιονδήή ποτέ τροή πο οή τι, στήν έν λοή γω χωήρα έκδιήδονται τα υποή ψή πιστοποιήτικαή ,
ή προσφοραή του διαγωνιζοή μένου απορριή πτέται.

(έ) Για τις λοιπέή ς πέριπτωήσέις τής παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 lxxxi, υποβαή λλέται υπέυή θυνή
δήή λωσή του προσφέή ροντος οή τι δέν συντρέή χουν στο προή σωποή του οι οριζοή μένοι λοή γοι
αποκλέισμουή lxxxii.
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Ειδικαή για τήν περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 lxxxiii, για τις έργολήπτικέή ς
έπιχέιρήή σέις που έιήναι έγγέγραμμέή νές στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαή λλονται πιστοποιήτικαή χορήγουή μένα αποή τα
αρμοή δια έπιμέλήτήή ρια και φορέιής (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) αποή τα οποιήα αποδέικνυή έται οή τι τα
προή σωπα μέ βέβαιήωσή του Μ.Ε.Κ. που στέλέχωήνουν τήν έργολήπτικήή έπιχέιήρήσή, δέν έή χουν διαπραή ξέι
σοβαροή έπαγγέλματικοή παραή πτωμα.
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22lxxxiv
Για τήν αποή δέιξή τής μή συνδρομήή ς του λοή γου αποκλέισμουή τής παραγραή φου Α.5 του αή ρθρου 22
υποβαή λλονται, έφοή σον ο προσωρινοή ς αναή δοχος έιήναι ανωήνυμή έταιριήα:
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρουή νται τής υποχρέή ωσής αυτήή ς οι έταιρέιήές
που έιήναι έισήγμέή νές στο Χρήματιστήή ριο τής χωήρας έγκαταή στασήή ς τους και υποβαή λλουν πέριή τουή του
υπέυή θυνή δήή λωσή του νοή μιμου έκπροσωήπου τους].
- Πιστοποιήτικοή αρμοή διας αρχήή ς του κραή τους τής έή δρας, αποή το οποιή ο να προκυή πτέι οή τι οι μέτοχέή ς
έιήναι ονομαστικέή ς
- Αναλυτικήή καταή στασή μέ τα στοιχέιήα των μέτοή χων τής έταιρέιήας και τον αριθμοή των μέτοχωήν καή θέ
μέτοή χου (μέτοχολοή γιο), οή πως τα στοιχέιήα αυταή έιήναι καταχωρήμέή να στο βιβλιήο μέτοή χων τής
έταιρέιήας, το πολυή τριαή ντα έργαή σιμές ήμέή ρές πριν αποή τήν ήμέή ρα υποβολήή ς τής προσφοραή ς.
Ειδικοή τέρα:
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομιήζουν μοή νο τήν αναλυτικήή
καταή στασή μέ τα στοιχέιήα των μέτοή χων τής έταιρέιήας και τον αριθμοή των μέτοχωήν καή θέ μέτοή χου
(μέτοχολοή γιο), οή πως τα στοιχέιήα αυταή έιήναι καταχωρήμέή να στο βιβλιήο μέτοή χων τής έταιρέιήας, το πολυή
τριαή ντα έργαή σιμές ήμέή ρές πριν αποή τήν ήμέή ρα υποβολήή ς τής προσφοραή ς καθωής ή απαιήτήσή για τήν
υποβολήή του πιστοποιήτικουή αποή το οποιή ο να προκυή πτέι οή τι οι μέτοχέή ς έιήναι ονομαστικέή ς,
καλυή πτέται συή μφωνα μέ τα οριζοή μένα στο αή ρθρο 23.9 τής παρουή σας.
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, έφοή σον έή χουν καταή το διήκαιο τής έή δρας τους ονομαστικέή ς
μέτοχέή ς, προσκομιήζουν :
αα) Πιστοποιήτικοή αρμοή διας αρχήή ς του κραή τους τής έή δρας, αποή το οποιήο να προκυή πτέι οή τι οι
μέτοχέή ς έιήναι ονομαστικέή ς.
ββ) Αναλυτικήή καταή στασή μέτοή χων, μέ αριθμοή των μέτοχωήν του καή θέ μέτοή χου, οή πως τα στοιχέιήα
αυταή έιήναι καταχωρήμέή να στο βιβλιήο μέτοή χων τής έταιρέιήας μέ ήμέρομήνιή α το πολυή 30 έργαή σιμές
ήμέή ρές πριν τήν υποβολήή τής προσφοραή ς.
γγ) Καή θέ αή λλο στοιχέιή ο αποή το οποιή ο να προκυή πτέι ή ονομαστικοποιήήσή μέή χρι φυσικουή
προσωήπου των μέτοχωήν, που έή χέι συντέλέστέιή τις τέλέυταιήές 30 (τριαή ντα) έργαή σιμές ήμέή ρές πριν τήν
υποβολήή τής προσφοραή ς.
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δέν έή χουν καταή το διήκαιο τής χωήρας στήν οποιή α έή χουν τήν έή δρα
τους ονομαστικέή ς μέτοχέή ς, υποβαή λλουν :
αα) Βέβαιήωσή πέριή μή υποχρέή ωσής ονομαστικοποιήήσής των μέτοχωήν αποή αρμοή δια αρχήή , έφοή σον
υπαή ρχέι σχέτικήή προή βλέψή, διαφορέτικαή προσκομιήζέται υπέυή θυνή δήή λωσή του διαγωνιζοή μένου.
ββ) Έγκυρή και ένήμέρωμέή νή καταή στασή μέτοή χων που κατέή χουν τουλαή χιστον 1% των μέτοχωήν.
γγ) Αν δέν τήρέιήται τέή τοια καταή στασή, προσκομιήζέται σχέτικήή καταή στασή μέτοή χων (μέ 1%),
συή μφωνα μέ τήν τέλέυταιήα Γένικήή Συνέή λέυσή, αν οι μέή τοχοι αυτοιή έιήναι γνωστοιή στήν έταιρέιήα.
δδ) Αν δέν προσκομισθέιή καταή στασή καταή τα ανωτέή ρω, ή έταιρέιήα αιτιολογέιή τους λοή γους που οι
μέή τοχοι αυτοιή δέν τής έιήναι γνωστοιή. Η αναθέή τουσα αρχήή δέν υπέισέή ρχέται στήν κριήσή τής ως αή νω
αιτιολογιήας. Δυή ναται ωστοή σο να αποδέιήξέι τή δυνατοή τήτα υποβολήή ς τής καταή στασής μέτοή χων και
μοή νο στήν πέριήπτωσή αυτήή ή έταιρέιήα αποκλέιήέται αποή τήν παρουή σα διαδικασιήα.
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Πέραιτέή ρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβαή λλέται ή υπέυή θυνή δήή λωσή τής κοινήή ς αποή φασής
των Υπουργωήν Αναή πτυξής και Επικρατέιήας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .
Για τήν πέριήπτωσή του αή ρθρου 22.Α.9. τής παρουή σας διακήή ρυξής, υπέυή θυνή δήή λωσή του
προσφέή ροντος οή τι δέν έή χέι έκδοθέιή σέ βαή ρος του αποή φασή αποκλέισμουή , συή μφωνα μέ το αή ρθρο 74
του ν. 4412/2016.
23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφοραή τήν καταλλήλοή τήτα για τήν αή σκήσή τής έπαγγέλματικήή ς δραστήριοή τήτας, οι
προσφέή ροντές που έιήναι έγκατέστήμέή νοι στήν Ελλαή δα υποβαή λλουν βέβαιήωσή έγγραφήή ς στο
Μ.Ε.ΕΠlxxxv στις κατήγοριήές τής Α1 και αή νω ταή ξής για έή ργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 και αή νω ταή ξής για
έή ργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ , καθωής και Κ/Ξ έταιρέιωήν.
(β) Οι προσφέή ροντές που έιήναι έγκατέστήμέή νοι σέ λοιπαή κραή τή μέή λή τής Ευρωπαιϋκήή ς Ένωσής
προσκομιήζουν τις δήλωήσέις και πιστοποιήτικαή που πέριγραή φονται στο Παραή ρτήμα XI του
Προσαρτήή ματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέή ροντές που έιήναι έγκατέστήμέή νοι σέ κραή τος μέή λος του Ευρωπαιϋ κουή Οικονομικουή Χωήρου
(Ε.Ο.Χ) ήή σέ τριήτές χωήρές που έή χουν υπογραή ψέι και κυρωήσέι τή ΣΔΣ, στο βαθμοή που ή υποή αναή θέσή
δήμοή σια συή μβασή καλυή πτέται αποή τα Παραρτήή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γένικέή ς σήμέιωήσέις του
σχέτικουή μέ τήν Ένωσή Προσαρτήή ματος I τής ως αή νω Συμφωνιήας, ήή σέ τριήτές χωήρές που δέν
έμπιήπτουν στήν προήγουή μένή πέριή πτωσή και έή χουν συναή ψέι διμέρέιής ήή πολυμέρέιής συμφωνιήές μέ τήν
Ένωσή σέ θέή ματα διαδικασιωήν αναή θέσής δήμοσιήων συμβαή σέων, προσκομιήζουν πιστοποιήτικοή
αντιήστοιχου έπαγγέλματικουή ήή έμπορικουή μήτρωήου. Στήν πέριήπτωσή που χωήρα δέν τήρέιή τέή τοιο
μήτρωήο, το έή γγραφο ήή το πιστοποιήτικοή μπορέιή να αντικαθιήσταται αποή έή νορκή βέβαιήωσή ήή , στα
κραή τή - μέή λή ήή στις χωήρές οή που δέν προβλέή πέται έή νορκή βέβαιήωσή, αποή υπέυή θυνή δήή λωσή του
ένδιαφέρομέή νου ένωήπιον αρμοή διας δικαστικήή ς ήή διοικήτικήή ς αρχήή ς, συμβολαιογραή φου ήή αρμοή διου
έπαγγέλματικουή ήή έμπορικουή οργανισμουή τής χωήρας καταγωγήή ς ήή τής χωήρας οή που έιήναι
έγκατέστήμέή νος ο οικονομικοή ς φορέή ας οή τι δέν τήρέιήται τέή τοιο μήτρωήο και οή τι ασκέιή τή
δραστήριοή τήτα του αή ρθρου 21 τής παρουή σας.
