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Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδοχου κατασκευης του εργου:
« Ανακατασκευή των κλωβών του τομέα Α και επέκταση του κτηνιατρείου του

ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.».
Εκτιμώμενης αξίας 336.115,03 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 80.667,61%),
που θα δίεξαχθεί συμφωνα με:
α) τίς δίαταξείς του ν. 4412/2016 (Α’ 147) καί β) τους ορους της παρουσας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1 Κυρίος του Έργου/ Αναθετουσα Αρχη/ Στοίχεία επίκοίνωνίας
1.1
Αναθε τουσα αρχη : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Οδο ς
: ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Ταχ.Κωδ.
: 18702
Τηλ.
: 2104015451
Telefax
: 2104015452
E-mail
: syndesm1@otenet.gr
Πληροφορί ες:
: ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
1.2 Εργοδοτης η Κυρίος του Έργου: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
1.3

Φορεας κατασκευης του εργου: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1.4

Προίσταμενη Αρχη : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1.5
1.6

Δίευθυνουσα η Επίβλεπουσα Υπηρεσία :ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Αρμοδίο Τεχνίκο Συμβουλίο :

Εφοσον οί ανωτερω υπηρεσίες μεταστεγασθουν κατα τη δίαρκεία της δίαδίκασίας συναψης η
εκτελεσης του εργου, υποχρεουνταί να δηλωσουν αμεσα τα νεα τους στοίχεία στους προσφεροντες η
στον αναδοχο.
Εφοσον οί ανωτερω υπηρεσίες η/καί τα αποφαίνομενα οργανα του Φορεα Κατασκευης καταργηθου ν,
συγχωνευτουν η με οποίονδηποτε τροπο μεταβληθουν κατα τη δίαρκεία της δίαδίκασίας συναψης η
εκτελεσης του εργου, υποχρεουνταί να δηλωσουν αμεσα, στους προσφεροντες 3 η στον αναδοχο τα
στοίχεία των υπηρεσίων η αποφαίνομενων οργανων, τα οποία κατα τον νομο αποτελουν καθολίκο
δίαδοχο των εν λογω οργανων που υπείσερχονταί στα δίκαίωματα καί υποχρεωσείς τους.
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1. Τα εγγραφα της συμβασης κατα την εννοία της περίπτ. 14 της παρ. 1 του αρθρου 2 του ν.
4412/2016, γία τον παροντα ηλεκτρονίκο δίαγωνίσμο, είναί τα ακολουθα :
α) η προκηρυξη συμβασης οπως δημοσίευθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ4,
β) η παρουσα δίακηρυξη,
γ) το Τυποποίημενο Έντυπο Υπευθυνης Δηλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)5
δ) το εντυπο οίκονομίκης προσφορας, οπως παραγεταί απο την είδίκη ηλεκτρονίκη φορμα του
υποσυστηματος,
ε) ο προυπολογίσμος δημοπρατησης,
στ) το τίμολογίο δημοπρατησης,
ζ) η είδίκη συγγραφη υποχρεωσεων,
η) η τεχνίκη συγγραφη υποχρεωσεων
θ) το τευχος τεχνίκης περίγραφης,
ί) η τεχνίκη μελετη,
ία) τυχον συμπληρωματίκες πληροφορίες καί δίευκρίνίσείς που θα παρασχεθουν απο την αναθετουσα
αρχη επί ολων των ανωτερω
2.2 Προσφερεταί ελευθερη, πληρης, αμεση καί δωρεαν ηλεκτρονίκη προσβαση στα εγγραφα της
συμβασης στον είδίκο, δημοσία προσβασίμο, χωρο “ηλεκτρονίκοί δίαγωνίσμοί” της πυλης
4

www.promitheus.gov.gr, καθως καί στην ίστοσελίδα της αναθετουσας αρχης (www.pesydap.gr).
2.3 Εφοσον εχουν ζητηθεί εγκαίρως, οκτω (8) ημερες πρίν, ητοί εως την 31/08/2020 η αναθετουσα
αρχη παρεχεί σε ολους τους προσφεροντες που συμμετεχουν στη δίαδίκασία συναψης συμβασης
συμπληρωματίκες πληροφορίες σχετίκα με τα εγγραφα της συμβασης εξί (6) ημερες, το αργοτερο στίς
02/09/20206

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οί προσφορες
υποβα λλονταί απο τους ενδίαφερομε νους ηλεκτρονίκα , με σω της
δίαδίκτυακη ς πυ λης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μεχρί την καταληκτίκη ημερομηνί α καί
ωρα που ορί ζεταί στο α ρθρο 18 της παρου σας δίακη ρυξης, σε ηλεκτρονίκο φα κελο του
υποσυστη ματος.
Γία τη συμμετοχη στην παρουσα δίαδίκασία οί ενδίαφερομενοί οίκονομίκοί φορείς απαίτείταί να
δίαθετουν ψηφίακη υπογραφη, χορηγουμενη απο πίστοποίημενη αρχη παροχης ψηφίακης υπογραφης
καί να εγγραφουν στο ηλεκτρονίκο συστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Δίαδίκτυακη πυλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθωντας τη δίαδίκασία εγγραφης του αρθρου 5 παρ. 1.2 εως 1.4 της Κοίνης Υπουργίκης
Αποφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η ενωση οίκονομίκων φορε ων υποβα λλεί κοίνη προσφορα , η οποί α υποχρεωτίκα υπογρα φεταί
ψηφίακα , εί τε απο ο λους τους οίκονομίκου ς φορεί ς που αποτελου ν την ε νωση, εί τε απο
εκπρο σωπο τους, νομί μως εξουσίοδοτημενο. Στην προσφορα , επί ποίνη απο ρρίψης της
προσφορα ς, προσδίορί ζεταί η ε κταση καί το εί δος της συμμετοχη ς του κα θε μελους της ενωσης,
συμπερίλαμβανομενης της κατανομη ς αμοίβη ς μεταξυ
τους,
καθως καί ο
εκπρο σωπος/συντονίστη ς αυτη ς.
3.2 Στον ηλεκτρονίκό φάκελο προσφοράς περίέχονταί:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδείξη «Δίκαίολογητίκά Συμμετοχής».
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδείξη «Οίκονομίκή Προσφορά».
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονταί, με χρήση του σχετίκού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την
σύνταξη της προσφοράς, τα στοίχεία εκείνα που έχουν εμπίστευτίκό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα
ορίζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλεί στον οίκείο (υπο)φάκελο σχετίκή αίτίολόγηση με τη
μορφή ψηφίακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τίς σχετίκές δίατάξείς νόμου ή
δίοίκητίκές πράξείς που επίβάλλουν την εμπίστευτίκότητα της συγκεκρίμένης πληροφορίας, ως
συνημμένο της ηλεκτρονίκής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονταί ως εμπίστευτίκές πληροφορίες
σχετίκά με τίς τίμές μονάδος, τίς προσφερόμενες ποσότητες καί την οίκονομίκή προσφορά.
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοίχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπίεσμένων
ηλεκτρονίκών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονίκό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επίθυμεί ο προσφέρων
να χαρακτηρίσεί ως εμπίστευτίκά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπεί να τα υποβάλλεί
ως χωρίστά ηλεκτρονίκά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωρίστό ηλεκτρονίκό
αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπίεσμένων ηλεκτρονίκών αρχείων που να περίλαμβάνεί αυτά.
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3.5 Ο χρήστης – οίκονομίκός φορέας υποβάλλεί τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
υποσυστήματος, όπως περίγράφεταί κατωτέρω:
α) Τα στοίχεία καί δίκαίολογητίκά που περίλαμβάνονταί στον (υπο)φάκελο με την ένδείξη
«Δίκαίολογητίκά Συμμετοχής» είναί τα ορίζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας καί υποβάλλονταί από
τον οίκονομίκό φορέα ηλεκτρονίκά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) καί εφόσον
έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδίο, φέρουν εγκεκρίμένη προηγμένη ηλεκτρονίκή υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονίκή υπογραφή με χρήση εγκεκρίμένων πίστοποίητίκών σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
β) Εντος τρίων (3) εργασίμων ημερων απο την ηλεκτρονίκη υποβολη των ως ανω στοίχείων καί
δίκαίολογητίκων προσκομίζεταί υποχρεωτίκα απο τον οίκονομίκο φορεα στην αναθετουσα αρχη, σε
εντυπη μορφη καί σε σφραγίσμενο φακελο, η πρωτοτυπη εγγυητίκη επίστολη συμμετοχης 7.
Επίσημαίνεταί ότί η εν λόγω υποχρέωση δεν ίσχύεί γία τίς εγγυήσείς ηλεκτρονίκής έκδοσης (π.χ.
εγγυήσείς του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
γ) Οί προσφέροντες συντάσσουν την οίκονομίκή τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοίχη
είδίκή ηλεκτρονίκή φόρμα του υποσυστήματος καί επίσυνάπτοντας, στον ηλεκτρονίκό χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονίκής Προσφοράς» καί στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοίχεία της
προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).
δ) Οί προσφέροντες δύνανταί να προβαίνουν, μέσω των λείτουργίών του υποσυστήματος, σε
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επίμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασίών, στην
περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016.
ε) Στη συνέχεία, οί προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονίκά αρχεία
(«εκτυπώσείς» των Δίκαίολογητίκών Συμμετοχής καί της Οίκονομίκής Προσφοράς τους σε μορφή
αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονταί από τους προσφέροντες με
εγκεκρίμένη προηγμένη ηλεκτρονίκή υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονίκή υπογραφή με χρήση
εγκεκρίμένων πίστοποίητίκών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. καί επίσυνάπτονταί στους αντίστοίχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημίκή
υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποίεί αυτοματοποίημένους ελέγχους επίβεβαίωσης
της ηλεκτρονίκής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονίκά αρχεία (Δίκαίολογητίκά
Συμμετοχής καί Οίκονομίκή Προσφορά) καί εφόσον οί έλεγχοί αυτοί αποβούν επίτυχείς η προσφορά
υποβάλλεταί στο υποσύστημα. Δίαφορετίκά, η προσφορά δεν υποβάλλεταί καί το υποσύστημα
ενημερώνεί τους προσφέροντες με σχετίκό μήνυμα σφάλματος στη δίεπαφή του χρήστη των
προσφερόντων, προκείμένου οί τελευταίοί να προβούν στίς σχετίκές ενέργείες δίόρθωσης.
στ) Εφόσον τα δίκαίολογητίκά συμμετοχής καί οί οίκονομίκοί όροί δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό
τους στίς είδίκές ηλεκτρονίκές φόρμες του υποσυστήματος, οί προσφέροντες επίσυνάπτουν ψηφίακά
υπογεγραμμένα τα σχετίκά ηλεκτρονίκά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δίακήρυξης.8
ζ) Από το υποσύστημα εκδίδεταί ηλεκτρονίκή απόδείξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεταί
στον οίκονομίκό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονίκού ταχυδρομείου.
Στίς ως άνω περίπτώσείς που με την προσφορά υποβάλλονταί ίδίωτίκά έγγραφα, αυτά γίνονταί
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στίς δίατάξείς του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε καί σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεταί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαίώνεταί η ακρίβείά τους καί
η οποία φέρεί υπογραφή μετά την έναρξη ίσχύος της δίαδίκασίας σύναψης της σύμβασης (ήτοί μετά
την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ)9.
3.6 Απόσυρση προσφοράς
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Οί προσφέροντες δύνανταί να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πρίν την
καταληκτίκή ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονίκού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρεί εγκεκρίμένη
προηγμένη ηλεκτρονίκή υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονίκή υπογραφή με χρήση εγκεκρίμένων
πίστοποίητίκών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., μέσω
της λείτουργίκότητας «Επίκοίνωνία» του υποσυστήματος. Πίστοποίημένος χρήστης της αναθέτουσας
αρχής, μετά από σχετίκή απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεταί το σχετίκό αίτημα του
προσφέροντα, προβαίνεί στην απόρρίψη της σχετίκής ηλεκτρονίκής προσφοράς στο υποσύστημα πρίν
την καταληκτίκή ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπίν, ο οίκονομίκός φορέας δύναταί να
υποβάλεί εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτίκή ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
3.7 Οί αλλοδαποί οίκονομίκοί φορεί ς δεν εχουν την υποχρε ωση να υπογρα φουν τα δίκαίολογητίκα
της προσφορα ς με χρη ση προηγμενης ηλεκτρονίκη ς υπογραφη ς, αλλα μπορεί να τα
αυθεντίκοποίου ν με οποίονδη ποτε α λλον προ σφορο τρο πο, εφο σον στη χωρα προελευση ς τους
δεν εί ναί υποχρεωτίκη η χρη ση προηγμενης ψηφίακη ς υπογραφη ς σε δίαδίκασί ες συ ναψης
δημοσί ων συμβα σεων. Στίς περίπτω σείς αυτες η προσφορα συνοδευ εταί με υπευ θυνη δη λωση,
στην οποί α δηλωνεταί ο τί, στη χω ρα προελευσης δεν προβλε πεταί η χρη ση προηγμενης ψηφίακη ς
υπογραφη ς η ο τί, στη χω ρα προελευσης δεν εί ναί υποχρεωτίκη η χρη ση προηγμενης ψηφίακη ς
υπογραφη ς γία τη συμμετοχη σε δίαδίκασί ες συ ναψης δημοσί ων συμβα σεων. Η υπευ θυνη δη λωση
του προηγου μενου εδαφί ου φε ρεί υπογραφη ε ως καί δε κα (10) ημερες πρίν την καταλη κτίκη
ημερομηνί α υποβολη ς των προσφορω ν 10.
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) Μετα την καταληκτίκη ημερομηνία υποβολης προσφορων, οπως ορίζεταί στο αρθρο 18 της
παρουσας, καί πρίν την ηλεκτρονίκη αποσφραγίση, η αναθετουσα αρχη κοίνοποίεί στους
προσφεροντες τον σχετίκο καταλογο συμμετεχοντων, οπως αυτος παραγεταί απο το υποσυστημα.
β) Στη συνεχεία, τα μελη της Επίτροπης Δίαγωνίσμου11, κατα την ημερομηνία καί ωρα που ορίζεταί στο
αρθρο 18 της παρουσας, προβαίνουν σε ηλεκτρονίκη αποσφραγίση του υποφακελου «Δίκαίολογητίκα
Συμμετοχης» καί του υποφακελου “Οίκονομίκη Προσφορα”.
γ) Στον ηλεκτρονίκο χωρο «Συνημμενα Ηλεκτρονίκου Δίαγωνίσμου», αναρταταί απο την Επίτροπη
Δίαγωνίσμου ο σχετίκος καταλογος μείοδοσίας, προκείμενου να λαβουν γνωση οί προσφεροντες.
δ) Ακολουθως, η Επίτροπη Δίαγωνίσμου προβαίνεί, κατα σείρα μείοδοσίας,σε ελεγχο της ολογραφης
καί αρίθμητίκης αναγραφης των επίμερους ποσοστων εκπτωσης καί της ομαλης μεταξυ τους σχεσης,
βασεί της παραγωγης σχετίκου ψηφίακου αρχείου, μεσα απο το υποσυστημα.
Γία την εφαρμογη του ελεγχου ομαλοτητας, χρησίμοποίείταί απο την Επίτροπη Δίαγωνίσμου η μεση
εκπτωση προσφορας (Εμ), συμφωνα με τα ορίζομενα στα αρθρα 95 καί 98 του ν. 4412/2016.
ε) Όλες οί οίκονομίκες προσφορες, μετα τίς τυχον αναγκαίες δίορθωσείς, καταχωρίζονταί, κατα τη
σείρα μείοδοσίας, στο πρακτίκο της επίτροπης, το οποίο καί υπογραφεταί απο τα μελη της.
στ) Στη συνεχεία, η Επίτροπη Δίαγωνίσμου, την ίδία ημερα, ελεγχεί τα δίκαίολογητίκα συμμετοχης του
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αρθρου 24.2 της παρουσας κατα τη σείρα της μείοδοσίας, αρχίζοντας απο τον πρωτο μείοδοτη Αν η
ολοκληρωση του ελεγχου αυτου δεν είναί δυνατη την ίδία μερα, λογω του μεγαλου αρίθμου των
προσφορων ελεγχονταί τουλαχίστον οί δεκα (10) πρωτες κατα σείρα μείοδοσίας. Στην περίπτωση
αυτη η δίαδίκασία συνεχίζεταί τίς επομενες εργασίμες ημερες 12.
ζ) Η Επίτροπη Δίαγωνίσμου, πρίν την ολοκληρωση της συνταξης του πρακτίκου της, επίκοίνωνεί με
τους εκδοτες που αναγραφονταί στίς υποβληθείσες εγγυητίκες επίστολες, προκείμενου να
δίαπίστωσεί την εγκυροτητα τους. Αν δίαπίστωθεί πλαστοτητα εγγυητίκης επίστολης, ο υποψηφίος
αποκλείεταί απο τον δίαγωνίσμο, υποβαλλεταί μηνυτηρία αναφορα στον αρμοδίο είσαγγελεα καί
κίνείταί δίαδίκασία πείθαρχίκης δίωξης, συμφωνα με τίς δίαταξείς των αρθρων 82 καί επομενα του ν.
3669/2008.
η) Η περίγραφομενη δίαδίκασία καταχωρείταί στο πρακτίκο της Επίτροπης Δίαγωνίσμου η σε
παραρτημα του, που υπογραφεταί απο τον Προεδρο καί τα μελη της.
Η Επίτροπη Δίαγωνίσμου ολοκληρωνεί τη συνταξη του σχετίκου πρακτίκου με το αποτελεσμα της
δίαδίκασίας, με το οποίο είσηγείταί την αναθεση της συμβασης στον μείοδοτη (η τη ματαίωση της
δίαδίκασίας), καί υποβαλλεί στην αναθετουσα αρχη το σχετίκο ηλεκτρονίκο αρχείο, ως “εσωτερίκο”,
μεσω της λείτουργίας “επίκοίνωνία” του υποσυστηματος, προς εγκρίση . 13
θ) Στη συνεχεία, η αναθετουσα αρχη κοίνοποίεί την αποφαση εγκρίσης του πρακτίκου σε ολους τους
προσφεροντες καί παρεχεί προσβαση στα υποβληθεντα στοίχεία των λοίπων συμμετεχοντων. Κατα
της αποφασης αυτης χωρεί ενσταση, κατα τα ορίζομενα στην παραγραφο 4.3 της παρουσης.
ί) Επίσημαίνεταί οτί, σε περίπτωση που οί προσφορες εχουν την ίδία ακρίβως τίμη (ίσοτίμες), η
αναθετουσα αρχη επίλεγεί τον (προσωρίνο) αναδοχο με κληρωση μεταξυ των οίκονομίκων φορεων
που υπεβαλαν ίσοτίμες προσφορες. Η κληρωση γίνεταί ενωπίον της Επίτροπης Δίαγωνίσμου καί
παρουσία των οίκονομίκων φορεων που υπεβαλαν τίς ίσοτίμες προσφορες, σε ημερα καί ωρα που θα
τους γνωστοποίηθεί μεσω της λείτουργίκοτητας “επίκοίνωνία” του υποσυστηματος.