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονομικήή και χρήματοοικονομική έπαή ρκέια των οικονομικωήν φορέή ων αποδέικνυή έται:
(α) για τις έγγέγραμμέή νές έργολήπτικέή ς έπιχέιρήή σέις στο Μ.Ε.ΕΠ:



έιήτέ αποή τή βέβαιήωσή έγγραφήή ς στο Μ.Ε.Ε.Π, ή οποιήα αποτέλέιή τέκμήή ριο των πλήροφοριωήν
που πέριέή χέι
έιήτέ, στήν πέριήπτωσή που οι απαιτήή σέις του αή ρθρου 22.Γ δέν καλυή πτονται αποή τή βέβαιήωσή
έγγραφήή ς, μέ τήν υποβολήή ένοή ς ήή πέρισσοή τέρων αποή τα αποδέικτικαή μέή σα που προβλέή πονται
στο Μέή ρος Ι του Παραρτήή ματος ΧΙΙ (Αποδέικτικαή μέή σα για τα κριτήή ρια έπιλογήή ς) του
Προσαρτήή ματος Α του ν. 4412/2016. lxxxvi

Σέ καή θέ πέριήπτωσή, ή βέβαιήωσή έγγραφήή ς μπορέιή να υποβαή λλέται για τήν αποή δέιξή μοή νο ορισμέή νων
απαιτήή σέων οικονομικήή ς και χρήματοοικονομικήή ς έπαή ρκέιας του αή ρθρου 22.Γ, ένωή για τήν αποή δέιξή
των λοιπωήν απαιτήή σέων μπορουή ν να προσκομιήζονται έή να ήή πέρισσοή τέρα αποή τα αποδέικτικαή μέή σα
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που προβλέή πονται στο Μέή ρος Ι του Παραρτήή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , αναή λογα μέ τήν τιθέή μένή
στο αή ρθρο 22.Γ απαιήτήσή.
Ειδικαή , για τήν αποή δέιξή τής απαιήτήσής τής μή υπέή ρβασής των ανωήτατων έπιτρέπτωήν οριήων
ανέκτέή λέστου υπολοιή που έργολαβικωήν συμβαή σέων:
 μέ τήν υποβολήή ένήμέροή τήτας πτυχιήου έν ισχυή έι ήή
 μέ τήν υποβολήή υπέυή θυνής δήή λωσής του προσωρινουή αναδοή χου, συνοδέυοή μένής αποή
πιήνακα οή λων των υποή έκτέή λέσή έή ργων (έιήτέ ως μέμονομέή νος αναή δοχος έή ιτέ στο
πλαιήσιο κοινοπραξιήας ήή υπέργολαβιήας) και αναφοραή για το ανέκτέή λέστο υποή λοιπο
αναή έή ργο και το συνολικοή ανέκτέή λέστο, για τις έργολήπτικέή ς έπιχέιρήή σέις που δέν
διαθέή τουν ένήμέή ροτήτα πτυχιή ου καταή τις κέιήμένές διαταή ξέις
(β) Οι αλλοδαποιή οικονομικοιή φορέιής που έιήναι έγγέγραμμέή νοι σέ επίσημους καταλόγους ήή
διαθέή τουν πιστοποιήτικοή αποή οργανισμουή ς πιστοποιήήσής που συμμορφωήνονται μέ τα έυρωπαιϋκαή
προή τυπα πιστοποιήήσής, καταή τήν έή ννοια του Παραρτήή ματος VII του Προσαρτήή ματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορουή ν να προσκομιήζουν στις αναθέή τουσές αρχέή ς πιστοποιήτικοή έγγραφήή ς, έκδιδοή μένο
αποή τήν αρμοή δια αρχήή ήή το πιστοποιήτικοή που έκδιήδέται αποή τον αρμοή διο οργανισμοή πιστοποιήήσής,
καταή τα οριζοή μένα στο αή ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στήν παραή γραφο 9 του παροή ντος αή ρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποιή οικονομικοιή φορέιής που δέν έιήναι έγγέγραμμέή νοι σέ έπιήσήμους καταλοή γους ήή
διαθέή τουν πιστοποιήτικοή αποή οργανισμουή ς πιστοποιήήσής καταή τα ανωτέή ρω, υποβαή λλουν ως
δικαιολογήτικαή έή να ήή πέρισσοή τέρα αποή τα αποδέικτικαή μέή σα που προβλέή πονται στο Μέή ρος Ι του
Παραρτήή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τέχνικήή και έπαγγέλματικήή ικανοή τήτα των οικονομικωή ν φορέή ων αποδέικνυή έται:
(α) για τις έγγέγραμμέή νές έργολήπτικέή ς έπιχέιρήή σέις στο Μ.Ε.ΕΠ.



έιήτέ αποή τή βέβαιήωσή έγγραφήή ς στο Μ.Ε.Ε.Π, ή οποιήα αποτέλέιή τέκμήή ριο των πλήροφοριωήν
που πέριέή χέι
έιήτέ, στήν πέριήπτωσή που οι απαιτήή σέις του αή ρθρου 22.Δ δέν καλυή πτονται αποή τή

βέβαιήωσή έγγραφήή ς, μέ τήν υποβολήή ένοή ς ήή πέρισσοή τέρων αποή τα αποδέικτικαή μέή σα
που προβλέή πονται στο Μέή ρος ΙΙ του Παραρτήή ματος ΧΙΙ (Αποδέικτικαή μέή σα για τα
κριτήή ρια έπιλογήή ς) του Προσαρτήή ματος Α του ν. 4412/2016 lxxxvii αναή λογα μέ τήν
τιθέή μένή στο αή ρθρο 22.Δ απαιήτήσή.

Σέ καή θέ πέριήπτωσή, ή βέβαιήωσή έγγραφήή ς μπορέιή να υποβαή λλέται για τήν αποή δέιξή μοή νο ορισμέή νων
απαιτήή σέων τέχνικήή ς και έπαγγέλματικήή ς ικανοή τήτας του αή ρθρου 22.Δ, ένωή για τήν αποή δέιξή των
λοιπωήν απαιτήή σέων μπορουή ν να προσκομιήζονται έή να ήή πέρισσοή τέρα αποή τα αποδέικτικαή μέή σα που
προβλέή πονται στο Μέή ρος ΙΙ του Παραρτήή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποιή οικονομικοιή φορέιή ς που έιή ναι έγγέγραμμέή ν οι σέ επίσημους καταλόγους ήή
διαθέή τουν πιστοποιήτικοή αποή οργανισμουή ς πιστοποιή ήσής που συμμορφωήνονται μέ τα
έυρωπαιϋ καή προή τυπα πιστοποιή ήσής, καταή τήν έή ννοια του Παραρτήή ματος VII του Προσαρτήή ματος
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορουή ν να προσκομιή ζουν στις αναθέή τουσές αρχέή ς πιστοποιήτικοή
έγγραφήή ς έκδιδοή μένο αποή τήν αρμοή δια αρχήή ήή το πιστοποιήτικοή που έκδιή δέται αποή τον αρμοή διο
οργανισμοή πιστοποιή ήσής, καταή τα οριζοή μένα στο αή ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στήν παραή γραφο 9
του παροή ντος αή ρθρου .
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(γ) Οι αλλοδαποιή οικονομικοιή φορέιή ς που δέν έιή ναι έγγέγραμμέή ν οι σέ έπιή σήμους καταλοή γους ήή
διαθέή τουν πιστοποιήτικοή αποή οργανισμουή ς πιστοποιή ήσής καταή τα ανωτέή ρω, υποβαή λλουν ως
δικαιολογήτικαή έή να ήή πέρισσοή τέρα αποή τα αποδέικτικαή μέή σα που προβλέή πονται στο Μέή ρ ος ΙΙ του
Παραρτήή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε lxxxviii
Δέν απαιτουή νται στήν παρουή σα συή μβασή
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σέ πέριήπτωσή νομικουή προσωήπου, υποβαή λλονται ήλέκτρονικαή , στον φαή κέλο “Δικαιολογήτικαή
Προσωρινουή Αναδοή χου, τα νομιμοποιήτικαή έή γγραφα αποή τα οποιή α προκυή πτέι ή έξουσιήα υπογραφήή ς
του νομιήμου έκπροσωήπου.
Εαή ν ο προσφέή ρων έιήναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συή στασής,
2. Αντιήγραφο του ισχυή οντος καταστατικουή μέ το ΦΕΚ στο οποιή ο έή χουν δήμοσιέυτέιή οή λές οι
μέή χρι σήή μέρα τροποποιήή σέις αυτουή ήή έπικυρωμέή νο αντιήγραφο κωδικοποιήμέή νου
καταστατικουή (έφοή σον υπαή ρχέι)
3. ΦΕΚ στο οποιήο έή χέι δήμοσιέυτέιή το πρακτικοή ΔΣ έκπροσωήπήσής του νομικουή προσωήπου,
4. Πρακτικοή Δ.Σ πέριή έή γκρισής συμμέτοχήή ς στο διαγωνισμοή , στο οποιή ο μπορέιή να πέριέή χέται
και έξουσιοδοή τήσή (έφοή σον αυτοή προβλέή πέται αποή το καταστατικοή του υποψήφιή ου
αναδοή χου) για υπογραφήή και υποβολήή προσφοραή ς σέ πέριήπτωσή που δέν υπογραή φέι ο ιήδιος
ο νοή μιμος έκπροή σωπος του φορέή α τήν προσφοραή και τα λοιπαή απαιτουή μένα έή γγραφα του
διαγωνισμουή και οριήζέται συγκέκριμέή νο αή τομο,
5. Πιστοποιήτικοή αρμοή διας δικαστικήή ς ήή διοικήτικήή ς αρχήή ς πέριή τροποποιήή σέων του
καταστατικουή / μή λυή σής τής έταιρέιήας, το οποιή ο πρέή πέι να έή χέι έκδοθέιή το πολυή τρέιής (3)
μήή νές πριν αποή τήν ήμέρομήνιή α υποβολήή ς προσφορωήν.
Εαή ν ο προσφέή ρων έιήναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντιήγραφο του καταστατικουή , μέ οή λα τα μέή χρι σήή μέρα τροποποιήτικαή , ήή φωτοαντιήγραφο
έπικυρωμέή νου, αποή δικήγοή ρο, κωδικοποιήμέή νου καταστατικουή , έφοή σον υπαή ρχέι.
2. Πιστοποιήτικαή αρμοή διας δικαστικήή ς ήή διοικήτικήή ς αρχήή ς πέριή των τροποποιήή σέων του
καταστατικουή .
Σέ πέριή πτωσή έγκαταή στασής τους στήν αλλοδαπήή , τα δικαιολογήτικαή συή στασήή ς τους
έκδιήδονται μέ βαή σή τήν ισχυή ουσα νομοθέσιήα τής χωήρας που έιήναι έγκατέστήμέή να, αποή τήν
οποιήα και έκδιήδέται το σχέτικοή πιστοποιήτικοή .
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α) Οι οικονομικοιή φορέιή ς που έιή ν αι έγγέγραμμέή ν οι σέ έπιή σήμους καταλοή γους ήή διαθέή τουν
πιστοποιή ήσή αποή οργανισμουή ς πιστοποιή ήσής που συμμορφωή νονται μέ τα έυρωπαιϋ καή προή τυπα
πιστοποιή ήσής, καταή τήν έή ννοια του Παραρτήή ματος VII του Προσαρτήή ματος Α του ν. 4412/2016,
μπορουή ν να υποβαή λλουν στις αναθέή τουσές αρχέή ς πιστοποιήτικοή έγγραφήή ς έκδιδοή μένο αποή τήν
αρμοή δια αρχήή ήή το πιστοποιήτικοή που έκδιή δέται αποή τον αρμοή διο οργανισμοή πιστοποιή ήσής.
Στα πιστοποιήτικαή αυταή αναφέή ρονται τα δικαιολογήτικαή βαή σέι των οποιή ω ν έή γινέ ή έγγραφήή των
έν λοή γω οικονομικωή ν φορέή ων στον έπιή σήμο καταή λογο ήή ή πιστοποιή ήσή και ή καταή ταξή στον έν
λοή γω καταή λογο.
Η πιστοποιουή μένή έγγραφήή στους έπιή σήμους καταλοή γους αποή τους αρμοή διους οργανισμουή ς ήή το
πιστοποιήτικοή , που έκδιή δ έται αποή τον οργανισμοή πιστοποιή ήσής, συνισταή τέκμήή ριο
καταλλήλοή τήτας οή σον αφοραή τις απαιτήή σέις ποιοτικήή ς έπιλογήή ς, τις οποιή ές καλυή πτέι ο έπιή σήμος
καταή λογος ήή το πιστοποιήτικοή .
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Οι οικονομικοιή φορέιή ς που έιή ναι έγγέγραμμέή ν οι σέ έπιή σήμους καταλοή γους απαλλαή σσονται αποή
τήν υποχρέή ωσή υποβολήή ς των δικαιολογήτικωή ν που αναφέή ρ ονται στο πιστοποιήτικοή έγγραφήή ς
τους.
(β) Οι οικονομικοιή φορέιή ς που έιή ν αι έγγέγραμμέή ν οι στο Μ.Ε.ΕΠ. έφοή σον υποβαή λλουν
«Ενήμέροή τήτα Πτυχιή ου» έν ισχυή , απαλλαή σσονται αποή τήν υποχρέή ω σή υποβολήή ς των
δικαιολογήτικωήν lxxxix :
- αποή σπασμα ποινικουή μήτρωή ου του αή ρθρου 23.3.(α) τής παρουή σας για τον Προή έδρο και
Διέυθυή νοντα Συή μβουλο έργολήπτικήή ς έπιχέιή ρ ήσής. Για τα λοιπαή μέή λή του Δ.Σ τής έταιρέιή ας, θα
πρέή πέι να υποβλήθέιή αυτοτέλωή ς αποή σπασμα ποινικουή μήτρωή ου, καθοή σον τα προή σωπα αυταή δέν
καλυή πτονται αποή τήν Ενήμέροή τήτα Πτυχιή ου.
- φορολογικήή και ασφαλιστικήή ένήμέροή τήτα του αή ρθρου 23.3.(β) τής παρουή σας. xc
- τα πιστοποιήτικαή αποή το αρμοή διο Πρωτοδικέιή ο και το ΓΕΜΗ του αή ρθρου 23.3.(γ) τής παρουή σας
υποή τήν προυϋ ποή θέσή οή μως οή τι καλυή πτονται πλήή ρως (οή λές οι προβλέποή μένές πέριπτωήσέις) αποή
τήν Ενήμέροή τήτα Πτυχιή ου.
- το πιστοποιήτικοή αποή το αρμοή διο έπιμέλήτήή ριο οή σον αφοραή το λοή γο αποκλέισμουή του αή ρθρου
22. Α.4. (θ). xci
- το πιστοποιήτικοή τής αρμοή διας αρχήή ς για τήν ονομαστικοποιή ήσή των μέτοχωήν του αή ρθρου
23.3. (στ).
- τα αποδέικτικαή έή γγραφα νομιμοποιή ήσής τής έργολήπτικήή ς έπιχέιή ρ ήσής.
Σέ πέριή πτωσή που καή ποιο αποή τα ανωτέή ρω δικαιολογήτικαή έή χέι λήή ξέι, προσκομιή ζέται το σχέτικοή
δικαιολογήτικοή έν ισχυή . Εφοή σον στήν Ενήμέροή τήτα Πτυχιή ου δέν αναφέή ρέται ρήταή οή τι τα στέλέή χή
του πτυχιή ου του προσφέή ροντα έιή ν αι ασφαλιστικωή ς ένήή μέρα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέή ρων
προσκομιή ζέι έπιπλέή ον τής Ενήμέροή τήτας Πτυχιή ου, ασφαλιστικήή ένήμέροή τήτα για τα στέλέή χή
αυταή .
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στήν πέριή πτωσή που οικονομικοή ς φορέή ας έπιθυμέιή να στήριχθέιή στις ικανοή τήτές αή λλων φορέή ω ν,
ή αποή δέιξή οή τι θα έή χέι στή διαή θέσήή του τους αναγκαιή ους ποή ρους, γιή νέται μέ τήν υποβολήή
σχέτικουή συμφωνήτικουή των φορέή ων αυτωήν για τον σκοποή αυτοή .
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η προσφοραή των διαγωνιζομέή ν ων πέριλαμβαή νέι τους ακοή λουθους ήλέκτρονικουή ς
υποφακέή λους:
(α) υποφαή κέλο μέ τήν έή νδέιξή «Δικαιολογήτικαή Συμμέτοχήή ς»
(β) υποφαή κέλο μέ τήν έή νδέιξή «Οικονομικήή Προσφοραή »
συή μφωνα μέ τα κατωτέή ρω:
24.2 Ο ήλέκτρονικοή ς υποφαή κέλος «Δικαιολογήτικαή Συμμέτοχήή ς» πρέή πέι, έπιή ποινήή αποκλέισμουή ,
να πέριέή χέι xcii τα ακοή λουθα:
- α) το Τυποποιήμέή ν ο Έντυπο Υπέυή θυνής Δήή λωσής ( ΤΕΥΔ )
- β) τήν έγγυή ήσή συμμέτοχήή ς, του αή ρθρου 15 τής παρουή σας.
24.3 Ο ήλέκτρονικοή ς υποφαή κέλος «Οικονομικήή Προσφοραή » πέριέή χέι το ψήφιακαή υπογέγραμμέή νο
αρχέιήο pdf, το οποιήο παραή γέται αποή το υποσυή στήμα, αφουή συμπλήρωθουή ν καταλλήή λως οι σχέτικέή ς
φοή ρμές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
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Άρθρο 25: Υπεργολαβία

25.1. Ο προσφέή ρων οικονομικοή ς φορέή ας αναφέή ρέι στήν προσφοραή του το τμήή μα τής συή μβασής που
προτιήθέται να αναθέή σέι υποή μορφήή υπέργολαβιήας σέ τριήτους, καθωής και τους υπέργολαή βους που
προτέιήνέι.
25.2. Η τήή ρήσή των υποχρέωήσέων τής παρ. 2 του αή ρθρου 18 του ν 4412/2016 αποή υπέργολαή βους δέν
αιήρέι τήν έυθυή νή του κυριή ου αναδοή χου.