4.2

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

α) Μετα την αξίολογηση των προσφορων, η αναθετουσα αρχη προσκαλεί, στο πλαίσίο της σχετίκης
ηλεκτρονίκης δίαδίκασίας συναψης συμβασης καί μεσω της λείτουργίκοτητας της «Επίκοίνωνίας», τον
προσωρίνο αναδοχο να υποβαλεί εντος προθεσμίας 10 ημερων 14 απο την κοίνοποίηση της σχετίκης
εγγραφης κοίνοποίησης σε αυτον τα προβλεπομενα στίς κείμενες δίαταξείς δίκαίολογητίκα
προσωρίνου αναδοχου καί τα αποδείκτίκα εγγραφα νομίμοποίησης15.
β) Τα δίκαίολογητίκα του προσωρίνου αναδοχου υποβαλλονταί απο τον οίκονομίκο φορεα
ηλεκτρονίκα, μεσω της λείτουργίκοτητας της «Επίκοίνωνίας» στην αναθετουσα αρχη.
γ) Αν δεν υποβληθουν τα παραπανω δίκαίολογητίκα η υπαρχουν ελλείψείς σε αυτα που υποβληθηκαν
καί ο προσωρίνος αναδοχος υποβαλλεί εντος της προθεσμίας της παραγραφου (α) αίτημα προς την
Επίτροπη Δίαγωνίσμου γία την παραταση της προθεσμίας υποβολης, το οποίο συνοδευεταί με
αποδείκτίκα εγγραφα απο τα οποία να αποδείκνυεταί οτί εχεί αίτηθεί τη χορηγηση των
δίκαίολογητίκων, η αναθετουσα αρχη παρατείνεί την προθεσμί α υποβολης των δίκαίολογητίκων γία
οσο χρονο απαίτηθεί γία τη χορηγηση των δίκαίολογητίκων απο τίς αρμοδίες αρχες.
Το παρον εφαρμοζεταί καί στίς περίπτωσείς που η αναθετουσα αρχη τυχον ζητησεί την προσκομίση
δίκαίολογητίκων κατα τη δίαδίκασία αξίολογησης των προσφορων καί πρίν απο το σταδίο
κατακυρωσης, κατ’ εφαρμογη της δίαταξης του αρθρου 79 παραγραφος 5 εδαφίο α΄ ν. 4412/2016,
τηρουμενων των αρχων της ίσης μεταχείρίσης καί της δίαφανείας16.
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Εντος τρίων (3) εργασίμων ημερων απο την ηλεκτρονίκη υποβολη των ως ανω στοίχείων καί
δίκαίολογητίκων, συμφωνα με τα ανωτερω υπο β) καί γ) αναφερομενα, προσκομίζονταί υποχρεωτίκα
απο τον οίκονομίκο φορεα στην αναθετουσα αρχη, σε εντυπη μορφη καί σε σφραγίσμενο φακελο, τα
εγγραφα που απαίτείταί να προσκομίσθουν σε πρωτοτυπη μορφη, συμφωνα με τίς δίαταξείς του
αρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κωδίκας Δίοίκητίκης Δίαδίκασίας'', οπως τροποποίηθηκε με τίς
δίαταξείς του αρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.
δ) Αν κατα τον ελεγχο των παραπανω δίκαίολογητίκων δίαπίστωθεί οτί:
I) τα στοίχεία που δηλωθηκαν με το Τυποποίημενο Έντυπο Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ), είναί ψευδη η
ανακρίβη η
ii) αν δεν υποβληθουν στο προκαθορίσμενο χρονίκο δίαστημα τα απαίτουμενα πρωτοτυπα η
αντίγραφα, των παραπανω δίκαίολογητίκων, η
ii) αν απο τα δίκαίολογητίκα που προσκομίσθηκαν νομίμως καί εμπροθεσμως, δεν αποδείκνυονταί οί
οροί καί οί προυποθεσείς συμμετοχης συμφωνα με τα αρθρα 21, 22 καί 23 της παρουσας, 17
απορρίπτεταί η προσφορα του προσωρίνου αναδοχου, καταπίπτεί υπερ της αναθετουσας αρχης η
εγγυηση συμμετοχης του καί η κατακυρωση γίνεταί στον προσφεροντα που υπεβαλε την αμεσως
επομενη πλεον συμφερουσα απο οίκονομίκη αποψη προσφορα βασεί της τίμης τηρουμενης της
ανωτερω δίαδίκασίας.
Σε περίπτωση εγκαίρης καί προσηκουσας ενημερωσης της αναθετουσας αρχης γία μεταβολες στίς
προυποθεσείς τίς οποίες ο προσωρίνος αναδοχος είχε δηλωσεί με το Τυποποίημενο Έντυπο Υπευθυνης
Δηλωσης (ΤΕΥΔ) οτί πληροί καί οί οποίες επηλθαν η γία τίς οποίες ελαβε γνωση ο προσωρίνος αναδοχος
μετα την δηλωση καί μεχρί την ημερα της είδοποίησης/προσκλησης γία την προσκομίση των
δίκαίολογητίκων κατακυρωσης (οψίγενείς μεταβολες), δεν καταπίπτεί υπερ της αναθετουσας αρχης η
εγγυηση συμμετοχης του, που είχε προσκομίσθεί, συ μφωνα με το αρθρο 15 της παρουσας.
Αν κανενας απο τους προσφεροντες δεν υπεβαλε αληθη η ακρίβη δηλωση, η αν κανενας απο τους
προσφεροντες δεν προσκομίζεί ενα η περίσσοτερα απο τα απαίτουμενα δίκαίολογητίκα, η αν κανενας
απο τους προσφεροντες δεν αποδείξεί οτί πληροί τα κρίτηρία ποίοτίκης επίλογης του αρθρου 22, η
δίαδίκασία συναψης της συμβασης ματαίωνεταί.
Η δίαδίκασία ελεγχου των ως ανω δίκαίολογητίκων ολοκληρωνεταί με τη συνταξη πρακτίκου απο την
Επίτροπη Δίαγωνίσμου, στο οποίο αναγραφεταί η τυχον συμπληρωση δίκαίολογητίκων κατα τα
ορίζομενα στην παραγραφο (γ) του παροντος αρθρου 18. Η Επίτροπη, στη συνεχεία, το κοίνοποίεί,
μεσω της «λείτουργίκοτητας της «Επίκοίνωνίας», στην αναθετουσα αρχη γία τη ληψη αποφασης.
Η αναθετουσα αρχη προβαίνεί, μετα την εγκρίση του ανωτερω πρακτίκου, στην κοίνοποίηση της
αποφασης κατακυρωσης, μαζί με αντίγραφο ολων των πρακτίκων, σε καθε προσφεροντα που δεν εχεί
αποκλείσθεί ορίστίκα,19 εκτος απο τον προσωρίνο αναδοχο, συμφωνα με τίς κείμενες δίαταξείς, μεσω
της λείτουργίκοτητας της «Επίκοίνωνίας», καί επίπλεον αναρτα τα Δίκαίολογητίκα του προσωρίνου
αναδοχου στον χωρο «Συνημμενα Ηλεκτρονίκου Δίαγωνίσμου».
ε) Η συναψη της συμβασης επερχεταί με την κοίνοποίηση της αποφασης κατακυρωσης στον
προσωρίνο αναδοχο συμφωνα με τα ορίζομενα στο αρθρο 105 ως ακολουθως :
Μετα την απρακτη παροδο της προθεσμίας ασκησης προδίκαστίκης προσφυγης η, σε περίπτωση
ασκηση της, οταν παρελθεί απρακτη η προθεσμία ασκησης αίτησης αναστολης κατα της αποφασης
της Α.Ε.Π.Π. καί, σε περίπτωση ασκησης αίτησης αναστολης κατα της αποφασης της Α.Ε.Π.Π., οταν
εκδοθεί αποφαση επί της αίτησης, με την επίφυλαξη της χορηγησης προσωρίνης δίαταγης, συμφωνα
με τα ορίζομενα στο τελευταίο εδαφίο της παραγραφου 4 του αρθρου 372 του ν. 4412/2016 καί, μετα
την ολοκληρωση του προσυμβατίκου ελεγχου απο το Ελεγκτίκο Συνεδρίο, εφοσον απαίτείταί,
συμφωνα με τα αρθρα 35 καί 36 του ν. 4129/2013, ο προσωρίνος αναδοχος, υποβαλλεί, εφοσον
απαίτείταί, υπευθυνη δηλωση, μετα απο σχετίκη προσκληση της αναθετουσας αρχης, μεσω της
λείτουργίκοτητας της “Επίκοίνωνίας” του υποσυστηματος. Στην υπευθυνη δηλωση, η οποία
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υπογραφεταί κατα τα ορίζομενα στο αρθρο 23 της παρουσας, δηλωνεταί οτί, δεν εχουν επελθεί στο
προσωπο του οψίγενείς μεταβολες, κατα την εννοία του αρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκείμενου
να δίαπίστωθεί οτί δεν εχουν εκλείψεί οί προυποθεσείς συμμετοχης του αρθρου 21, οτί εξακολουθουν
να πληρουνταί τα κρίτηρία επίλογης του αρθρου 22 καί οτί δεν συντρεχουν οί λογοί αποκλείσμου του
ίδίου αρθρου,. Η υπευθυνη δηλωση ελεγχεταί απο την Επίτροπη Δίαγωνίσμου, η οποία συντασσεί
πρακτίκο που συνοδευεί τη συμβαση20.
Μεσω της λείτουργίκοτητας της “Επίκοίνωνίας” του υποσυστηματος κοίνοποίείταί η αποφαση
κατακυρωσης στον προσωρίνο αναδοχο21. Με την ίδία αποφαση καλείταί ο αναδοχος οπως προσελθεί
σε ορίσμενο τοπο καί χρονο γία την υπογραφη του συμφωνητίκου, θετοντας του η αναθετουσα αρχη
προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνεί τίς είκοσί (20) ημερες απο την κοίνοποίηση είδίκης
ηλεκτρονίκης προσκλησης, μεσω της λείτουργίκοτητας της “Επίκοίνωνίας” του υποσυστηματος,
προσκομίζοντας, καί την απαίτουμενη εγγυητίκη επίστολη καλης εκτελεσης. Η εν λογω κοίνοποίηση
επίφερεί τα εννομα αποτελεσματα της αποφασης κατακυρωσης, συμφωνα με ορίζομενα στην παρ. 3
του αρθρου 105 του ν.4412/2016.
Εαν ο αναδοχος δεν προσελθεί να υπογραψεί το συμφωνητίκο, μεσα στην προθεσμία που ορίζεταί στην
είδίκη προκληση, κηρυσσεταί εκπτωτος, καταπίπτεί υπερ της αναθετουσας αρχης η εγγυηση
συμμετοχης του καί ακολουθείταί η δίαδίκασία του αρθρου 4.2.γ της παρουσας γία τον προσφεροντα
που υπεβαλε την αμεσως επομενη πλεον συμφερουσα απο οίκονομίκη αποψη προσφορα βασεί τίμης22.
Αν κανενας απο τους προσφεροντες δεν προσελθεί γία την υπογραφη του συμφωνητίκου, η δίαδίκασία
συναψης της συμβασης ματαίωνεταί, συμφωνα με την περίπτωση β της παραγραφου 1 του αρθρου
106 του ν. 4412/2016.