25.3. Δέν προβλέή πέται διαδικασιήα καταβολήή ς απέυθέιήας σέ υπέργολαή βο τμήή ματος του έργολαβικουή
τιμήή ματος στήν παρουή σα διαδικασιήα συή ναψής συή μβασής xciii
25.4 Η αναθέή τουσα αρχήή :
α) έπαλήθέυή έι υποχρέωτικαή τή συνδρομήή των λοή γων αποκλέισμουή του αή ρθρου 22 Α τής παρουή σας
για τους υπέργολαή βους και οή τι διαθέή τουν τα αντιήστοιχα προσοή ντα για τήν έκτέή λέσή του έή ργου που
αναλαμβαή νουν συή μφωνα μέ το αή ρθρο 165 του ν. 4412/2016, μέ το Τυποποιήμέή νο Έντυπο Υπέυή θυνής
Δήή λωσής (ΤΕΥΔ).
β) απαιτέιή υποχρέωτικαή αποή τον οικονομικοή φορέή α να αντικαταστήή σέι έή ναν υπέργολαή βο, οή ταν αποή
τήν ως αή νω έπαλήή θέυσή προκυή πτέι οή τι συντρέή χουν λοή γοι αποκλέισμουή του και οή τι δέν καλυή πτέι τα
αντιήστοιχα προσοή ντα για τήν έκτέή λέσή του έή ργου που αναλαμβαή νέι συή μφωνα μέ το αή ρθρο 165 του ν.
4412/2016.
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η έή γκρισή κατασκέυήή ς του δήμοπρατουή μένου έή ργου, αποφασιή στήκέ μέ τήν αριθμ.
166/2018 Απόφαση Οικ. Επιτροπής του Δήμου Κέας (Α.Δ.Α. :6ΧΟΝΩΕΔ-0ΓΜ).
26.2 Ο Κυή ριος του Έργου μπορέιή να έγκαταστήή σέι για το έή ργο αυτοή Τέχνικοή Συή μβουλ ο. Ο
Αναή δοχος του έή ργου, έή χέι τήν υποχρέή ωσή να διέυκολυή νέι τις δραστήριοή τήτές του Τέχνικουή
Συμβουή λου, που πήγαή ζουν αποή τή συμβατικήή σχέή σή τής Υπήρέσιή ας μέ αυτοή ν.
26.3. .......................................................................................... xciv

ΚΕΑ, Φεβρουάριος 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
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Αναγραή φέται ο κωδικοή ς ταυτοποιήήσής τής διατιθέή μένής πιήστωσής (π.χ. κωδικοή ς έναή ριθμου έή ργου
στο ΠΔΕ ήή κωδικοή ς πιήστωσής του τακτικουή προυϋ πολογισμουή του φορέή α υλοποιήήσής). Σέ
πέριή πτωσή συγχρήματοδοτουή μένων έή ργων αποή ποή ρους τής Ευρωπαιϋκήή ς Ένωσής, αναγραή φέται
και ο τιήτλος του Επιχέιρήσιακουή Προγραή μματος του ΕΣΠΑ ήή αή λλου συγχρήματοδοτουή μένου αποή
ποή ρους ΕΕ προγραή μματος στο πλαιήσιο του οποιήου έιήναι ένταγμέή νο το δήμοπρατουή μένο έή ργο.
ii
Mέή σω τής λέιτουργικοή τήτας ''Επικοινωνιήα'' του υποσυστήή ματος
iii
Πρβ. αή ρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήή ρυξή συή μβασής πέριλαμβαή νέι κατ' έλαή χιστον τις
πλήροφοριήές που προβλέή πονται στο Μέή ρος Γ΄ του Παραρτήή ματος V του Προσαρτήή ματος Α΄ του ν.
4412/2016. Επισήμαιήνέται οή τι, μέή χρι τήν έή κδοσή τυποποιήμέή νου έντυή που προκήή ρυξής συή μβασής
για συμβαή σέις καή τω των οριήων, οι αναθέή τουσές αρχέή ς, μπορουή ν να χρήσιμοποιουή ν το αντιήστοιχο
τυποποιήμέή νο έή ντυπο “Προκήή ρυξή Συή μβασής”, αντλωήντας το αποή τή διαδρομήή
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφωήνονταή ς το
αναλοή γως.
iv
Η πέριήπτωσή ι) συμπλήρωήνέται και πέριλαμβαή νέται στή Διακήή ρυξή, έφοή σον ή αναθέή τουσα αρχήή
προβλέή πέι υποδέιήγματα έγγραή φων προς υποβολήή αποή τους οικονομικουή ς φορέιής, π.χ έγγυήτικωήν
έπιστολωήν.
v
Συμπλήρωήνονται τυχοή ν αή λλα έή γγραφα συή μβασής ήή τέυή χή που ή αναθέή τουσα αρχήή κριήν έι αναγκαιήα
μέ σκοποή να πέριγραή ψέι ήή να προσδιοριήσέι στοιχέιήα τής συή μβασής ήή τής διαδικασιήας συή ναψής.
vi
Συμπλήρωήνέται αποή τήν Αναθέή τουσα Αρχήή μέ σαφήή νέια συγκέκριμέή νή ήμέρομήνιή α ( “έγκαιήρως,
ήή τοι ως τήν... ), προς αποφυγήή οιασδήή ποτέ συή γχυσής και αμφιβολιήας.
vii
Συμπλήρωήνέται ή τέή ταρτή ήμέή ρα πριν αποή τή λήή ξή τής προθέσμιήας του αή ρθρου 14 τής
παρουή σας.Σέ πέριήπτωσή που ή ήμέή ρα αυτήή έιήναι αργιήα, τιήθέται ή προήγουή μένή αυτήή ς έργαή σιμή
ήμέή ρα. Πρβλ και αή ρθρο 11 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. (3821 Β').
viii
Πρβλ. αή ρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
ix
Σέ πέριή πτωσή έφαρμογήή ς τής διαδικασιήας του αή ρθρου 95 παρ. 2 πέρ. Β υποπ. Αα του ν.
4412/2016 “Ελέυή θέρή συμπλήή ρωσή τιμολογιήου”, οι αναθέή τουσές αρχέή ς πέριλαμβαή νουν στήν έν
λοή γω πέριήπτωσή (στ) αναφοραή για τήν υποβολήή του σχέτικουή τιμολογιή ου.
x
Επισήμαιήνέται οή τι αν ή αναθέή τουσα αρχήή θέωρήή σέι οή τι προσφορέή ς φαιήνονται ασυνήή θιστα
χαμήλέή ς, απαιτέιή αποή τους οικονομικουή ς φορέιή ς να έξήγήή σουν τήν τιμήή ήή το κοή στος που
προτέιήνουν στήν προσφοραή τους, έντοή ς αποκλέιστικήή ς προθέσμιήας, καταή ανωήτατο οή ριο δέή κα
ήμέρωήν αποή τήν κοινοποιήήσή τής σχέτικήή ς προή σκλήσής. Στήν πέριή πτωσή αυτήή έφαρμοή ζονται τα
αή ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
xi
Η έν λοή γω προθέσμιή α καθοριήζέται στα έή γγραφα τής συή μβασής και δέν μπορέιή να έιήναι μικροή τέρή
των δέή κα (10) ουή τέ μέγαλυή τέρή των έιήκοσι (20) ήμέρωήν αποή τήν κοινοποιήήσή τής προή σκλήσής
υποβολήή ς των δικαιολογήτικωήν του προσωρινουή αναδοή χου.
xii
Πρβλ. αή ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιήή θήκέ μέ το αή ρθρο 107 πέρ. 19 του ν.
4497/2017 (Α 171).
xiii
Μέ τήν έπιφυή λαξή των παρ. 7 και 8 του αή ρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήή ψή έπανορθωτικωήν
μέή σων ).
xiv
Η φραή σή “μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον
απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013” προστιήθέται στή διακήή ρυξή μοή νο
στις πέριπτωήσέις έκέιήνές, στις οποιήές προβλέή πέται υποχρέή ωσή προσυμβατικουή έλέή γχου, συή μφωνα
μέ τα αή ρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, αή λλως διαγραή φέται.
xv
Επισήμαιήνέται οή τι τα δικαιολογήτικαή του αή ρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβαή λλονται
έπικαιροποιήμέή να αποή τον προσωρινοή αναή δοχο, έή πέιτα αποή σχέτικήή προή σκλήσή τής αναθέή τουσας
αρχήή ς, μόνο στήν πέριήπτωσή του προσυμβατικουή έλέή γχου ήή τής αή σκήσής προδικαστικήή ς
προσφυγήή ς και ένδιήκων μέή σων καταή τής αποή φασής κατακυή ρωσής (πρβ. αή ρθρο 105 παρ. 3 πέρ. γ'
του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιήή θήκέ αποή τήν πέρ. 26 του αή ρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α'
171).
xvi
Η αποή φασή κατακυή ρωσής κοινοποιέιήται στον προσωρινοή αναή δοχο: 1) στήν πέριήπτωσή υποβολήή ς
έπικαιροποιήμέή νων δικαιολογήτικωήν, μέταή τον έή λέγχο αυτωήν καταή το αή ρθρο 4.2 έ' πρωήτο έδαή φιο,
και 2) στήν πέριή πτωσή που δέν απαιτέιήται ή υποβολήή αυτωήν, μέταή τήν ολοκλήή ρωσή του έλέή γχου
των δικαιολογήτικωήν του προσωρινουή αναδοή χου καταή τα οριζοή μένα στο αή ρθρο 4.2 α' έή ως δ' τής
παρουή σας και τήν αή πρακτή παή ροδο τής προθέσμιήας αή σκήσής προδικαστικήή ς προσφυγήή ς.
xvii
Πρβλ. παρ. 7 του αή ρθρου 379 του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιήή θήκέ μέ το αή ρθρο 43 παρ. 4 του ν.
4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και αή ρθρο 15 παρ. 1 τής ΚΥΑ 117384/26-10-2017.
i
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Πρβλ. αή ρθρο 361 του ν. 4412/2016.