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία
Κάθε ενδίαφερόμενος, ο οποίος έχεί ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκρίμένη σύμβαση καί έχεί
ή είχε υποστεί ή ενδέχεταί να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλείψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερίκής νομοθεσίας, δίκαίούταί να
ασκήσεί προδίκαστίκή προσφυγή ενώπίον της ΑΕΠΠ κατά της σχετίκής πράξης ή παράλείψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδίορίζοντας είδίκώς τίς νομίκές καί πραγματίκές αίτίάσείς που δίκαίολογούν
το αίτημά του23.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία γία την άσκηση της
προδίκαστίκής προσφυγής είναί:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοίνοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδίαφερόμενο
οίκονομίκό φορέα αν η πράξη κοίνοποίήθηκε με ηλεκτρονίκά μέσα ή τηλεομοίοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοίνοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησίμοποίήθηκαν άλλα μέσα επίκοίνωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματίκή ή τεκμαίρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτεί τα
συμφέροντα του ενδίαφερόμενου οίκονομίκού φορέα.
Σε περίπτωση παράλείψης, η προθεσμία γία την άσκηση της προδίκαστίκής προσφυγής είναί
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλείψης24.
Η προδίκαστίκή προσφυγή, με βάση καί τα όσα προβλέπονταί στο π.δ. 39/2017, κατατίθεταί
ηλεκτρονίκά βάσεί του τυποποίημένου εντύπου καί μέσω της λείτουργίκότητας «Επίκοίνωνία»
του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επίλέγοντας κατά περίπτωση την ένδείξη
«Προδίκαστίκή Προσφυγή» καί επίσυνάπτοντας το σχετίκό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
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Γία το παραδεκτό της άσκησης της προδίκαστίκής προσφυγής κατατίθεταί παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα είδίκά ορίζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποίο επίστρέφεταί στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολίκής ή μερίκής αποδοχής της προσφυγής του
ή σε περίπτωση που πρίν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνεί στην οφείλόμενη ενέργεία.
Η προθεσμία γία την άσκηση της προδίκαστίκής προσφυγής καί η άσκησή της κωλύουν τη σύ ναψη
της σύμβασης επί ποίνή ακυρότητας, η οποία δίαπίστώνεταί με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από
άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεταί στην περίπτωση που, κατά τη δίαδίκασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά 25.
Κατά τα λοίπά, η άσκηση της προδίκαστίκής προσφυγής δεν κωλύεί την πρόοδο της δίαγωνίστίκής
δίαδίκασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρίνά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λείτουργίας της «Επίκοίνωνίας»:
α. Κοίνοποίεί την προδίκαστίκή προσφυγή σε κάθε ενδίαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 καί την περ. α΄ της παρ. 1
του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
β. Είδοποίεί, παρέχεί πρόσβαση στο σύνολο των στοίχείων του δίαγωνίσμού καί δίαβίβάζεί στην
Αρχή Εξέτασης Προδίκαστίκών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του
άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα καί με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ . 39/2017
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεταί αίτίολογημένα επί της βασίμότητας των προβαλλόμενων πραγματίκών καί
νομίκών ίσχυρίσμών της προσφυγής καί των ίσχυρίσμών της αναθέτουσας αρχής καί, σε περίπτωση
παρέμβασης, των ίσχυρίσμών του παρεμβαίνοντος καί δέχεταί (εν όλω ή εν μέρεί) ή απορρίπτεί την
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεταί μέσα σε αποκλείστίκή προθεσμία είκοσί (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής 26.
Σε περίπτωση συμπληρωματίκής αίτίολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεταί έως
καί δέκα (10) ημέρες πρίν την συζήτηση της προσφυγής καί κοίνοποίείταί αυθημερόν στον
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναί εφίκτό με οποίοδήποτε
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων καί της συμπληρωματίκής αίτίολογίας της
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενταί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πρίν από
τη συζήτηση της προσφυγής27.
Η άσκηση της προδίκαστίκής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση γία την άσκηση των ένδίκων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής καί της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.
Όποίος έχεί έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσεί την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της
ΑΕΠΠ καί την ακύρωσή της ενώπίον του αρμοδίου δίκαστηρίου 28. Δίκαίωμα άσκησης των ίδίων
ενδίκων βοηθημάτων έχεί καί η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνεί δεκτή την προδίκαστίκή
προσφυγή. Με τα ένδίκα βοηθήματα της αίτησης αναστολής καί της αίτησης ακύρωσης λογίζονταί
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ καί όλες οί συναφείς προς την ανωτέρω
απόφαση πράξείς ή παραλείψείς της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί
αντίστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης
ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάταί από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεταί στο αρμόδίο δίκαστήρίο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την κοίνοποίηση ή την πλήρη γνώση29 της απόφασης επί της προδίκαστίκής προσφυγής καί συζητείταί
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το αργότερο εντός τρίάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Γία την άσκηση της αίτήσεως
αναστολής κατατίθεταί το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα είδίκότερα ορίζόμενα στο άρθρο
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύεί τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρίνή δίαταγή
ο αρμόδίος δίκαστής αποφανθεί δίαφορετίκά.

Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχετίκα με την υπογραφη της συ μβασης, ίσχυ ουν τα προβλεπο μενα στην παρ. 5 α ρθρου 105 καί
135 του ν. 4412/2016.
Τα εγγραφα της συ μβασης με βα ση τα οποί α θα εκτελεσθεί το ε ργο εί ναί τα αναφερο μενα
παρακα τω. Σε περί πτωση ασυμφωνί ας των περίεχομε νων σε αυτα ο ρων, η σείρα ίσχυ ος
καθορί ζεταί ως κατωτε ρω.
Το συμφωνητίκο .
Η παρου σα Δίακη ρυξη.
Η Οίκονομίκη Προσφορα .
Το Τίμολογίο Δημοπρα τησης
Η Είδίκη Συγγραφη Υποχρεω σεων (Ε.Σ.Υ.).
Η Τεχνίκη Συγγραφη Υποχρεω σεων (Τ.Σ.Υ) με τίς Τεχνίκες Προδίαγραφες καί τα
Παραρτη ματα τους,
7. Η Τεχνίκη Περίγραφη (Τ.Π.).
8. Ο Πρου πολογίσμο ς Δημοπρα τησης.
9. Οί εγκεκρίμε νες μελε τες του ε ργου.
10. Το εγκεκρίμε νο Χρονοδία γραμμα κατασκευη ς του ε ργου.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1.

Τα εγγραφα της συμβασης συντασσονταί υποχρεωτίκα στην ελληνίκη γλωσσα καί προαίρετίκα
καί σε αλλες γλωσσες, συνολίκα η μερίκα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξυ των τμηματων
των εγγραφων της συμβασης που εχουν συνταχθεί σε περίσσσοτερες γλωσσες, επίκρατεί η
ελληνίκη εκδοση. Τυχον ενστασείς υποβαλλονταί στην ελληνίκη γλωσσα.

6.2.

Οί προσφορες καί τα περίλαμβανομενα σε αυτες στοίχεία, καθως καί τα αποδείκτίκα εγγραφα
συντασσονταί στην ελληνίκη γλωσσα η συνοδευονταί απο επίσημη μεταφραση τους στην
ελληνίκη γλωσσα.

6.3.

Στα αλλοδαπα δημοσία εγγραφα καί δίκαίολογητίκα εφαρμοζεταί η Συνθηκη της Χαγης της
5.10.1961, που κυρωθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Είδίκα τα αλλοδαπα ίδίωτίκα εγγραφα
συνοδευονταί απο μεταφραση τους στην ελληνίκη γλωσσα επίκυρωμενη είτε απο προσωπο
αρμοδίο κατα τίς δίαταξείς της εθνίκης νομοθεσίας είτε απο προσωπο κατα νομο αρμοδίο της
χωρας στην οποία εχεί συνταχθεί εγγραφο30. Επίσης, γίνονταί υποχρεωτίκα αποδεκτα ευκρίνη
φωτοαντίγραφα εγγραφων που εχουν εκδοθεί απο αλλοδαπες αρχες καί εχουν επίκυρωθεί απο
δίκηγορο, συμφωνα με τα προβλεπομενα στην παρ. 2 περ. β του αρθρου 11 του ν. 2690/1999
“Κωδίκας Δίοίκητίκης Δίαδίκασίας”, αντίκατασταθηκε ως ανω με το αρθρο 1 παρ.2 του
ν.4250/2014.

6.4.

Ενημερωτίκα καί τεχνίκα φυλλαδία καί αλλα εντυπα-εταίρίκα η μη – με είδίκο τεχνίκο
περίεχομενο μπορουν να υποβαλλονταί σε αλλη γλωσσα, χωρίς να συνοδευονταί απο
μεταφραση στην ελληνίκη
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6.5.

Η επίκοίνωνία με την αναθετουσα αρχη, καθως καί μεταξυ αυτης καί του αναδοχου, θα γίνονταί
υποχρεωτίκα στην ελληνίκη γλωσσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1.

Γία τη δημοπρατηση του εργου, την εκτελεση της συμβασης καί την κατασκευη του,
εφαρμοζονταί οί δίαταξείς των παρακατω νομοθετηματων, οπως ίσχυουν:
- 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» 31
- 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»,32
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ),
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )33
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841),
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
- Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση
και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών
μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως
τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).
της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους
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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), οπως
τροποποίηθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), γία τη δίασταυρωση των στοίχείων του αναδοχου
με τα στοίχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοίνη αποφαση των
Υπουργων Αναπτυξης καί Επίκρατείας υπ’ αρίθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετίκα με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’, 34, καθως καί η αποφαση του Υφυπουργου Οίκονομίας καί Οίκονομίκων υπ’
αρίθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”.

7.3

Οί δίαταξείς του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κυρωση Κωδίκα Φορου Προστίθεμενης Αξίας».

7.4

Οί σε εκτελεση των ανωτερω δίαταξεων εκδοθείσες κανονίστίκες πραξείς 35, καθως καί λοίπες
δίαταξείς που αναφερονταί ρητα η απορρεουν απο τα ορίζομενα στα συμβατίκα τευχη της
παρουσας καθως καί το συνολο των δίαταξεων του ασφαλίστίκου, εργατίκου, περίβαλλοντίκου
καί φορολογίκου δίκαίου καί γενίκοτερα καθε δίαταξη (Νομος, Π.Δ., Υ.Α.) καί ερμηνευτίκη
εγκυκλίος που δίεπεί την αναθεση καί εκτελεση του εργου της παρουσας συμβασης, εστω καί
αν δεν αναφερονταί ρητα.

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 εργο χρηματοδοτείταί απο ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ σε βαρος των πίστωσεων του εργου: 2017ΣΕΟ5500010 36 στο πλαί σίο της
προ σκλησης Χ, της πρα ξης: « Εργασί α συντη ρησης καί εκσυγχρονίσμου των
εγκαταστα σεων του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.» Εί ναί δε εγγεγραμμε νο στον πρου πολογίσμο του
οίκονομίκου ε τους 2020 του Περίβαλλοντίκου Συνδε σμου Δη μων Αθη νας Πείραία με Κ.Α.
60-7311.001, ενω εχεί ενταχθεί καί στο τεχνίκο προγραμμα του οίκονομίκου ε τους 2020.
Το ε ργο υπο κείταί στίς κρατη σείς 37 που προβλεπονταί γία τα ε ργα αυτα ,
περίλαμβανομενης της κρα τησης υ ψους 0,07 % υπερ των λείτουργίκων αναγκων της
Ενίαί ας Ανεξα ρτητης Αρχη ς Δημοσί ων Συμβα σεων, συ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ 3 ν.
4013/2011 38, της κρα τησης υ ψους 0,06 % υπε ρ των λείτουργίκων αναγκων της Αρχη ς
Εξε τασης Προδίκαστίκων Προσφυγω ν, συ μφωνα με το α ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 ,
καθω ς καί της κρα τησης 6% 0, συ μφωνα με τίς δίατα ξείς του α ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του
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ν. 4412/2016 καί της υπ' αρίθμ. ΔΝΣγ/οίκ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απο φασης του
Υπουργου Υποδομων καί Μεταφορων (Β' 2235).
8.2.

Τα γενίκα ε ξοδα, ο φελος κ.λ.π. του Αναδοχου καί οί επίβαρυ νσείς απο φο ρους, δασμου ς
κ.λ.π. καθορί ζονταί στο αντί στοίχο α ρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρυ νεί τον Κυ ρίο του Έργου.

8.3.

Οί πληρωμες θα γί νονταί συ μφωνα με το α ρθρο 152 του ν. 4412/2016 καί το αντί στοίχο
α ρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμη του εργολαβίκου τίμη ματος θα γί νεταί σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθετουσα αρχη39 μπορεί, κατα τη δίαδίκασία αξίολογησης των προσφορων, να καλεσεί τους
οίκονομίκους φορείς, μεσω της λείτουργίκοτητας της ‘’Επίκοίνωνίας” του υποσυστηματος να
συμπληρωσουν η να δίευκρίνίσουν τα εγγραφα η δίκαίολογητίκα που εχουν υποβαλεί,
συμπερίλαμβανομενης καί της οίκονομίκης τους προσφορας, μεσα σε ευλογη προθεσμία, η οποία δεν
μπορεί να είναί μίκροτερη απο επτα (7) ημερες απο την ημερομηνία κοίνοποίησης σε αυτους της
σχετίκης προσκλησης, συμφωνα με τα είδίκοτερα ορίζομενα στίς δίαταξείς των αρθρων 102 καί 103
του ν. 4412/2016 καί του αρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Οποίαδηποτε δίευκρίνίση η συμπληρωση που υποβαλλεταί απο τους προσφεροντες η υποψηφίους,
χωρίς να εχεί ζητηθεί απο την αναθετουσα αρχη40, δεν λαμβανεταί υποψη.

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Γία την παρουσα δίαδίκασία εχεί εκδοθεί η αποφαση με αρ.πρωτ. 1459/08-07-2020 γία την αναληψη
υποχρεωσης/εγκρίση δεσμευσης πίστωσης γία το οίκονομίκο ετος 2020, καί με αρ.(Α.Α.Υ. Α279/2020) καταχωρηση στο βίβλίο εγκρίσεων καί εντολων πληρωμης της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρωνεταί καί
ο αρίθμος της αποφασης εγκρίσης της πολυετους αναληψης σε περίπτωση που η δαπανη εκτείνεταί σε
περίσσοτερα του ενος οίκονομίκα ετη, συμφωνα με το αρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).41
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
έργου
Τίτλος του έργου
Ο τίτλος του εργου είναί: “Εργασία συντήρησης και εκσυγχρονισμού των
εγκαταστάσεων του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.»
Υποέργο: « Ανακατασκευή των κλωβών του τομέα Α και επέκταση του κτηνιατρείου του

ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.».
4.2

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)
Ο προυπολογίσμος δημοπρατησης του εργου ανερχεταί σε 42 416.782,64 Ευρω καί
αναλυεταί σε:
Δαπανη Εργασίων 234.088,30 Ευρω.
Γενίκα εξοδα καί Όφελος εργολαβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 42.185,89 Ευρω.
Απροβλεπτα43 (ποσοστου 15% επί της δαπανης εργασίων καί του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
41.433,63, Ευρω που αναλωνονταί συμφωνα με τους ορους του αρθρου 156 παρ. 3. (α) του
ν. 4412/2016.
Προβλεψη απολογίστίκων 15.000,00 Ευρω
ΓΕ & ΟΕ απολογίστίκων 2.700,00 Ευρω
Στο ανωτερω ποσο προβλεπεταί αναθεωρηση στίς τίμες ποσου 757,21 Ευρω συμφωνα με
το αρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Η παρουσα συμβαση δεν υποδίαίρείταί σε τμηματα καί ανατίθεταί ως ενίαίο συνολο γία
τους ακολουθους λογους : Το ολον εργο αποτελείταί απο καθαίρεσείς παλαίων κλωβων καί
αντίκατασταση αυτων με καίνουργία γεγονος που αποτελείταί απο ενίαίο συνολο καί δεν
είναί δυνατον να υποδίαίρεθεί σε επίμερους εργα.44

11.1.

Τόπος εκτέλεσης του έργου
Στα Λακκωματα Σχίστου Περαματος οπου ευρίσκονταί οί εγκαταστασείς του ΠΕΣΥΔΑΠ.

11.2.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Το έργο αφορά

Α) στην ανακατασκευή των ήδη υπαρχόντων κλωβών των ατομίκών καί ομαδίκών χώρων άσκησης
καί εκτόνωσης των σκύλων του τομέα Α του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.
Β) στην επέκταση του κτηνίατρείου.
Στους ήδη υπάρχοντες κλωβούς θα γίνουν οί εξής εργασίες:
α) Καθαίρεση των ήδη υπαρχόντων κλωβών του τομέα Α.
β) Θα κατασκευαστούν τρείς σείρές κλωβών , οί δύο ακραίες σείρές θα αποτελούνταί από 17 ατομίκούς
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κλωβούς καί η μεσαία από 16 ατομίκούς κλωβούς, ήτοί θα κατασκευαστούν συνολίκά 50 ατομίκοί
κλωβοί. Ο κάθε ατομίκός κλωβός θα αποτελείταί από το χώρο παραμονής του σκύλου δίαστάσεων
(2χ2)m καί το χώρο ατομίκής εκτόνωσης του ζώου δίαστάσεων (2χ2) m. Συνολίκά κάθε ατομίκός
κλωβός θα αποτελείταί από 8 m2 .
Γία κάθε έξί ατομίκούς κλωβούς θα υπάρχεί ένας ομαδίκός χώρος εκτόνωσης.
Β) Ο χώρος που βρίσκεταί όπίσθεν του κτηνίατρείου δίαστάσεων 6,50χ2,69 καί 6,39χ2,52 μέτρων θα
ανακατασκευαστεί σε χώρο ανάρρωσης των ζώων . Γία το σκοπό αυτό θα αντίκατασταθούν τα
πλευρίκά τοίχώματα με μονωτίκά πάνελ πολυουρεθάνης, το δάπεδο καί οί τοίχοί θα στρωθούν με
πλακάκία δαπέδου καί τοίχων αντίστοίχα.
Επισημαίνεται οτί, το φυσίκο καί οίκονομίκο αντίκείμενο των δημοπρατουμενων εργων δεν πρεπεί
να μεταβαλλεταί ουσίωδως κατα τη δίαρκεία εκτελεσης της συμβασης, κατα τα ορίζομενα στην παρ. 4
του αρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατοτητα μεταβολης υφίσταταί, μονο υπο τίς προυποθεσείς των
αρθρων 13245 καί 156 ν. 4412/2016.
Επίτρεπεταί η χρηση των «επί ελασσον» δαπανων με τους ακολουθους ορους καί περίορίσμους:
•

Δεν τροποποίείταί το «βασίκο σχεδίο» της προκηρυξης, ουτε οί προδίαγραφες του εργου, οπως
περίγραφονταί στα συμβατίκα τευχη, ουτε καταργείταί ομαδα εργασίων της αρχίκης συμβασης.

•

Δεν θίγεταί η πληροτητα, ποίοτητα καί λείτουργίκοτητα του εργου.

•

Δεν χρησίμοποίείταί γία την πληρωμη νεων εργασίων που δεν υπηρχαν στην αρχίκη συμβαση.

•

Δεν υπερβαίνεί η δαπανη αυτη, κατα τον τελίκο εγκεκρίμενο Ανακεφαλαίωτίκο Πίνακα Εργασίων
του εργου, ποσοστο είκοσί τοίς εκατο (20%) της συμβατίκης δαπανης ομαδας εργασίων του εργου
ουτε, αθροίστίκα, ποσοστο δεκα τοίς εκατο (10%) της δαπανης της αρχίκης αξίας συμβασης χωρίς
Φ.Π.Α., αναθεωρηση τίμων καί απροβλεπτες δαπανες. Στην αθροίστίκη αυτη ανακεφαλαίωση
λαμβανονταί υποψη μονο οί μεταφορες δαπανης απο μία ομαδα εργασίων σε αλλη.
Τα ποσα που εξοίκονομουνταί, εφοσον υπερβαίνουν τα ανωτερω ορία (20% η καί 10%), μείωνουν
ίσοποσα τη δαπανη της αξίας συμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρησείς καί απροβλεπτες δαπανες.
Γία τη χρηση των «επί ελασσον δαπανων» απαίτείταί σε καθε περίπτωση η συμφωνη γνωμη του
Τεχνίκου
Συμβουλίου,
υστερα
απο
είση γηση
του
φορεα
υλοποίησης.
Ο προυπολογίσμος των εργων στα οποία εφαρμοζεταί η παραγραφος αυτη αναλυεταί σε Οομαδες
εργασίων, οί οποίες συντίθενταί απο εργασίες που υπαγονταί σε ενίαία υποσυνολα του τεχνίκου
αντίκείμενου των εργων, εχουν παρομοίο τροπο κατασκευης καί επίδεχονταί το ίδίο ποσοστο
εκπτωσης στίς τίμες μοναδας τους. Με αποφαση του Υπουργου Υποδομων καί Μεταφορων, η
οποία μετα την εκδοση της θα εχεί εφαρμογη σε ολα τα ως ανω εργα, προσδίορίζονταί οί ομαδες
εργασίων ανα κατηγορία εργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολίκη προθεσμί α εκτελεσης του ε ργου, ορί ζεταί σε πεντε μη νες (5) απο την ημε ρα
υπογραφη ς της συ μβασης 46.
Οί αποκλείστίκες καί ενδείκτίκε ς τμηματίκες προθεσμί ες του ε ργου αναφερονταί στην Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1

Η επίλογη του Αναδοχου, θα γί νεί συ μφωνα με την «ανοίκτη δίαδίκασί α» του α ρθρου
27 του ν. 4412/2016 καί υπο τίς πρου ποθε σείς του νο μου αυτου .
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13.2

Η οίκονομίκη προσφορα των δίαγωνίζομενων, θα συνταχθεί καί υποβληθεί συ μφωνα
με τα ορίζο μενα στο α ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .

13.3

Κα θε προσφερων μπορεί να υποβα λεί μο νο μί α προσφορα .

13.4

Δεν επίτρε πεταί η υποβολη εναλλακτίκω ν προσφορων . 48

13.5

Δε γί νονταί δεκτες προσφορες γία με ρος του αντίκείμε νου της συ μβασης.

47

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κρίτη ρίο γία την ανα θεση της συ μβασης εί ναί η πλε ον συμφε ρουσα απο οίκονομίκη α ποψη
προσφορα μο νο βα σεί τίμη ς (χαμηλο τερη τίμη ).
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1

Γία την συμμετοχη στον δίαγωνίσμο απαίτεί ταί η κατα θεση απο τους συμμετε χοντες
οίκονομίκου ς φορεί ς, κατα τους ο ρους της παρ. 1 α) του α ρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητίκη ς επίστολη ς συμμετοχη ς, που ανερχεταί στο ποσο των ε ξί χίλία δων
επτακοσί ων εί κοσί δυ ο ευρω (6.722,00). 49
Στην περί πτωση ε νωσης οίκονομίκων φορεων, η εγγυ ηση συμμετοχη ς περίλαμβα νεί
καί τον ο ρο ο τί η εγγυ ηση καλυ πτεί τίς υποχρεω σείς ο λων των οίκονομίκω ν φορε ων
που συμμετε χουν στην ενωση.

15.2

Οί εγγυητίκε ς επίστολες συμμετοχη ς περίλαμβα νουν, συ μφωνα με το α ρθρο 72 παρ. 4
του ν. 4412/2016, κατ’ ελα χίστον τα ακο λουθα στοίχεί α :
α) την ημερομηνί α ε κδοσης,
β) τον εκδο τη,
γ) τον κυ ρίο του ε ργου η το φορε α κατασκευη ς του ε ργου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ προς τον οποί ο απευθυ νονταί,
δ) τον αρίθμο της εγγυ ησης,
ε) το ποσο που καλυ πτεί η εγγυ ηση,
στ) την πλη ρη επωνυμί α, τον Α.Φ.Μ. καί τη δίευ θυνση του οίκονομίκου φορε α υπε ρ
του οποί ου εκδί δεταί η εγγυ ηση (στην περί πτωση ε νωσης αναγρα φονταί ο λα τα
παραπα νω γία κα θε μελος της ενωσης),
ζ) τους ο ρους ο τί: αα) η εγγυ ηση παρεχεταί ανε κκλητα καί ανεπίφυ λακτα, ο δε
εκδο της παραίτεί ταί του δίκαίω ματος της δίαίρεσεως καί της δίζη σεως, καί ββ) ο τί σε
περί πτωση κατα πτωσης αυτη ς, το ποσο της κατα πτωσης υπο κείταί στο εκα στοτε
ίσχυ ον τε λος χαρτοση μου,
η) τα στοίχεί α της δίακη ρυξης (αρίθμο ς, ε τος, τί τλος ε ργου ) καί την καταληκτίκη
ημερομηνί α υποβολη ς προσφορων,
θ) την ημερομηνί α λη ξης η τον χρο νο ίσχυ ος της εγγυ ησης,
ί) την ανα ληψη υποχρε ωσης απο τον εκδο τη της εγγυ ησης να καταβα λεί το ποσο της
εγγυ ησης ολίκα η μερίκα εντο ς πεντε (5) ημερων μετα απο απλη ε γγραφη είδοποί ηση
εκεί νου προς τον οποί ο απευθυ νεταί.
(Στο σημεί ο αυτο γί νεταί παραπομπη στα σχετίκα υποδεί γματα, εφο σον υπα ρχουν).