Πρβλ. αή ρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
xx
Πρβλ. αή ρθρο 372 παρ. 1 έή ως 3 του ν. 4412/2016.
xxi
Πρβλ. αή ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, οή πως τροποποιήήθήκέ μέ το αή ρθρο 107 πέρ. 14 του ν.
4497/2017 (Α 171).
xxii
Τιήθέται μοή νο έφοή σον προή κέιται για συγχρήματοδοτουή μένο έή ργο αποή ποή ρους τής Ευρωπαιϋκήή ς
Ένωσής.
xxiii
Τιήθέται μοή νο έφοή σον έπιλέγέιή ή διένέή ργέια κλήή ρωσής για τή συγκροή τήσή συλλογικωήν οργαή νων.
xxiv
Αποή 1-1-2017 τιήθέται σέ ισχυή το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποιήο μέ το αή ρθρο 13 καταργέιή το π.δ
113/2010.
xxv
Τιήθέται μοή νο οή ταν έκ του συμβατικουή ποσουή (1.000.000 ΕΥΡΩ χωριής ΦΠΑ), προκυή πτέι υποχρέή ωσή
ονομαστικοποπιήήσής των μέτοχωήν των Α.Ε.
xxvi
Νοή μοι, ΠΔ και υπουργικέή ς αποφαή σέις που έκδιήδονται μέταή τήν έή ναρξή τής διαδικασιήας συή ναψής
τής συή μβασής συή μφωνα μέ το αή ρθρο 120 του ν. 4412/2016, δέν αποτέλουή ν μέή ρος του
έφαρμοστέή ου θέσμικουή πλαισιή ου τής.
xxvii
Όταν προή κέιται για συγχρήματοδοτουή μένο αποή τήν Ε.Ε. έή ργο, τουή το να αναγραή φέται στή
Διακήή ρυξή και έιδικοή τέρα να αναγραή φέται ο τιήτλος τής Πραή ξής και του Επιχέιρήσιακουή
Προγραή μματος στο πλαιήσιο του οποιή ου έιήναι ένταγμέή νο το δήμοπρατουή μένο έή ργο, καθωής και τα
ποσοσταή συγχρήματοδοή τήσής τής δαπαή νής του έή ργου αποή έθνικουή ς και ένωσιακουή ς ποή ρους (μέ
αναφοραή στο διαρθρωτικοή ταμέιήο). Επιήσής, ή σχέτικήή συμπλήή ρωσή ακολουθέιή τή διακριτήή
ορολογιήα Συλλογικέή ς Αποφαή σέις ( ΣΑ ) έή ργων ήή ΚΑΕ, αναή λογα τήν πήγήή χρήματοδοή τήσής (ΠΔΕ ήή
Τακτικοή ς προυϋ πολογισμοή ς). Για το ζήή τήμα τής αναή λήψής δαπανωήν δήμοσιήων έπένδυή σέων, βλ. και
αή ρθρο 5 του π.δ. 80/2016.
xxviii
Οι κρατήή σέις προσαρμοή ζονται αναή λογα μέ τον φορέή α έκτέή λέσής του έή ργου.
xxix
Ή/και ή Επιτροπήή Διαγωνισμουή , καταή πέριήπτωσή (πρβλ. αή ρθρο 13 παρ. 3 πέρ. γ’ & ‘δ τής μέ. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.).
xxx
Πρβλ. ομοιήως προήγουή μένή υποσήμέιήωσή.
xxxi
Συή μφωνα μέ το αή ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Αναή λήψή υποχρέωήσέων αποή τους διαταή κτές” ( Α΄
145 ): “Οι διακήρυή ξέις, οι αποφαή σέις αναή θέσής και οι συμβαή σέις που συναή πτονται για λογαριασμοή
των φορέή ων Γένικήή ς Κυβέή ρνήσής αναφέή ρουν απαραιήτήτα τον αριθμοή και τή χρονολογιήα τής
αποή φασής αναή λήψής υποχρέή ωσής, τον αριθμοή καταχωήρισήή ς τής στα λογιστικαή βιβλιήα του οικέιήου
φορέή α, καθωής και τον αριθμοή τής αποή φασής έή γκρισής τής πολυέτουή ς αναή λήψής σέ πέριήπτωσή που
ή δαπαή νή έκτέιήνέται σέ πέρισσοή τέρα του ένοή ς οικονομικαή έή τή.". Επιήσής, συή μφωνα μέ το αή ρθρο 12
παρ. 2 γ) του ιήδιου π.δ : “Διακήρυή ξέις, οή που απαιτέιήται, και αποφαή σέις αναή θέσής που έκδιήδονται
και συμβαή σέις που συναή πτονται αποή φορέιής τής Γένικήή ς Κυβέή ρνήσής έιήναι αή κυρές, έφοή σον δέν έή χέι
προήγήθέιή αυτωήν ή έή κδοσή τής αποή φασής αναή λήψής υποχρέή ωσής του αή ρθρου 2, παρ. 2 του
παροή ντος. "Πρβλ. και αή ρθρο 5 του ως αή νω διαταή γματος “Αναή λήψή δαπανωήν δήμοσιήων
έπένδυή σέων”.
xxxii
Σέ πέριήπτωσή που πέριλαμβαή νονται τυχοή ν δικαιωήματα προαιήρέσής, διαμορφωήνέται αναλοή γως ή
έκτιμωήμένή αξιήα τής συή μβασής (προυϋ πολογισμοή ς δήμοπραή τήσής) και το παροή ν αή ρθρο (πρβ. αή ρθρα
6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 πέρ. α' του ν. 4412/2016).
xxxiii
Το ποσοή των απροή βλέπτων δαπανωήν έπαναυϋ πολογιήζέται καταή τήν υπογραφήή τής συή μβασής,
αναή λογα μέ τήν προσφέρθέιήσα έή κπτωσή, ωήστέ να διατήρέιήται ή έν λοή γω ποσοστιαιήα αναλογιήα του
9% έπιή τής δαπαή νής έργασιωήν μέ ΓΕ&ΟΕ, συή μφωνα μέ τήν παραή γραφο 3 του αή ρθρου 156 ν.
4412/2016.
xxxiv
Πρβλ. αή ρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
xxxv
Μπορέιή ή έή ναρξή τής προθέσμιή ας να οριήζέται διαφορέτικαή , αν λοή γου χαή ρή δέν προβλέή πέται ή
αή μέσή έή ναρξή των έργασιωήν (αή ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
xxxvi
Μέ τήν έπιφυή λαξή τής έποή μένής υποσήμέιήωσής.
xxxvii
Οι αναθέή τουσές αρχέή ς μπορέιή να έπιτρέή πουν τήν υποβολήή έναλλακτικωήν προσφορωήν και στήν
πέριή πτωσή αυτήή προσαρμοή ζέται αντιστοιήχως το 13.4. ( πρβλ αή ρθρο 57 του ν. 4412/2016 ).
xxxviii
Το ποσοστοή τής έγγυή ήσής συμμέτοχήή ς δέν μπορέιή να υπέρβαιήνέι το 2% τής έκτιμωήμένής αξιήας τής
συή μβασής, χωριής το Φ.Π.Α., μέ αναή λογή στρογγυλοποιήήσή (αή ρθρο 72 παρ. 1 πέρ. α έδαή φιο πρωήτο
του ν. 4412/2016).
xxxix
Πρβ. αή ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιήή θήκέ μέ τήν πέρ. 4 του αή ρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171).
xviii
xix
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Εφοή σον συντρέή χέι πέριή πτωσή, καταή το αή ρθρο 149 του ν. 4412/2016, οποή τέ μνήμονέυή ονται και οι
απαραιήτήτές λέπτομέή ρέιές.
Συμπλήρωήνέται αν προβλέή πέται ήή οή χι ή χορήή γήσή προκαταβολήή ς. Συή μφωνα μέ τήν παραή γραφο 10
έδ. α του αή ρθρου 25 του ν. 3614/2007 (οή πως προστέή θήκέ μέ τήν παρ. 3 του αή ρθρου 242 του ν.
4072/2012), στις πέριπτωήσέις συγχρήματοδοτουή μένων δήμοή σιων έή ργων στις διακήρυή ξέις
υποχρέωτικαή πέριλαμβαή νέται δυνατοή τήτα χορήή γήσής προκαταβολήή ς. Η υποχρέή ωσή αυτήή
έξακολουθέιή να ισχυή έι και για τα προγραή μματα τής πέριοή δου 2014-2020 δυναή μέι τής παρ. 15 του
αή ρθρου 59 του ν. 4314/2014.
Εφοή σον προβλέή πέται προκαταβολήή συμπλήρωήνονται οι οή ροι για τήν έγγυήτικήή έπιστολήή
προκαταβολήή ς. Επισήμαιήνέται οή τι ή έγγυή ήσή καλήή ς έκτέή λέσής καλυή πτέι και τήν παροχήή ισοή ποσής
προκαταβολήή ς προς τον αναή δοχο, χωριής να απαιτέιήται ή καταή θέσή έγγυή ήσής προκαταβολήή ς. Στήν
πέριή πτωσή που μέ τήν παρουή σα οριήζέται μέγαλυή τέρο υή ψος προκαταβολήή ς (πχ 15%), αυτήή
λαμβαή νέται μέ τήν καταή θέσή αποή τον αναή δοχο έγγυή ήσής προκαταβολήή ς που θα καλυή πτέι τή
διαφοραή μέταξυή του ποσουή τής έγγυή ήσής καλήή ς έκτέή λέσής και του ποσουή τής καταβαλλοή μένής
προκαταβολήή ς (παρ. 1 δ αή ρθρου 72 του ν. 4412/2016).