15.3

Η εγγυ ηση συμμετοχη ς πρε πεί να ίσχυ εί τουλα χίστον γία τρία ντα (30) ημε ρες μετα τη
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λη ξη του χρο νου ίσχυ ος της προσφορα ς του α ρθρου 19 της παρου σας, η τοί μεχρί
07/03/2021, α λλως η προσφορα απορρί πτεταί. Η αναθε τουσα αρχη μπορεί , πρίν τη
λη ξη της προσφορα ς, να ζητα απο τον προσφε ροντα να παρατεί νεί, πρίν τη λη ξη τους,
τη δία ρκεία ίσχυ ος της προσφορα ς καί της εγγυ ησης συμμετοχη ς.
15.4

Η εγγυ ηση συμμετοχη ς καταπί πτεί, υπε ρ του κυρί ου του εργου, μετα απο γνωμη του
Τεχνίκου Συμβουλί ου αν ο προσφε ρων αποσυ ρεί την προσφορα του κατα τη δία ρκεία
ίσχυ ος αυτη ς καί στίς περίπτω σείς του α ρθρου 4.2 της παρου σας.
Η ε νσταση του αναδοχου κατα της αποφα σεως δεν αναστε λλεί την εί σπραξη του ποσου
της εγγυη σεως.

15.5

Η εγγυ ηση συμμετοχη ς επίστρε φεταί στον ανα δοχο με την προσκο μίση της εγγυ ησης
καλη ς εκτε λεσης.
Η εγγυ ηση συμμετοχη ς επίστρε φεταί στους λοίπου ς προσφε ροντες, συ μφωνα με τα
είδίκο τερα ορίζο μενα στο α ρθρο 72 του ν. 4412/2016 50.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)51
16.1

Δεν προβλε πεταί η χορη γηση προκαταβολη ς στον Ανα δοχο .

16.2

Δεν προβλεπεταί η πληρωμη πρίμ στην παρουσα συμβαση .

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Γία την υπογραφη της συ μβασης απαίτεί ταί η παροχη εγγυ ησης καλη ς εκτε λεσης, συ μφωνα
με το α ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υ ψος της οποί ας καθορί ζεταί σε ποσοστο 5% επί
της αξί ας της συ μβασης, χωρί ς Φ.Π.Α. καί κατατί θεταί πρίν η κατα την υπογραφη της συ μβασης.
Η εγγυ ηση καλη ς εκτελεσης καταπί πτεί στην περί πτωση παρα βασης των ο ρων της συ μβασης,
ο πως αυτη είδίκο τερα ορί ζεί.
Σε περί πτωση τροποποί ησης της συ μβασης κατα το α ρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποί α
συνεπα γεταί αυ ξηση της συμβατίκη ς αξί ας, ο ανα δοχος εί ναί υποχρεωμε νος να καταθε σεί πρίν
την τροποποί ηση, συμπληρωματίκη εγγυ ηση το υ ψος της οποί ας ανε ρχεταί σε ποσοστο 5% επί
του ποσου της αυ ξησης χωρί ς ΦΠΑ.
Η εγγυ ηση καλη ς εκτελεσης της συ μβασης καλυ πτεί συνολίκα καί χωρί ς δίακρί σείς την εφαρμογη
ο λων των ο ρων της συ μβασης καί κα θε απαί τηση της αναθε τουσας αρχη ς η του κυρί ου του ε ργου
εναντί του αναδοχου.
Η εγγυ ηση καλη ς εκτελεσης καταπί πτεί υπε ρ του κυρί ου του εργου, με αίτίολογημενη απο φαση
του Προί σταμε νου της Δίευθυ νουσας Υπηρεσί ας, ίδί ως μετα την ο ρίστίκοποί ηση της ε κπτωσης
του αναδοχου. Η ε νσταση του αναδοχου κατα της αποφα σεως δεν αναστε λλεί την εί σπραξη του
ποσου της εγγυη σεως.
Οί εγγυητίκες επίστολες καλη ς εκτε λεσης περίλαμβα νουν κατ’ ελα χίστον τα αναφερο μενα στην
παρα γραφο 15.2 της παρου σας καί επίπρο σθετα, τον αρίθμο καί τον τί τλο της σχετίκη ς
συ μβασης .

17.2 Εγγυ ηση καλη ς λείτουργί ας
Δεν προβλεπεταί.

19

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οί εγγυητίκες επίστολες των αρθρων 15, 16 καί 17 εκδίδονταί απο πίστωτίκα ή χρηματοδοτίκά
ίδρυματα ή ασφαλίστίκές επίχείρήσείς κατά την έννοία των περίπτώσεων β΄ καί γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λείτουργουν νομίμα στα κρατη- μελη της Ενωσης η του
Ευρωπαίκου Οίκονομίκου Χωρου η στα κρατη-μερη της ΣΔΣ καί εχουν, συμφωνα με τίς ίσχυουσες
δίαταξείς, το δίκαίωμα αυτο. Μπορουν, επίσης, να εκδίδονταί απο το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. η να
παρεχονταί με γραμματίο του Ταμείου Παρακαταθηκων καί Δανείων, με παρακαταθεση σε αυτο του
αντίστοίχου χρηματίκου ποσου. 52
Αν συσταθεί παρακαταθηκη με γραμματίο παρακαταθεσης χρεογραφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκων καί Δανείων, τα τοκομερίδία η μερίσματα που ληγουν κατα τη δίαρκεία της
εγγυησης επίστρεφονταί μετα τη ληξη τους στον υπερ ου η εγγυηση οίκονομίκο φορεα.

17.Α.2 Οί εγγυητίκε ς επίστολες εκδί δονταί κατ’ επίλογη του οίκονομίκου φορεα/ αναδοχου απο
εναν η περίσσο τερους εκδο τες της παραπα νω παραγρα φου, ανεξαρτη τως του υ ψους των.
Εαν η εγγυηση εκδοθεί απο αλλοδαπο πίστωτίκο ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία απο τίς επίσημες
γλωσσες της Ευρωπαίκης Ένωσης, αλλα θα συνοδευεταί απαραίτητα απο μεταφραση στην ελληνίκη
γλωσσα, συμφωνα καί με τα είδίκοτερα ορίζομενα στο αρθρο 6.3. της παρουσας.
Η αναθετουσα αρχη επίκοίνωνεί με τους φορείς που φερονταί να εχουν εκδωσεί τίς εγγυητίκες
επίστολες, προκείμενου να δίαπίστωσεί την εγκυροτητα τους 53.

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώναποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορων54 ορίζεταί η
08/09/2020 ημερα Τρίτη και ώρα 10 π.μ
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
11/09/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ55

των προσφορών ορίζεται η

Αν, γία λογους ανωτερας βίας η γία τεχνίκους λογους δεν δίενεργηθεί η αποσφραγίση κατα την
ορίσθείσα ημερα η αν μεχρί τη μερα αυτη δεν εχεί υποβληθεί καμία προσφορα, η αποσφραγίση καί η
καταληκτίκη ημερομηνία αντίστοίχα μετατίθενταί σε οποίαδηποτε αλλη ημερα, με αποφαση της
αναθετουσας αρχης. Η αποφαση αυτη κοίνοποίείταί
στους προσφεροντες, με σω της
λείτουργίκο τητας “Επίκοίνωνί α”, πεντε (5) τουλαχίστον εργασίμες ημερες πρίν τη νεα ημερομηνία,
καί αναρταταί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ίστοσελίδα της αναθετουσας αρχης, εφοσον δίαθετεί, καθως καί
στον είδίκο , δημο σία προσβα σίμο, χω ρο “ηλεκτρονίκοί δίαγωνίσμοί ” της πυ λης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν καί στη νεα αυτη ημερομηνία δεν καταστεί δυνατη η
αποσφραγίση των προσφορων η δεν υποβληθουν προσφορες, μπορεί να ορίσθεί καί νεα ημερομηνία,
εφαρμοζομενων κατα τα λοίπα των δίαταξεων των δυο προηγουμενων εδαφίων.

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
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Καθε υποβαλλομενη προσφορα δεσμευεί τον συμμετεχοντα στον δίαγωνίσμο κατα τη δίαταξη του
αρθρου 97 του ν. 4412/2016, γία δίαστημα εξί μηνων (6)56, απο την ημερομηνία ληξης της προθεσμίας
υποβολης των προσφορων.
Η αναθετουσα αρχη μπορεί , πρίν τη λη ξη του χρο νου ίσχυ ος της προσφορα ς, να ζητα απο τους
προσφε ροντες να παρατεί νουν τη δία ρκεία ίσχυ ος της προσφορα ς τους καί της εγγυ ησης
συμμετοχη ς.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
1. Η προκηρυξη συμβασης 57 καί η παρουσα Δίακηρυξη δημοσίευθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ…).
2. Η Δίακη ρυξη αναρτα ταί καί στην ίστοσελί δα της αναθε τουσας αρχη ς (www.pesydap.gr),
(εφο σον υπα ρχεί), συ μφωνα με το α ρθρο 2 της παρου σας.
3. Περί ληψη της παρου σας Δίακη ρυξης δημοσίευ εταί στον Ελληνίκο Τυ πο 58, (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ καί
ΗΠΟΛΗ ΜΑΣ) συ μφωνα με το α ρθρο 66 ν. 4412/2016 καί αναρτα ταί στο προ γραμμα “Δίαυ γεία”
diavgeia.gov.gr.,
Τα εξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσίευσεων της προκηρυξης της
δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε αναδοχος, βαρυνουν τον ίδίο καί είσπραττονταί με τον πρωτο
λογαρίασμο πληρωμης του εργου. Τα εξοδα δημοσίευσεων των τυχον προηγουμενων δίαγωνίσμων γία
την αναθεση του ίδίου εργου, καθως καί τα εξοδα των μη απαραίτητων εκ του νομου δημοσίευσεων
βαρυνουν την αναθετουσα αρχη καί καταβαλλονταί απο τίς πίστωσείς του εργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η συμβαση ανατίθεταί βασεί του κρίτηρίου του αρθρου 14 της παρουσας, σε προσφεροντα ο οποίος
δεν αποκλείεταί απο τη συμμετοχη βασεί της παρ. Α του αρθρου 22 της παρουσας καί πληροί τα
κρίτηρία επίλογης των παρ. Β, Γ, Δ καί Ε του αρθρου 22 της παρουσας.
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
21. 1 Δίκαίωμα συμμετοχης εχουν φυσίκα η νομίκα προσωπα, η ενωσείς αυτων 59 που
δραστηρίοποίουνταί στην 1η τάξη καί ανω σε εργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ60 κατα την εννοία του
αρθρου 100 του ν.3669/2008, οπως τροποποίηθηκε καί ίσχυεί καί που είναί εγκατεστημενα σε:
α) σε κρατος-μελος της Ένωσης,
β) σε κρατος-μελος του Ευρωπαίκου Οίκονομίκου Χωρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χωρες που εχουν υπογραψεί καί κυρωσεί τη ΣΔΣ, στο βαθμο που η υπο αναθεση δημοσία
συμβαση καλυπτεταί απο τα Παραρτηματα 1, 2, 4 καί 5 καί τίς γενίκες σημείωσείς του σχετίκου με την
Ένωση
Προσαρτηματος
I
της
ως
ανω
Συμφωνίας,
καθως
καί
δ) σε τρίτες χωρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρουσας παραγραφου καί εχουν
συναψεί δίμερείς η πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θεματα δίαδίκασίων αναθεσης δημοσίων
συμβασεων.
21.2 Οίκονομίκος φορεας συμμετεχεί είτε μεμονωμενα είτε ως μελος ενωσης. 61,
21.3 Οί ενωσείς οίκονομίκων φορεων συμμετεχουν υπο τους ορους των παρ. 2, 3 καί 4 του αρθρου 19
καί των παρ. 1 (ε) καί 3 (β)του αρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαίτείταί απο τίς εν λογω ενωσείς να περίβληθουν συγκεκρίμενη νομίκη μορφη γία την υποβολη
προσφορας. Σε περίπτωση που η ενωση αναδείχθεί αναδοχος η νομίκη της μορφη πρεπεί να είναί
τετοία που να εξασφαλίζεταί η υπαρξη ενος καί μοναδίκου φορολογίκου μητρωου γία την ενωση (πχ
κοίνοπραξία).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οί μεμονωμενοί προσφεροντες πρεπεί να ίκανοποίουν ολα τα κρίτηρία ποίοτίκης επίλογης.
Στην περίπτωση ενωσης οίκονομίκων φορεων, ίσχυουν τα εξης :
- αναφορίκα με τίς απαίτησείς του αρθρου 22 Α της παρουσας, αυτες θα πρεπεί να ίκανοποίουνταί απο
καθε μελος της ενωσης
- αναφορίκα με τίς απαίτησείς του αρθρου 22.Β της παρουσας, καθε μελος της ενωσης θα πρεπεί να
είναί εγγεγραμμενο στο σχετίκο επαγγελματίκο μητρωο, συμφωνα με τα είδίκοτερα στο ως ανω αρθρο,
τουλαχίστον σε μία απο τίς κατηγορίες που αφορα στο υπο αναθεση εργο. Περαίτερω, αθροίστίκα
πρεπεί να καλυπτονταί ολες οί κατηγορίες του εργου.
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Καθε προσφερων αποκλείεται απο τη συμμετοχη σε δίαδίκασία συναψης συμβασης, εφοσον
συντρεχεί στο προσωπο του (αν προκείταί γία μεμονωμενο φυσίκο η νομίκο προσωπο) η σε ενα απο
τα μελη του (αν προκείταί περί ενωσης οίκονομίκων φορεων) ενας απο τους λογους των παρακατω
περίπτωσεων:
22.A.1. Όταν υπαρχεί είς βαρος του αμετακλητη62 καταδίκαστίκη αποφαση γία εναν απο τους
ακολουθους λογους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οπως αυτη ορίζεταί στο αρθρο 2 της αποφασης-πλαίσίο
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2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, γία την καταπολεμηση του οργανωμενου
εγκληματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, οπως ορίζεταί στο αρθρο 3 της συμβασης περί της καταπολεμησης της δίαφθορας στην
οποία ενεχονταί υπαλληλοί των Ευρωπαίκων Κοίνοτητων η των κρατων-μελων της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) καί στην παραγραφο 1 του αρθρου 2 της αποφασης-πλαίσίο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, γία την καταπολεμηση της δωροδοκίας στον ίδίωτίκο τομεα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθως καί οπως ορίζεταί στην κείμενη νομοθεσία η στο εθνίκο δίκαίο του
οίκονομίκου φορεα,
γ) απάτη, κατα την εννοία του αρθρου 1 της συμβασης σχετίκα με την προστασία των οίκονομίκων
συμφεροντων των Ευρωπαίκων Κοίνοτητων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρωθηκε με το
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατίκες δραστηρίοτητες, οπως
ορίζονταί, αντίστοίχως, στα αρθρα 1 καί 3 της αποφασης-πλαίσίο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, γία την καταπολεμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) η ηθίκη
αυτουργία η συνεργεία η αποπείρα δίαπραξης εγκληματος, οπως ορίζονταί στο αρθρο 4 αυτης,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η χρηματοδοτηση της τρομοκρατίας,
οπως αυτες ορίζονταί στο αρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαίκου Κοίνοβουλίου καί του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετίκα με την προληψη της χρησίμοποίησης του
χρηματοπίστωτίκου συστηματος γία τη νομίμοποίηση εσοδων απο παρανομες δραστηρίοτητες καί τη
χρηματοδοτηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματωθηκε στην
εθνίκη νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οπως ορίζονταί στο αρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαίκου Κοίνοβουλίου καί του Συμβουλίου της 5ης Απρίλίου 2011, γία
την προληψη καί την καταπολεμηση της εμπορίας ανθρωπων καί γία την προστασία των θυματων της,
καθως καί γία την αντίκατασταση της αποφασης-πλαίσίο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματωθηκε στην εθνίκη νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οίκονομίκος φορεας αποκλείεταί επίσης οταν το προσωπο είς βαρος του οποίου εκδοθηκε
αμετακλητη καταδίκαστίκη αποφαση είναί μελος του δίοίκητίκου, δίευθυντίκου η εποπτίκου οργανου
του εν λογω οίκονομίκου φορεα η εχεί εξουσία εκπροσωπησης, ληψης αποφασεων η ελεγχου σε αυτο.
Στίς περίπτωσείς εταίρείων περίορίσμενης ευθυνης (Ε.Π.Ε.), προσωπίκων εταίρείων ( Ο.Ε. Ε.Ε.) καί
Ιδίωτίκων Κεφαλαίουχίκων Εταίρείων ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρεωση του προηγουμενου εδαφίου, αφορα τους
δίαχείρίστες.
Στίς περίπτωσείς ανωνυμων εταίρείων (Α.Ε.), η υποχρεωση του προηγουμενου εδαφίου αφορα τον
Δίευθυνοντα Συμβουλο, καθως καί ολα τα μελη του Δίοίκητίκου Συμβουλίου.
Στίς περίπτωσείς των συνεταίρίσμων, η εν λογω υποχρεωση αφορα τα μελη του Δίοίκητίκου
Συμβουλίου63.
22.A.2 Όταν ο προσφερων εχεί αθετησεί τίς υποχρεωσείς του οσον αφορα στην καταβολη φορων η
είσφορων κοίνωνίκης ασφαλίσης καί αυτο εχεί δίαπίστωθεί απο δίκαστίκη η δίοίκητίκη αποφαση με
τελεσίδίκη καί δεσμευτίκη ίσχυ, συμφωνα με δίαταξείς της χωρας οπου είναί εγκατεστημενος η την
εθνίκη νομοθεσία η/καί η αναθετουσα αρχη μπορεί να αποδείξεί με τα καταλληλα μεσα οτί ο
προσφερων εχεί αθετησεί τίς υποχρεωσείς του οσον αφορα την καταβολη φορων η είσφορων
κοίνωνίκης ασφαλίσης.
Αν ο προσφερων είναί Έλληνας πολίτης η εχεί την εγκατασταση του στην Ελλαδα, οί υποχρεωσείς του
που αφορουν τίς είσφορες κοίνωνίκης ασφαλίσης καλυπτουν, τοσο την κυρία, οσο καί την επίκουρίκη
ασφαλίση.
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Δεν αποκλείεταί ο προσφερων, οταν εχεί εκπληρωσεί τίς υποχρεωσείς του, είτε καταβαλλοντας τους
φορους η τίς είσφορες κοίνωνίκης ασφαλίσης που οφείλεί, συμπερίλαμβανομενων, κατα περίπτωση,
των δεδουλευμενων τοκων η των προστίμων, είτε υπαγομενος σε δεσμευτίκο δίακανονίσμο γία την
καταβολη τους.
22.Α.2α Η αναθετουσα αρχη γνωρίζεί η μπορεί να αποδείξεί με τα καταλληλα μεσα οτί εχουν επίβληθεί
σε βαρος του οίκονομίκου φορεα, μεσα σε χρονίκο δίαστημα δυο (2) ετων πρίν απο την ημερομηνία
ληξης της προθεσμίας υποβολης προσφορας:
αα) τρείς (3) πραξείς επίβολης προστίμου απο τα αρμοδία ελεγκτίκα οργανα του Σωματος
Επίθεωρησης Εργασίας γία παραβασείς της εργατίκης νομοθεσίας που χαρακτηρίζονταί, συμφωνα με
την υπουργίκη αποφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), οπως εκαστοτε ίσχυεί, ως «υψηλης» η «πολυ
υψηλης» σοβαροτητας, οί οποίες προκυπτουν αθροίστίκα απο τρείς (3) δίενεργηθεντες ελεγχους, η ββ)
δυο (2) πραξείς επίβολης προστίμου απο τα αρμοδία ελεγκτίκα οργανα του Σωματος Επίθεωρησης
Εργασίας γία παραβασείς της εργατίκης νομοθεσίας που αφορουν την αδηλωτη εργασία, οί οποίες
προκυπτουν αθροίστίκα απο δυο (2) δίενεργηθεντες ελεγχους.
Οί υπο αα΄ καί ββ΄ κυρωσείς πρεπεί να εχουν αποκτησεί τελεσίδίκη καί δεσμευτίκη ίσχυ 64.

22.A.3 Κατ’εξαίρεση, οταν ο αποκλείσμος είναί σαφως δυσαναλογος, ίδίως οταν μονο μίκρα ποσα των
φορων η των είσφορων κοίνωνίκης ασφαλίσης δεν εχουν καταβληθεί η οταν ο προσφερων
ενημερωθηκε σχετίκα με το ακρίβες ποσο που οφείλεταί λογω αθετησης των υποχρεωσεων του οσον
αφορα στην καταβολη φορων η είσφορων κοίνωνίκης ασφαλίσης σε χρονο κατα τον οποίο δεν είχε τη
δυνατοτητα να λαβεί μετρα, συμφωνα με το τελευταίο εδαφίο της περ. β' της παρ. 2 του αρθρου 73 ν.
4412/2016, πρίν απο την εκπνοη της προθεσμίας υποβολης προσφορας του αρθρου 18 της παρουσας,
δεν εφαρμοζεταί 65η παραγραφος 22.Α.2.

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:66
(α) εχεί αθετησεί τίς υποχρεωσείς που προβλεπονταί στην παρ. 2 του αρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εαν ο οίκονομίκος φορεας τελεί υπο πτωχευση η εχεί υπαχθεί σε δίαδίκασία εξυγίανσης η είδίκης
εκκαθαρίσης η τελεί υπο αναγκαστίκη δίαχείρίση απο εκκαθαρίστη η απο το δίκαστηρίο η εχεί υπαχθεί
σε δίαδίκασία πτωχευτίκου συμβίβασμου η εχεί αναστείλεί τίς επίχείρηματίκες του δραστηρίοτητες η
εαν βρίσκεταί σε οποίαδηποτε αναλογη κατασταση προκυπτουσα απο παρομοία δίαδίκασία,
προβλεπομενη σε εθνίκες δίαταξείς νομου. Η αναθετουσα αρχη μπορεί να μην αποκλείεί εναν
οίκονομίκο φορεα, ο οποίος βρίσκεταί σε μία εκ των καταστασεων που αναφερονταί στην παραπανω
περίπτωση, υπο την προυποθεση οτί η αναθετουσα αρχη εχεί αποδείξεί οτί ο εν λογω φορεας είναί σε
θεση να εκτελεσεί τη συμβαση, λαμβανοντας υποψη τίς ίσχυουσες δίαταξείς καί τα μετρα γία τη
συνεχίση της επίχείρηματίκης του λείτουργίας (παρ. 5 αρθρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) υπαρχουν επαρκως ευλογες ενδείξείς που οδηγουν στο συμπερασμα οτί ο οίκονομίκος φορεας
συνηψε συμφωνίες με αλλους οίκονομίκους φορείς με στοχο τη στρεβλωση του ανταγωνίσμου,
δ) εαν μία κατασταση συγκρουσης συμφεροντων κατα την εννοία του αρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματίκα με αλλα, λίγοτερο παρεμβατίκα, μεσα,
(ε) εαν μία κατασταση στρεβλωσης του ανταγωνίσμου απο την προτερη συμμετοχη των οίκονομίκων
φορεων κατα την προετοίμασία της δίαδίκασίας συναψης συμβασης, κατα τα ορίζομενα στο αρθρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με αλλα, λίγοτερο παρεμβατίκα, μεσα,
(στ) εαν ο οίκονομίκος φορεας εχεί επίδείξεί σοβαρη η επαναλαμβανομενη πλημμελεία κατα την
εκτελεση ουσίωδους απαίτησης στο πλαίσίο προηγουμενης δημοσίας συμβασης, προηγουμενης
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συμβασης με αναθετοντα φορεα η προηγουμενης συμβασης παραχωρησης που είχε ως αποτελεσμα
την προωρη καταγγελία της προηγουμενης συμβασης, αποζημίωσείς η αλλες παρομοίες κυρωσείς,
(ζ) εαν ο οίκονομίκος φορεας εχεί κρίθεί ενοχος σοβαρων ψευδων δηλωσεων κατα την παροχη των
πληροφορίων που απαίτουνταί γία την εξακρίβωση της απουσίας των λογων αποκλείσμου η την
πληρωση των κρίτηρίων επίλογης, εχεί αποκρυψεί τίς πληροφορίες αυτες η δεν είναί σε θεση να
προσκομίσεί τα δίκαίολογητίκα που απαίτουνταί κατ’ εφαρμογη του αρθρου 23 της παρουσας,
(η) εαν ο οίκονομίκος φορεας επίχείρησε να επηρεασεί με αθεμίτο τροπο τη δίαδίκασία ληψης
αποφασεων της αναθετουσας αρχης, να αποκτησεί εμπίστευτίκες πληροφορίες που ενδεχεταί να του
αποφερουν αθεμίτο πλεονεκτημα στη δίαδίκασία συναψης συμβασης η να παρασχεί εξ αμελείας
παραπλανητίκες πληροφορίες που ενδεχεταί να επηρεασουν ουσίωδως τίς αποφασείς που αφορουν
τον αποκλείσμο, την επίλογη η την αναθεση,
(θ) εαν ο οίκονομίκος φορεας εχεί δίαπραξεί σοβαρο επαγγελματίκο παραπτωμα, το οποίο θετεί σε
αμφίβολία την ακεραίοτητα του.

22.Α.6. Η αναθετουσα αρχη αποκλείεί οίκονομίκο φορεα σε οποίοδηποτε χρονίκο σημείο κατα τη
δίαρκεία της δίαδίκασίας συναψης συμβασης, οταν αποδείκνυεταί οτί αυτος βρίσκεταί λογω πραξεων
η παραλείψεων αυτου είτε πρίν είτε κατα τη δίαδίκασία, σε μία απο τίς περίπτωσείς των
προηγουμενων παραγραφων.

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.67

22.Α.7. Οίκονομίκος φορεας που εμπίπτεί σε μία απο τίς καταστασείς που αναφερονταί στίς
παραγραφους 22.Α.1, 22.Α.2α καί 22.Α.468 μπορεί να προσκομίζεί στοίχεία προκείμενου να αποδείξεί
οτί τα μετρα που ελαβε επαρκουν γία να αποδείξουν την αξίοπίστία του, παροτί συντρεχεί ο σχετίκος
λογος αποκλείσμου. Εαν τα στοίχεία κρίθουν επαρκη, ο εν λογω οίκονομίκος φορεας δεν αποκλείεταί
απο τη δίαδίκασία συναψης συμβασης. Τα μετρα που λαμβανονταί απο τους οίκονομίκους φορείς
αξίολογουνταί σε συναρτηση με τη σοβαροτητα καί τίς ίδίαίτερες περίστασείς του ποίνίκου
αδίκηματος η του παραπτωματος. Αν τα μετρα κρίθουν ανεπαρκη, γνωστοποίείταί στον οίκονομίκο
φορεα το σκεπτίκο της αποφασης αυτης. Οίκονομίκος φορεας που εχεί αποκλείστεί, με τελεσίδίκη
αποφαση, απο τη συμμετοχη σε δίαδίκασίες συναψης συμβασης η αναθεσης παραχωρησης δεν μπορεί
να κανεί χρηση της ανωτερω δυνατοτητας κατα την περίοδο του αποκλείσμου που ορίζεταί στην εν
λογω αποφαση στο κρατος - μελος στο οποίο ίσχυεί η αποφαση.