Οι αναθέή τουσές αρχέή ς μπορουή ν να ζήτουή ν αποή τους προσφέή ροντές να παραή σχουν «Εγγυή ήσή καλήή ς
λέιτουργιήας» για τήν αποκαταή στασή των έλαττωμαή των που ανακυή πτουν ήή των ζήμιωήν που
προκαλουή νται αποή δυσλέιτουργιήα των έή ργων καταή τήν πέριήοδο έγγυή ήσής καλήή ς λέιτουργιήας,
έφοή σον προβλέή πέται στα έή γγραφα τής συή μβασής. Το υή ψος τής έγγυή ήσής καλήή ς λέιτουργιήας
συμπλήρωήνέται σέ συγκέκριμέή νο χρήματικοή ποσοή . Οι έγγυήτικέή ς έπιστολέή ς καλήή ς λέιτουργιήας
πέριλαμβαή νουν κατ’ έλαή χιστον τα αναφέροή μένα στήν παραή γραφο 15.2 τής παρουή σας και
έπιπροή σθέτα, τον αριθμοή και τον τιήτλο τής σχέτικήή ς συή μβασής.
Τα γραμμαή τια συή στασής χρήματικήή ς παρακαταθήή κής του Ταμέιήου Παρακαταθήκωήν και Δανέιήων,
για τήν παροχήή έγγυήή σέων συμμέτοχήή ς και καλήή ς έκτέή λέσής (έγγυοδοτικήή παρακαταθήή κή)
συστήή νονται συή μφωνα μέ τήν έιδικήή νομοθέσιήα που διέή πέι αυτοή και έιδικοή τέρα βαή σέι του αή ρθρου
4 του π.δ τής 30 Δέκέμβριή ου 1926/3 Ιανουαριήου 1927 (“Πέριή συσταή σέως και αποδοή σέως
παρακαταθήκωήν και καταθέή σέων παραή τω Ταμέιήω Παρακαταθήκωήν και Δανέιήων”). Πρβλ. Το μέ
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έή γγραφο τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
Πρβλ. και τα έιδικοή τέρα οριζοή μένα στο αή ρθρο 4.1.ζ. τής παρουή σας, ως προς τις έγγυήή σέις
συμμέτοχήή ς.
Η προθέσμιήα παραλαβήή ς των προσφορωήν καθοριήζέται συή μφωνα μέ το αή ρθρο 27 του ν.
4412/2016 .
Προτέιήνέται οι αναθέή τουσές αρχέή ς να οριήζουν τήν ήμέρομήνιήα ήλέκτρονικήή ς αποσφραή γισής των
προσφορωήν μέταή τήν παρέή λέυσή τριωήν έργασιήμων ήμέρωήν αποή τήν καταλήκτικήή ήμέρομήνιήα
υποβολήή ς των προσφορωήν, προκέιμέή νου να έή χέι προσκομιστέιή αποή τους συμμέτέή χοντές και ή
πρωτοή τυπή έγγυή ήσή συμμέτοχήή ς, συή μφωνα μέ τα προβλέποή μένα στο αή ρθρο 3.5. πέρ. β τής
παρουή σας.
Οριήζέται ο χροή νος αποή τήν Αναθέή τουσα Αρχήή κατ΄ έκτιήμήσή των ιδιαιτέροτήή των τής διαδικασιήας.
Για τον καθορισμοή του χροή νου ισχυή ος τής προσφοραή ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Πρβ. υποσήμέιήωσή για προκήή ρυξή συή μβασής στο αή ρθρο 2.1 τής παρουή σας.
Συή μφωνα μέ τις πέρ. (31) και (35) παρ. 1 και τήν παρ. 3 αή ρθρου 377 καθωής και τις παρ. 11 και 12
αή ρθρου 379 ν. 4412/2016, έξακολουθέιή ή υποχρέή ωσή δήμοσιήέυσής προκήή ρυξής συή μφωνα μέ τις
παρ. 7 και 8 αή ρθρου 15 ν. 3669/2008 μέή χρι τήν 31/12/2017 σέ δυή ο ήμέρήή σιές έφήμέριήδές και
στον πέριφέρέιακοή και τοπικοή τυή πο μέή χρι 31/12/2020 (πρβλ και τήν ένοή τήτα Δ τής έγκυκλιήου μέ
αριθ. Ε. 16/2007 τής ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).
Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισήμαιήνέται οή τι οι αναθέή τουσές αρχέή ς δέν μπορουή ν να καλουή ν
συγκέκριμέή νές ταή ξέις/ πτυχιήα του ΜΕΕΠ.
Κατ’ αντιστοιχιή α μέ τα ουσιωήδή χαρακτήριστικαή του έή ργου συή μφωνα μέ το αή ρθρο 11 τής
παρουή σας (αναφέή ρέται ή κατήγοριήα ήή οι κατήγοριήές στις οποιήές έμπιή πτέι το έή ργο συή μφωνα μέ το
αή ρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους έιδικοή τέρους οή ρους του αή ρθρου 76 ν. 4412/2016).
Πρβλ πέρ. έ παρ. 1 αή ρθρου 91 ν. 4412/2016.
Πρβλ. αή ρθρο 73 παρ. 1 έδ. α του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιήή θήκέ μέ το αή ρθρο 107 πέρ. 6 του ν.
4497/2017. Επισήμαιήνέται οή τι οι αναθέή τουσές αρχέή ς πρέή πέι να προσαρμοή ζουν το σχέτικοή πέδιήο
του Μέή ρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και έιδικοή τέρα, αντιή τής αναφοραή ς σέ “τέλέσιήδική καταδικαστικήή
αποή φασή”, δέδομέή νής τής ως αή νω νομοθέτικήή ς μέταβολήή ς, να θέή τουν τή φραή σή “αμέταή κλήτή
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καταδικαστικήή αποή φασή”, ή δέ σχέτικήή δήή λωσή του οικονομικουή φορέή α στο ΤΕΥΔ αφοραή μοή νο σέ
αμέταή κλήτές καταδικαστικέή ς αποφαή σέις.
lv
Πρβλ. αή ρθρο 73 παρ. 1 τέλέυταιήα δυή ο έδαή φια του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιήή θήκαν μέ το
αή ρθρο 107 πέρ. 7 του ν. 4497/2017.
lvi
Πρβ. αή ρθρο 73 παρ. 2 πέριήπτωσή γ του ν. 4412/2016 , ή οποιήα προστέή θήκέ μέ το αή ρθρο 39 του ν.
4488/2017.
lvii
Επισήμαιήνέται οή τι ή έν λοή γω προή βλέψή για παρέή κκλισή αποή τον υποχρέωτικοή αποκλέισμοή
αποτέλέιή δυνατοή τήτα τής αναθέή τουσας αρχήή ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σέ
πέριή πτωσή που δέν έπιθυμέιή να προβλέή ψέι τή σχέτικήή δυνατοή τήτα, ή αναθέή τουσα αρχήή διαγραή φέι
τήν παραή γραφο αυτήή .
lviii
Επισήμαιήνέται οή τι ή έν λοή γω προή βλέψή για παρέή κκλισή αποή τον υποχρέωτικοή αποκλέισμοή
αποτέλέιή δυνατοή τήτα τής αναθέή τουσας αρχήή ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σέ
πέριή πτωσή που δέν έπιθυμέιή να προβλέή ψέι τή σχέτικήή δυνατοή τήτα, ή αναθέή τουσα αρχήή διαγραή φέι
τήν παραή γραφο αυτήή .
lix
Οι λοή γοι τής παραγραή φου 22.Α.4. αποτέλουή ν δυνήτικουή ς λοή γους αποκλέισμουή συή μφωνα μέ το
αή ρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Καταή συνέή πέια, ή αναθέή τουσα αρχήή δυή ναται να έπιλέή ξέι έή ναν,
πέρισσοή τέρους, οή λους ήή ένδέχομέή νως και κανέή ναν αποή τους λοή γους αποκλέισμουή συνέκτιμωήντας
τα ιδιαιήτέρα χαρακτήριστικαή τής υποή αναή θέσή συή μβασής (έκτιμωήμένή αξιήα αυτήή ς, έιδικέή ς
πέρισταή σέις κλπ), μέ σχέτικήή προή βλέψή στο παροή ν σήμέιή ο τής διακήή ρυξής.
lx
Σήμέιωήνέται οή τι ο ανωτέή ρω έθνικοή ς λοή γος αποκλέισμουή τιήθέται στή διακήή ρυξή μοή νο για
συμβαή σέις έή ργων προυϋ πολογισμουή έκτιμωήμένής αξιήας ανωήτέρής του 1.000.000,00 έυρωή και στήν
πέριή πτωσή αυτήή συμπλήρωήνέται στο Μέή ρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ
lxi
Πρβλ. αή ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, ή οποιήα προστέή θήκέ μέ το αή ρθρο 107 πέρ. 9 του ν.
4497/2017.
lxii
Υπένθυμιήζέται οή τι αναφοραή στήν παραή γραφο 22.Α.4 θα γιήνέι μοή νο στήν πέριή πτωσή που ή
Αναθέή τουσα Αρχήή έπιλέή ξέι καή ποιον αποή τους δυνήτικουή ς λοή γους αποκλέισμουή .
lxiii
Επισήμαιήνέται οή τι οή λα τα κριτήή ρια ποιοτικήή ς έπιλογήή ς, πλήν τής καταλλήλοή τήτας για τήν αή σκήσή
έπαγγέλματικήή ς δραστήριοή τήτας (αρ. 75 παρ. 2 σέ συνδυασμοή μέ το αρ. 76 του ν. 4412/2016),
έιήναι προαιρέτικαή για τήν αναθέή τουσα αρχήή και πρέή πέι να σχέτιήζονται και να έιήναι αναή λογα μέ το
αντικέιήμένο τής συή μβασής (αή ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σέ καή θέ πέριήπτωσή, πρέή πέι να
διαμορφωήνονται καταή τροή πο, ωήστέ να μήν πέριοριήζέται δυσαναή λογα ή συμμέτοχήή των
ένδιαφέροή μένων οικονομικωήν φορέή ων στους διαγωνισμουή ς. Καταή το σταή διο του προσδιορισμουή
των κριτήριήων καταλλήλοή τήτας των υποψήφιήων, έιήναι αναγκαιήο να τήρουή νται αποή τις
αναθέή τουσές αρχέή ς, οι θέμέλιωήδέις ένωσιακέή ς αρχέή ς, ιδιήως ή αρχήή τής ιήσής μέταχέιήρισής των
συμμέτέχοή ντων, τής αποφυγήή ς των διακριήσέων, τής διαφαή νέιας και τής αναή πτυξής του έλέυή θέρου
ανταγωνισμουή . Τα κριτήή ρια έπιλογήή ς του αή ρθρου 22.Β – 22.Ε έξέταή ζονται καταή τή διαδικασιήα
έλέή γχου τής καταλλήλοή τήτας του προσφέή ροντος να έκτέλέή σέι τή συή μβασή (κριτήή ρια “on/off”).
lxiv
Επισήμαιήνέται οή τι οι αναθέή τουσές αρχέή ς δέν μπορουή ν να καλουή ν συγκέκριμέή νές ταή ξέις/ πτυχιήα
του ΜΕΕΠ. Πρβλ. αή ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οή πως ισχυή ουν δυναή μέι του αή ρθρου 119 παρ. 5 πέρ. α'
έή ως δ' του ν. 4472/2017, σέ συνδυασμοή μέ το αή ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και
αή ρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, οή πως αντικατασταή θήκέ μέ το αή ρθρο 119 παρ. 5 πέρ. ή' του ν.
4472/2017).
lxv
Οι αναθέή τουσές αρχέή ς μπορουή ν να έπιβαή λλουν απαιτήή σέις που να διασφαλιήζουν οή τι οι οικονομικοιή
φορέιής διαθέή τουν τήν αναγκαιήα οικονομικήή και χρήματοδοτικήή ικανοή τήτα για τήν έκτέή λέσή τής
συή μβασής. Όλές οι απαιτήή σέις πρέή πέι να σχέτιήζονται και να έιήναι αναή λογές μέ το αντικέιήμένο τής
συή μβασής (πρβ. αή ρθρο 75 παρ. 1 τέλέυταιήο έδαή φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι έν λοή γω
απαιτήή σέις καθοριήζονται πέριγραφικαή στο παροή ν σήμέιήο, χωριής παραπομπήή σέ ταή ξέις/πτυχιήα του
ΜΕΕΠ. Σέ καή θέ πέριή πτωσή και μέή χρι τήν καταή ργήσή των αή ρθρων 80 έή ως 110 του ν. 3669/2008 και
τήν έή ναρξή ισχυή ος του π.δ. του αή ρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, έπισήμαιήνέται οή τι, έφοή σον ή
αναθέή τουσα αρχήή έπιλέή ξέι τήν παραπομπήή σέ ταή ξέις/πτυχιήα του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμοή
των απαιτήή σέων για τις έγγέγραμμέή νές στο ΜΕΕΠ έργολήπτικέή ς έπιχέιρήή σέις, πρέή πέι να
πέριγραή ψέι αναλυτικαή τις αντιήστοιχές απαιτήή σέις και για τις αλλοδαπέή ς έργολήπτικέή ς
έπιχέιρήή σέις.
lxvi
Οι αναθέή τουσές αρχέή ς μπορουή ν να έπιβαή λλουν απαιτήή σέις που να διασφαλιήζουν οή τι οι οικονομικοιή
φορέιής διαθέή τουν τήν αναγκαιήα τέχνικήή και έπαγγέλματικήή ικανοή τήτα για τήν έκτέή λέσή τής
συή μβασής. Όλές οι απαιτήή σέις πρέή πέι να σχέτιήζονται και να έιήναι αναή λογές μέ το αντικέιήμένο τής
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συή μβασής (πρβ. αή ρθρο 75 παρ. 1 τέλέυταιήο έδαή φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι έν λοή γω
απαιτήή σέις καταρχαή ς καθοριήζονται πέριγραφικαή στο παροή ν σήμέιήο, χωριής παραπομπήή σέ
ταή ξέις/πτυχιήα του ΜΕΕΠ ήή βαθμιήδές/κατήγοριήές του ΜΕΚ. Σέ καή θέ πέριήπτωσή και μέή χρι τήν
καταή ργήσή των αή ρθρων 80 έή ως 110 του ν. 3669/2008 και τήν έή ναρξή ισχυή ος του π.δ. του αή ρθρου
118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, έπισήμαιήνέται οή τι, έφοή σον ή αναθέή τουσα αρχήή έπιλέή ξέι τήν
παραπομπήή σέ ταή ξέις/πτυχιή α του ΜΕΕΠ ήή βαθμιήδές/κατήγοριήές του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμοή
των απαιτήή σέων για τις έγγέγραμμέή νές στο ΜΕΕΠ έργολήπτικέή ς έπιχέιρήή σέις (πχ. στέλέή χωσή),
πρέή πέι να πέριγραή ψέι αναλυτικαή τις αντιήστοιχές απαιτήή σέις και για τις αλλοδαπέή ς έργολήπτικέή ς
έπιχέιρήή σέις.
lxvii
Προαιρέτικήή έπιλογήή : Η παρ. 22.Ε τιήθέται καταή διακριτικήή έυχέή ρέια τής αναθέή τουσας αρχήή ς και
συμπλήρωήνέται συή μφωνα μέ το αή ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισήμαιήνέται οή τι οή λές οι απαιτήή σέις
πρέή πέι να σχέτιήζονται και να έιήναι αναή λογές μέ το αντικέιήμένο τής συή μβασής (αή ρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).
lxviii
Το έδαή φιο αυτοή προστιήθέται καταή τήν κριήσή τής αναθέή τουσας αρχήή ς συή μφωνα μέ το αή ρθρο 78
παρ. 1 του ν. 4412/2016, αή λλως διαγραή φέται.
lxix
Προαιρέτικήή έπιλογήή . Συή μφωνα μέ το αή ρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στήν πέριήπτωσή
συμβαή σέων έή ργων οι αναθέή τουσές αρχέή ς μπορουή ν να απαιτουή ν τήν έκτέή λέσή ορισμέή νων κριήσιμων
καθήκοή ντων απέυθέιήας αποή τον ιήδιο τον προσφέή ροντα ( προαιρέτικήή σήμέιήωσή του ανωτέή ρω
έδαφιήου).
lxx
Ως προς τον τροή πο υποβολήή ς των αποδέικτικωήν μέή σων του παροή ντος αή ρθρου, τα οποιήα έή χουν
συνταχθέιή/ παραχθέιή αποή τους ιήδιους τους οικονομικουή ς φορέιή ς πρβλ. αή ρθρο 8 παρ. 3 τής μέ. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
lxxi
Επισήμαιήνέται οή τι ή ανωτέή ρω δυνατοή τήτα έναποή κέιται στή διακριτικήή έυχέή ρέια του οικονομικουή
φορέή α. Εξακολουθέιή να υφιήσταται ή δυνατοή τήτα να υπογραή φέται το ΤΕΥΔ αποή το συή νολο των
φυσικωήν προσωήπων που αναφέή ρονται στα τέλέυταιήα δυή ο έδαή φια του αή ρθρου 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016, οή πως τροποποιήή θήκαν μέ το αή ρθρο 107 πέρ. 7 του ν. 4497/2017.
lxxii
Πρβλ. αή ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποιή ο προστέή θήκέ μέ το αή ρθρο 107 πέρ. 13 του ν. 4497/2017.
lxxiii
Η υποχρέωτικήή αντικαταή στασή του τριήτου, ως προς τήν παρ. 4, έναποή κέιται στή διακριτικήή
έυχέή ρέια τής αναθέή τουσας αρχήή ς, έφοή σον δέ δέν τήν έπιθυμέιή, απαλέιήφέται ή αναφοραή στήν παρ. 4
στο παροή ν σήμέιήο. Πρβλ. αή ρθρο. 78 παρ. 1 του ν, 4412/2016.
lxxiv
Εφισταή ται ή προσοχήή των αναθέτουσωήν αρχωήν στο οή τι πρέή πέι να ζήτέιήται ή προσκοή μισή
δικαιολογήτικωήν προς αποή δέιξή μοή νο των λοή γων αποκλέισμουή και των κριτήριήων έπιλογήή ς που
έή χουν τέθέιή στήν παρουή σα διακήή ρυξή. Επισήμαιήνέται, πέραιτέή ρω, οή τι, ή αναθέή τουσα αρχήή δυή ναται,
καταή το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζήτέιή αποή προσφέή ροντές, σέ οποιοδήή ποτέ χρονικοή
σήμέιή ο καταή τή διαή ρκέια τής διαδικασιήας, να υποβαή λλουν οή λα ήή ορισμέή να δικαιολογήτικαή , οή ταν
αυτοή απαιτέιήται για τήν ορθήή διέξαγωγήή τής διαδικασιήας.
lxxv
Συή μφωνα μέ το αή ρθρο 73 παρ. 2 τέλέυταιή ο έδαή φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικοή ς φορέή ας
έιήναι Έλλήνας πολιήτής ήή έή χέι τήν έγκαταή στασήή του στήν Ελλαή δα, οι υποχρέωήσέις του που αφορουή ν
τις έισφορέή ς κοινωνικήή ς ασφαή λισής καλυή πτουν τοή σο τήν κυή ρια οή σο και τήν έπικουρικήή
ασφαή λισή."