22.Α.8. Η αποφαση γία την δίαπίστωση της επαρκείας η μη των επανορθωτίκων μετρων κατα την
προηγουμενη παραγραφο εκδίδεταί συμφωνα με τα ορίζομενα στίς παρ. 8 καί 9 του αρθρου 73 του ν.
4412/2016.

22.Α.9. Οίκονομίκος φορεας που του εχεί επίβληθεί, με την κοίνη υπουργίκη αποφαση του αρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποίνη του αποκλείσμου αποκλείεταί αυτοδίκαία καί απο την παρουσα δίαδίκασία
συναψης δημοσίας συμβασης .
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Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 69
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφορα την καταλληλοτητα γία την ασκηση της επαγγελματίκης δραστηρίοτητας, απαίτείταί οί
οίκονομίκοί φορείς να είναί εγγεγραμμενοί στο σχετίκο επαγγελματίκο μητρωο που τηρείταί στο
κρατος εγκαταστασης τους. Είδίκα οί προσφεροντες που είναί εγκατεστημενοί στην Ελλαδα απαίτείταί
να είναί εγγεγραμμενοί στο Μητρωο Εργοληπτίκων Επίχείρησεων (Μ.Ε.ΕΠ.) η στα Νομαρχίακα
Μητρωα στην κατηγορία/-ίες εργου του αρθρου 21 της παρουσας 70. Οί προσφεροντες που είναί
εγκατεστημενοί σε κρατος μελος της Ευρωπαίκης Ένωσης απαίτείταί να είναί εγγεγραμμενοί στα
Μητρωα του παραρτηματος ΧΙ του Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια71
Όσον αφορα την οίκονομίκη καί χρηματοοίκονομίκη επαρκεία απαίτείταί οί οίκονομίκοί φορείς κατα
την υποβολη της οίκονομίκης προσφορας, να δίαθετουν τουλαχίστον την οίκονομίκη καί
χρηματοοίκονομίκη επαρκεία, οπως αυτη ορίζεταί στο αρθρο 100 του Ν.3669/2008, οπως
τροποποίηθηκε με το αρθρο 107 του Ν.4199/2013 γία την 1η τάξη καί ανω σε εργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
Είδίκα οί εργοληπτίκες επίχείρησείς που είναί εγγεγραμμενες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρεπεί να υπερβαίνουν
τα ανωτατα επίτρεπτα ορία ανεκτελεστου υπολοίπου εργολαβίκων συμβασεων, συμφωνα με τα
είδίκοτερα ορίζομενα στο αρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, οπως ίσχυεί.
Είδίκοτερα οί οίκονομίκοί φορείς που δεν είναί εγκατεστημενοί στην Ελλαδα, θα πρεπεί να δίαθετουν
τουλαχίστον αντίστοίχη οίκονομίκη καί χρηματοοίκονομίκη επαρκεία, οπως προσδίορίζεταί ανωτερω
καί συγκεκρίμενα τα αναφερομενα στίς παραγραφους 4β, 6β, 6γ καί 6δ του αρθρου 100 του
ν.3669/2008, οπως τροποποίηθηκαν με το αρθρο 107 του ν.4199/2013.
22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα72
Όσον αφορα την τεχνίκη καί επαγγελματίκη ίκανοτητα απαίτείταί οί οίκονομίκοί φορείς κατα την
υποβολη της οίκονομίκης προσφορας, να δίαθετουν τουλαχίστον την τεχνίκη στελεχωση, εμπείρία κλπ.
οπως αυτα ορίζονταί στο αρθρο 100 του Ν.3669/2008 γία την 1η τάξη καί ανω σε εργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ καί στο αρθρο 75 του Ν.4412/2016.
Είδίκοτερα οί οίκονομίκοί φορείς που δεν είναί εγκατεστημενοί στην Ελλαδα, θα πρεπεί να δίαθετουν
τουλαχίστον στην τεχνίκη τους στελεχωση τα αναφερομενα στίς παραγραφους 4α καί 6α του αρθρου
100 του ν.3669/2008, οπως τροποποίηθηκαν με το αρθρο 107 του ν.4199/2013.
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης73
Δεν απαίτουνταί.
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφορα τα κρίτηρία της οίκονομίκης καί χρηματοοίκονομίκης επαρκείας καί τα κρίτηρία σχετίκα
με την τεχνίκη καί επαγγελματίκη ίκανοτητα, ενας οίκονομίκος φορεας μπορεί, να στηρίζεταί στίς
ίκανοτητες αλλων φορεων, ασχετως της νομίκης φυσης των δεσμων του με αυτους.
Η αναθετουσα αρχη ελεγχεί, συμφωνα με τα ορίζομενα στο αρθρο 23 της παρουσας, εαν οί φορείς, στίς
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ίκανοτητες των οποίων προτίθεταί να στηρίχθεί ο προσφερων, πληρουν τα σχετίκα κρίτηρία επίλογης
καί εαν συντρεχουν λογοί αποκλείσμου κατα τα ορίζομενα στην παρουσα δίακηρυξη. Όσον αφορα τα
κρίτηρία που σχετίζονταί με τους τίτλους σπουδων καί τα επαγγελματίκα προσοντα που ορίζονταί
στην περίπτωση στ του Μερους ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ του Προσαρτηματος Α ν. 4412/2016 η με την
σχετίκη επαγγελματίκη εμπείρία, οί οίκονομίκοί φορείς, μπορουν να βασίζονταί στίς ίκανοτητες αλλων
φορεων μονο εαν οί τελευταίοί θα εκτελεσουν τίς εργασίες η τίς υπηρεσίες γία τίς οποίες απαίτουνταί
οί συγκεκρίμενες ίκανοτητες.
Όταν ο οίκονομίκος φορεας στηρίζεταί στίς ίκανοτητες αλλων φορεων οσον αφορα τα κρίτηρία που
σχετίζονταί με την οίκονομίκη καί χρηματοοίκονομίκη επαρκεία, ο οίκονομίκος φορεας καί αυτοί οί
φορείς είναί απο κοίνου υπευθυνοί74 γία την εκτελεση της συμβασης.
Στην περίπτωση ενωσης οίκονομίκων φορεων, η ενωση μπορεί να στηρίζεταί στίς ίκανοτητες των
συμμετεχοντων στην ενωση η αλλων φορεων (γία τα κρίτηρία της οίκονομίκης καί
χρηματοοίκονομίκης επαρκείας καί τα κρίτηρία σχετίκα με την τεχνίκη καί επαγγελματίκη ίκανοτητα).

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής75
23.1 Κατα την υποβολη προσφορων οί οίκονομίκοί φορείς υποβαλλουν το Τυποποίημενο Έντυπο
Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ) του αρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμενη
υπευθυνη δηλωση, με τίς συνεπείες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντίκατασταση των πίστοποίητίκων που εκδίδουν δημοσίες αρχες η τρίτα μερη, επίβεβαίωνοντας οτί
ο εν λογω οίκονομίκος φορεας πληροί τίς ακολουθες προυποθεσείς:
α) δεν βρίσκεταί σε μία απο τίς καταστασείς του αρθρου 22 Α της παρουσας,
β) πληροί τα σχετίκα κρίτηρία επίλογης τα οποία εχουν καθορίστεί, συμφωνα με το αρθρο 22 Β-Ε της
παρουσας.
Σε οποίοδηποτε χρονίκο σημείο κατα τη δίαρκεία της δίαδίκασίας, μπορεί να ζητηθεί απο τους
προσφεροντες να υποβαλλουν ολα η ορίσμενα δίκαίολογητίκα της επομενης παραγραφου, οταν αυτο
απαίτείταί γία την ορθη δίεξαγωγη της δίαδίκασίας.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογραφεταί εως δεκα (10) ημερες πρίν την καταληκτίκη ημερομηνία υποβολης
των προσφορων 76.
Κατα την υποβολη του ΤΕΥΔ, είναί δυνατη, με μονη την υπογραφη του κατα περίπτωση εκπροσωπου
του οίκονομίκου φορεα, η προκαταρκτίκη αποδείξη των λογων αποκλείσμου που αναφερονταί στο
αρθρο 22.Α.1 της παρουσας, γία το συνολο των φυσίκων προσωπων που είναί μελη του δίοίκητίκου,
δίευθυντίκου η εποπτίκου οργανου του η εχουν εξουσία εκπροσωπησης, ληψης αποφασεων η ελεγχου
σε αυτον 77.
Ως εκπροσωπος του οίκονομίκου φορεα, γία την εφαρμογη του παροντος, νοείταί ο νομίμος
εκπροσωπος αυτου, οπως προκυπτεί απο το ίσχυον καταστατίκο η το πρακτίκο εκπροσωπησης του
κατα το χρονο υποβολης της προσφορας η το αρμοδίως εξουσίοδοτημενο φυσίκο προσωπο να
εκπροσωπεί τον οίκονομίκο φορεα γία δίαδίκασίες συναψης συμβασεων η γία τη συγκεκρίμενη
δίαδίκασία συναψης συμβασης78.
Στην περίπτωση υποβολης προσφορας απο ενωση οίκονομίκων φορεων, το Τυποποίημενο Έντυπο
Υπευθυνης Δηλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβαλλεταί χωρίστα απο καθε μελος της ενωσης.
Στην περίπτωση που προσφερων οίκονομίκος φορεας δηλωνεί στο Τυποποίημενο Έντυπο Υπευθυνης
Δηλωσης ( ΤΕΥΔ) την προθεση του γία αναθεση υπεργολαβίας, υποβαλλεί μαζί με το δίκο του ΤΕΥΔ καί
το ΤΕΥΔ του υπεργολαβου.
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Στην περίπτωση που προσφερων οίκονομίκος φορεας στηρίζεταί στίς ίκανοτητες ενος η περίσσοτερων
φορεων υποβαλλεί μαζί με το δίκο του το δίκο του ΤΕΥΔ καί το ΤΕΥΔ καθε φορεα στίς ίκανοτητες του
οποίου στηρίζεταί.