lxxvi
Λαμβανομέή νου υποή ψή του συή ντομου, σέ πολλέή ς πέριπτωήσέις, χροή νου ισχυή ος των πιστοποιήτικωήν
φορολογικήή ς ένήμέροή τήτας, οι οικονομικοιή φορέιής μέριμνουή ν να αποκτουή ς έγκαιήρως
πιστοποιήτικαή που να καλυή πτουν και τον χροή νο υποβολήή ς τής προσφοραή ς, συή μφωνα μέ τα
έιδικοή τέρα οριζοή μένα στο αή ρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκέιμέή νου να τα υποβαή λουν, έφοή σον
αναδέιχθουή ν προσωρινοιή αναή δοχοι. Τα έν λοή γω πιστοποιήτικαή υποβαή λλονται μαζιή μέ τα υποή λοιπα
αποδέικτικαή μέή σα του αή ρθρου 23 αποή τον προσωρινοή αναή δοχο μέή σω τής λέιτουργικοή τήτας τής
«Επικοινωνιήας» του υποσυστήή ματος.
lxxvii
Οι υπέυή θυνές δήλωήσέις του παροή ντος τέυή χους φέή ρουν έγκέκριμέή νή προήγμέή νή ήλέκτρονικήή
υπογραφήή ήή προήγμέή νή ήλέκτρονικήή υπογραφήή που υποστήριήζέται αποή έγκέκριμέή νο
πιστοποιήτικοή (Πρβλ. αή ρθρο 9 παρ. 3 τής μέ αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
lxxviii
Πρβλ. ομοιήως ως αή νω υποσήμέιήωσή για τα πιστοποιήτικαή φορολογικήή ς ένήμέροή τήτας
lxxix
Εφοή σον ή αναθέή τουσα αρχήή τήν έπιλέή ξέι ως λοή γο αποκλέισμουή .
lxxx
Μέ έκτυή πωσή τής καρτέή λας “Στοιχέιήα Μήτρωήου/ Επιχέιήρήσής”, οή πως αυταή έμφανιήζονται στο
taxisnet.
lxxxi
Εφοή σον ή αναθέή τουσα αρχήή τις έπιλέή ξέι, οή λές ήή καή ποια/ές έξ αυτωήν, ως λοή γους αποκλέισμουή .
lxxxii
Επισήμαιήνέται οή τι ή αναθέή τουσα αρχήή , έφοή σον μπορέή σέι να αποδέιήξέι, μέ καταή λλήλα μέή σα, οή τι
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συντρέή χέι καή ποια αποή τις πέριπτωήσέις αυτέή ς, αποκλέιήέι οποιονδήή ποτέ οικονομικοή φορέή α αποή τή
συμμέτοχήή στή διαδικασιήα συή ναψής τής δήμοή σιας συή μβασής.
lxxxiii
Εφοή σον ή αναθέή τουσα αρχήή τήν έπιλέή ξέι ως λοή γο αποκλέισμουή .
lxxxiv
Η υποχρέή ωσή προσκοή μισής δικαιολογήτικωήν ονομαστικοποιήήσής μέτοχωήν, έφοή σον προή κέιται για
συμβαή σέις έκτιμωήμένής αξιήας αή νω του 1.000.000,00 έυρωή, αφοραή μοή νο στις ανωήνυμές έταιρέιήές
που λαμβαή νουν μέή ρος στο διαγωνισμοή , έιήτέ προή κέιται για μέμονωμέή νους υποψήή φιους, έιήτέ για
μέή λή ένωήσέων Εξαιρουή νται τής υποχρέή ωσής αυτήή ς οι έταιρέιήές που έιήναι έισήγμέή νές στο
Χρήματιστήή ριο τής χωήρας έγκαταή στασήή ς τους και υποβαή λλουν πέριή τουή του υπέυή θυνή δήή λωσή του
νομιήμου έκπροσωήπου τους.
lxxxv
Εφοή σον συντρέή χέι πέριήπτωσή λοή γω του προυϋ πολογισμουή τής συή μβασής, πρέή πέι να προβλέή πέται
και ή δυνατοή τήτα συμμέτοχήή ς έπιχέιρήή σέων έγγέγραμμέή νων στα Νομαρχιακαή Μήτρωήα (βλέή πέτέ
αή ρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στήν πέριήπτωσή αυτήή να τιήθέται ή αντιήστοιχή προή βλέψή.
lxxxvi
Πρβλ. αή ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οή πως ισχυή ουν δυναή μέι του αή ρθρου 119 παρ. 5 πέρ. α' έή ως δ' του ν.
4472/2017, σέ συνδυασμοή μέ το αή ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016
lxxxvii
Πρβλ. ομοιήως προήγουή μένή υποσήμέιήωσή
lxxxviii
Εφοή σον έή χέι αναφέρθέιή σχέτικήή απαιήτήσή στο αή ρθρο 22.Ε συμπλήρωήνέται αναλοή γως συή μφωνα μέ
το αή ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
lxxxix
Συή μφωνα μέ τή διαή ταξή του αή ρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τή συμμέτοχήή σέ
διαγωνισμουή ς δήμοσιήων έή ργων χορήγέιήται σέ καή θέ έργολήπτικήή έπιχέιήρήσή έγγέγραμμέή νή στο
Μ.Ε.ΕΠ. «ένήμέροή τήτα πτυχιή ου», ή οποιήα, σέ συνδυασμοή μέ τή βέβαιήωσή έγγραφήή ς που έκδιήδέται
αποή τήν υπήρέσιήα τήή ρήσής του Μ.Ε.ΕΠ., συνισταή «έπιήσήμο καταή λογο αναγνωρισμέή νων
έργολήπτωήν» [...] και απαλλαή σσέι τις έργολήπτικέή ς έπιχέιρήή σέις αποή τήν υποχρέή ωσή να
καταθέή τουν τα έπιμέή ρους δικαιολογήτικαή στους διαγωνισμουή ς.” Επισήμαιήνέται οή τι, συή μφωνα μέ
το αή ρθρο 22 ( Τροποποιήή σέις του Ν. 4412/2016 ) πέρ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρωήτο
έδαή φιο τής πέριή πτωσής 31 τής παραγραή φου 1 του αή ρθρου 377 αντικαθιήσταται ως έξήή ς: «31) του
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλήν των αή ρθρων 80 έή ως 110, τα οποιήα παραμέή νουν σέ ισχυή μέή χρι τήν
έή κδοσή του προέδρικουή διαταή γματος του αή ρθρου 83, των παραγραή φων 4 και 5 του αή ρθρου 20 και
τής παραγραή φου 1 α του αή ρθρου 176».
xc
Στήν πέριήπτωσή οή μως που ή Ενήμέροή τήτα Πτυχιή ου δέν καλυή πτέι τις έισφορέή ς έπικουρικήή ς
ασφαή λισής, τα σχέτικαή δικαιολογήτικαή υποβαή λλονται ξέχωρισταή .
xci
Μοή νο στήν πέριή πτωσή που έή χέι έπιλέγέιή αποή τήν αναθέή τουσα αρχήή ως λοή γος αποκλέισμουή .
xcii
Επισήμαιήνέται οή τι ο οικονομικοή ς φορέή ας παραή γέι αποή το υποσυή στήμα το ήλέκτρονικοή αρχέιή ο
«έκτυπωήσέις» των Δικαιολογήτικωήν Συμμέτοχήή ς σέ μορφήή αρχέιή ου Portable Document Format
(PDF), το οποιήο υπογραή φέται μέ έγκέκριμέή νή προήγμέή νή ήλέκτρονικήή υπογραφήή ήή προήγμέή νή
ήλέκτρονικήή υπογραφήή μέ χρήή σή έγκέκριμέή νων πιστοποιήτικωήν και έπισυναή πτέται στον
(υπο)φακέή λο τής προσφοραή ς «Δικαιολογήτικαή Συμμέτοχήή ς» (Πρβλ αή ρθρο 12 παρ. 1.2.4 τής μέ. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
xciii
Οι αναθέή τουσές αρχέή ς μπορουή ν να προβλέή πουν στα έή γγραφα τής συή μβασής οή τι, κατοή πιν αιτήή ματος
του υπέργολαή βου και έφοή σον ή φυή σή τής συή μβασής το έπιτρέή πέι, ή αναθέή τουσα αρχήή καταβαή λλέι
απέυθέιήας στον υπέργολαή βο τήν αμοιβήή του για τήν έκτέή λέσή προμήή θέιας, υπήρέσιήας ήή έή ργου,
δυναή μέι συή μβασής υπέργολαβιήας μέ τον αναή δοχο. Στήν πέριήπτωσή αυτήή , στα έή γγραφα τής
συή μβασής καθοριήζονται τα έιδικοή τέρα μέή τρα ήή οι μήχανισμοιή που έπιτρέή πουν στον κυή ριο αναή δοχο
να έγέιήρέι αντιρρήή σέις ως προς αδικαιολοή γήτές πλήρωμέή ς, καθωής και οι ρυθμιήσέις που αφορουή ν
αυτοή ν τον τροή πο πλήρωμήή ς. Στήν πέριήπτωσή αυτήή δέν αιήρέται ή έυθυή νή του κυή ριου αναδοή χου.
Συμπλήρωήνέται αναλοή γως.
xciv
Εφοή σον στή Διακήή ρυξή τιήθένται έπιπλέή ον οή ροι τέχνικήή ς ικανοή τήτας, αναφέή ρέται ή σχέτικήή
αποή φασή του Υπουργουή Υποδομωήν και Μέταφορωήν, οή πως απαιτέιήται αποή το αή ρθρο 76 παρ. 2 του
ν. 4412/2016 ήή ή αντιήστοιχή αποή φασή του αή ρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για έπιπλέή ον
οή ρους τέχνικήή ς και οικονομικήή ς ικανοή τήτας.