23. 2 . Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Το δίκαίωμα συμμετοχης καί οί οροί καί προυποθεσείς συμμετοχης, οπως ορίστηκαν στα αρθρα 21 καί
22 της παρουσας, κρίνονταί κατα την υποβολη της προσφορας, κατα την υποβολη των
δίκαίολογητίκων, συμφωνα με το αρθρο 4.2 (α εως δ) καί κατα τη συναψη της συμβασης, συμφωνα με
το αρθρο 4.2 (ε) της παρουσας
Στην περίπτωση που προσφερων οίκονομίκος φορεας η ενωση αυτων στηρίζεταί στίς ίκανοτητες
αλλων φορεων, συμφωνα με το αρθρο 22.ΣΤ της παρουσας, οί φορείς στην ίκανοτητα των οποίων
στηρίζεταί ο προσφερων οίκονομίκος φορεας η ενωση αυτων, υποχρεουνταί στην υποβολη των
δίκαίολογητίκων που αποδείκνυουν οτί δεν συντρεχουν οί λογοί αποκλείσμου του α ρθρου 22 Α της
παρουσας καί οτί πληρουν τα σχετίκα κρίτηρία επίλογης κατα περίπτωση (αρθρου 22 Β – Ε).
Ο οίκονομίκος φορεας υποχρεουταί να αντίκαταστησεί εναν φορεα στην ίκανοτητα του οποίου
στηρίζεταί, εφοσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετίκο κρίτηρίο επίλογης η γία τον οποίο συντρεχουν
λογοί αποκλείσμου των παραγραφων 1, 2, 2α καί 479 του αρθρου 22 Α.
Οί οίκονομίκοί φορείς δεν υποχρεουνταί να υποβαλλουν δίκαίολογητίκα η αλλα αποδείκτίκα στοίχεία,
αν καί στο μετρο που η αναθετουσα αρχη εχεί τη δυνατοτητα να λαμβανεί τα πίστοποίητίκα η τίς
συναφείς πληροφορίες απευθείας μεσω προσβασης σε εθνίκη βαση δεδομενων σε οποίοδηποτε κρατος
- μελος της Ένωσης, η οποία δίατίθεταί δωρεαν, οπως εθνίκο μητρωο συμβασεων, είκονίκο φακελο
επίχείρησης, ηλεκτρονίκο συστημα αποθηκευσης εγγραφων η συστημα προεπίλογης. Η δηλωση γία την
προσβαση σε εθνίκη βαση δεδομενων εμπερίεχεταί στο Τυποποίημενο Έντυπο Υπευθυνης Δηλωσης
(ΤΕΥΔ).
Οί οίκονομίκοί φορείς δεν υποχρεουνταί να υποβαλουν δίκαίολογητίκα, οταν η αναθετουσα αρχη που
εχεί αναθεσεί τη συμβαση δίαθετεί ηδη τα δίκαίολογητίκα αυτα.
Όλα τα αποδείκτίκα εγγραφα του αρθρου 23.3 εως 23.10 της παρουσας, υποβαλλονταί, συμφωνα με
τίς δίαταξείς του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Είδίκα τα αποδείκτίκα τα οποία αποτελουν ίδίωτίκα εγγραφα,
μπορεί να γίνονταί αποδεκτα καί σε απλη φωτοτυπία, εφοσον συνυποβαλλεταί υπευθυνη δηλωση
στην οποία βεβαίωνεταί η ακρίβεία τους80.
Επίσημαίνεταί οτί γίνονταί αποδεκτες:
•
οί ενορκες βεβαίωσείς που αναφερονταί στην παρουσα Δίακηρυξη, εφοσον εχουν
συνταχθεί εως τρείς (3) μηνες πρίν απο την υποβολη τους,
•
οί υπευθυνες δηλωσείς, εφοσον εχουν συνταχθεί μετα την κοίνοποίηση της προσκλησης
γία την υποβολη των δίκαίολογητίκων81. Σημείωνεταί οτί δεν απαίτείταί θεωρηση του γνησίου της
υπογραφης τους .
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Ο προσωρίνος αναδοχος, κατοπίν σχετίκης ηλεκτρονίκης προσκλησης απο την αναθετουσα αρχη,
υποβαλλεί τα ακολουθα δίκαίολογητίκα, κατα τα είδίκοτερα ορίζομενα στο αρθρο 4.2 της παρουσας 82:
Γία την αποδείξη της μη συνδρομης των λογων αποκλείσμου του άρθρου 22Α ο προσωρίνος αναδοχος
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υποβαλλεί αντίστοίχα τα παρακατω δίκαίολογητίκα:
(α) γία την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:
αποσπασμα του ποίνίκου μητρωου η, ελλείψεί αυτου, ίσοδυναμου εγγραφου που εκδίδεταί απο
αρμοδία δίκαστίκη η δίοίκητίκη αρχη του κρατους-μελους η της χωρας καταγωγης η της χωρας οπου
είναί εγκατεστημενος ο εν λογω οίκονομίκος φορεας, απο το οποίο προκυπτεί οτί πληρουνταί αυτες οί
προυποθεσείς, που να εχεί εκδοθεί εως τρείς (3) μηνες πρίν απο την υποβολη του83 Η υποχρεωση
προσκομίσης του ως ανω αποσπασματος αφορα καί τα προσωπα των τελευταίων τεσσαρων εδαφίων
της παραγραφου Α.1 του αρθρου 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πίστοποίητίκο που εκδίδεταί απο την αρμοδία αρχη του
οίκείου κρατους - μελους η χωρας, περί του οτί εχουν εκπληρωθεί οί υποχρεωσείς του οίκονομίκου
φορεα, οσον αφορα στην καταβολη φορων (φορολογίκη ενημεροτητα) καί στην καταβολη των
είσφορων κοίνωνίκης ασφαλίσης (ασφαλίστίκη ενημεροτητα) 84 συμφωνα με την ίσχυουσα νομοθεσία
του κρατους εγκαταστασης η την ελληνίκη νομοθεσία αντίστοίχα, που να είναί εν ίσχυ κατα το χρονο
υποβολης του, αλλως, στην περίπτωση που δεν αναφερεταί σε αυτο χρονος ίσχυος, που να εχεί εκδοθεί
εως τρείς (3) μηνες πρίν απο την υποβολη του85.
Γία τους προσφεροντες που είναί εγκατεστημενοί η εκτελουν εργα στην Ελλαδα τα σχετίκα
δίκαίολογητίκα που υποβαλλονταί είναί
φορολογίκη ενημεροτητα που εκδίδεταί απο το Υπουργείο Οίκονομίκων (αρμοδία Δ.Ο.Υ) γία
τον οίκονομίκο φορεα καί γία τίς κοίνοπραξίες στίς οποίες συμμετε χεί γία τα δημοσία εργα που είναί
σε εξελίξη86. Οί αλλοδαποί προσφεροντες θα υποβαλλουν υπευθυνη δηλωση 87 περί του οτί δεν εχουν
υποχρεωση καταβολης φορων στην Ελλαδα. Σε περίπτωση που εχουν τετοία υποχρεωση θα
υποβαλλουν σχετίκο αποδείκτίκο της οίκείας Δ.Ο.Υ.
ασφαλίστίκη ενημεροτητα που εκδίδεταί απο τον αρμοδίο ασφαλίστίκο φορεα 88. Η
ασφαλίστίκη ενημεροτητα καλυπτεί τίς ασφαλίστίκες υποχρεωσείς του προσφεροντος οίκονομίκου
φορεα α) ως φυσίκο η νομίκο προσωπο γία το προσωπίκο τους με σχεση εξαρτημενης εργασίας, β) γία
εργα που εκτελεί μονος του η σε κοίνοπραξία καθως καί γ) γία τα στελεχη του που εχουν υποχρεωση
ασφαλίσης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οί εγκατεστημενοί στην Ελλαδα οίκονομίκοί φορείς υποβαλλουν
αποδείκτίκο ασφαλίστίκης ενημεροτητας (κυρίας καί επίκουρίκης ασφαλίσης) γία το προσωπίκο τους
με σχεση εξαρτημενης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ γία τους ασφαλίσμενους – μελη του ΤΕΕ, ΙΚΑ γία το λοίπο
προσωπίκο Δεν αποτελουν αποδείξη ενημεροτητας της προσφερουσας εταίρίας, αποδείκτίκα
ασφαλίστίκης ενημεροτητας των φυσίκων προσωπων που στελεχωνουν το πτυχίο της εταίρίας ως
εταίροί. Οί αλλοδαποί προσφεροντες (φυσίκα καί νομίκα προσωπα), που δεν υποβαλουν τα ανω
αποδείκτίκα, υποβαλλουν υπευθυνη δηλωση περί του οτί δεν απασχολουν προσωπίκο, γία το οποίο
υπαρχεί υποχρεωση ασφαλίσης σε ημεδαπους ασφαλίστίκους οργανίσμους. Αν απασχολουν τετοίο
προσωπίκο, πρεπεί να υποβαλλουν σχετίκο αποδείκτίκο ασφαλίστίκης ενημεροτητας.
- υπευθυνη δηλωση του προσφεροντος οτί δεν εχεί εκδοθεί δίκαστίκη η δίοίκητίκη αποφαση με
τελεσίδίκη καί δεσμευτίκη ίσχυ γία την αθετηση των υποχρεωσεων του οσον αφορα στην καταβολη
φορων η είσφορων κοίνωνίκης ασφαλίσης.
(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πίστοποίητίκο απο τη Δίευθυνση Προγραμματίσμου
καί Συντονίσμου της Επίθεωρησης Εργασίακων Σχεσεων, που να εχεί εκδοθεί εως τρείς (3) μηνες πρίν
απο την υποβολη του89, απο το οποίο να προκυπτουν οί πραξείς επίβολης προστίμου που εχουν εκδοθεί
σε βαρος του οίκονομίκου φορεα σε χρονίκο δίαστημα δυο (2) ετων πρίν απο την ημερομηνία ληξης
της προθεσμίας υποβολης προσφορας.
Μεχρί να καταστεί εφίκτη η εκδοση του ανωτερω πίστοποίητίκου, υποβαλλεταί υπευθυνη δηλωση του
οίκονομίκου φορεα, χωρίς να απαίτείταί επίσημη δηλωση του ΣΕΠΕ σχετίκα με την εκδοση του
πίστοποίητίκου 90.
(γ) γία την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2291: πίστοποίητίκο που εκδίδεταί απο την αρμοδία
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δίκαστίκη η δίοίκητίκη αρχη του οίκείου κρατους - μελους η χωρας, που να εχεί εκδοθεί εως τρείς (3)
μηνες πρίν απο την υποβολη του92 . Γία τους οίκονομίκους φορείς που είναί εγκαταστημενοί η εκτελουν
εργα στην Ελλαδα το πίστοποίητίκο οτί δεν τελουν υπο πτωχευση, , πτωχευτίκο συμβίβασμο,
αναγκαστίκη δίαχείρίση, δεν εχουν υπαχθεί σε δίαδίκασία εξυγίανσης εκδίδεταί απο το αρμοδίο
πρωτοδίκείο της εδρας του οίκονομίκου φορεα. Το πίστοποίητίκο οτί το νομίκο προσωπο δεν εχεί
τεθεί υπο εκκαθαρίση με δίκαστίκη αποφαση εκδίδεταί απο το οίκείο Πρωτοδίκείο της εδρας του
οίκονομίκου φορεα, το δε πίστοποίητίκο οτί δεν εχεί τεθεί υπο εκκαθαρίση με αποφαση των εταίρων
εκδίδεταί απο το Γ.Ε.Μ.Η., συμφωνα με τίς κείμενες δίαταξείς, ως καθε φορα ίσχυουν. Είδίκά η μη
αναστολή των επίχείρηματίκών δραστηρίοτήτων του οίκονομίκού φορέα, γία τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οίκονομίκούς φορείς, αποδείκνύεταί μέσω της ηλεκτρονίκής πλατφόρμας της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων93.
(δ) Αν το κρατος-μελος η χωρα δεν εκδίδεί τα υπο των περ. (α), (β), (ββ) καί (γ) πίστοποίητίκα η οπου
τα πίστοποίητίκα αυτα δεν καλυπτουν ολες τίς περίπτωσείς υπο 1 καί 2 καί 4 (β) του αρθρου 22 Α., το
εγγραφο η το πίστοποίητίκο μπορεί να αντίκαθίσταταί απο ενορκη βεβαίωση η, στα κρατη - μελη η
στίς χωρες οπου δεν προβλεπεταί ενορκη βεβαίωση, απο υπευθυνη δηλωση του ενδίαφερομενου
ενωπίον αρμοδίας δίκαστίκης η δίοίκητίκης αρχης, συμβολαίογραφου η αρμοδίου επαγγελματίκου η
εμπορίκου οργανίσμου του κρατους μελους η της χωρας καταγωγης η της χωρας οπου είναί
εγκατεστημενος ο οίκονομίκος φορεας. Στην περίπτωση αυτη οί αρμοδίες δημοσίες αρχες παρεχουν
επίσημη δηλωση στην οποία αναφερεταί οτί δεν εκδίδονταί τα εγγραφα η τα πίστοποίητίκα της
παρουσας παραγραφου η οτί τα εγγραφα η τα πίστοποίητίκα αυτα δεν καλυπτουν ολες τίς
περίπτωσείς που αναφερονταί στα υπο 1 καί 2 καί 4 (β) του αρθρου 22 Α της παρουσας.
Οί επίσημες δηλωσείς καθίστανταί δίαθεσίμες μεσω του επίγραμμίκου αποθετηρίου πίστοποίητίκων
(e-Certis)94 του αρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Αν δίαπίστωθεί με οποίονδηποτε τροπο οτί, στην εν λογω χωρα εκδίδονταί τα υποψη πίστοποίητίκα, η
προσφορα του δίαγωνίζομενου απορρίπτεταί.
(ε) Γία τίς λοίπες περίπτωσείς της παραγράφου Α.4 του άρθρου 2295, υποβαλλεταί υπευθυνη δηλωση
του προσφεροντος οτί δεν συντρεχουν στο προσωπο του οί ορίζομενοί λογοί αποκλείσμου 96.
Είδίκα γία την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 97, γία τίς εργοληπτίκες
επίχείρησείς που είναί εγγεγραμμενες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαλλονταί πίστοποίητίκα χορηγουμενα απο τα
αρμοδία επίμελητηρία καί φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) απο τα οποία αποδείκνυεταί οτί τα προσωπα
με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχωνουν την εργοληπτίκη επίχείρηση, δεν εχουν δίαπραξεί σοβαρο
επαγγελματίκο παραπτωμα.
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 2298
Γία την αποδείξη της μη συνδρομης του λογου αποκλείσμου της παραγραφου Α.5 του αρθρου 22
υποβαλλονταί, εφοσον ο προσωρίνος αναδοχος είναί ανωνυμη εταίρία:
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαίρουνταί της υποχρεωσης αυτης οί εταίρείες
που είναί είσηγμενες στο Χρηματίστηρίο της χωρας εγκαταστασης τους καί υποβαλλουν περί τουτου
υπευθυνη δηλωση του νομίμου εκπροσωπου τους].
- Πίστοποίητίκο αρμοδίας αρχης του κρατους της εδρας, απο το οποίο να προκυπτεί οτί οί μετοχες είναί
ονομαστίκες που να εχεί εκδοθεί εως τρίαντα (30) εργασίμες ημερες πρίν απο την υποβολη του. 99
- Αναλυτίκη κατασταση με τα στοίχεία των μετοχων της εταίρείας καί τον αρίθμο των μετοχων καθε
μετοχου (μετοχολογίο), οπως τα στοίχεία αυτα είναί καταχωρημενα στο βίβλίο μετοχων της εταίρείας,
το πολυ τρίαντα εργασίμες ημερες πρίν απο την ημερα υποβολης της προσφορας.
Είδίκοτερα:
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν μονο την αναλυτίκη
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κατασταση με τα στοίχεία των μετοχων της εταίρείας καί τον αρίθμο των μετοχων καθε μετοχου
(μετοχολογίο), οπως τα στοίχεία αυτα είναί καταχωρημενα στο βίβλίο μετοχων της εταίρείας, το πολυ
τρίαντα (30) εργασίμες ημερες πρίν απο την ημερα υποβολης της προσφορας καθως η απαίτηση γία
την υποβολη του πίστοποίητίκου απο το οποίο να προκυπτεί οτί οί μετοχες είναί ονομαστίκες,
καλυπτεταί συμφωνα με τα ορίζομενα στο αρθρο 23.9 της παρουσας.
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφοσον εχουν κατα το δίκαίο της εδρας τους ονομαστίκες
μετοχες, προσκομίζουν :
αα) Πίστοποίητίκο αρμοδίας αρχης του κρατους της εδρας, απο το οποίο να προκυπτεί οτί οί
μετοχες είναί ονομαστίκες,
ββ) Αναλυτίκη κατασταση μετοχων, με αρίθμο των μετοχων του καθε μετοχου, οπως τα στοίχεία
αυτα είναί καταχωρημενα στο βίβλίο μετοχων της εταίρείας με ημερομηνία το πολυ 30 εργασίμες
ημερες πρίν την υποβολη της προσφορας.
γγ) Καθε αλλο στοίχείο απο το οποίο να προκυπτεί η ονομαστίκοποίηση μεχρί φυσίκου προσωπου
των μετοχων, που εχεί συντελεστεί τίς τελευταίες 30 (τρίαντα) εργασίμες ημερες πρίν την υποβολη της
προσφορας.
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν εχουν κατα το δίκαίο της χωρας στην οποία εχουν την εδρα
τους ονομαστίκες μετοχες, υποβαλλουν :
αα) Βεβαίωση περί μη υποχρεωσης ονομαστίκοποίησης των μετοχων απο αρμοδία αρχη, εφοσον
υπαρχεί σχετίκη προβλεψη, δίαφορετίκα προσκομίζεταί υπευθυνη δηλωση του δίαγωνίζομενου.
ββ) Έγκυρη καί ενημερωμενη κατασταση μετοχων που κατεχουν τουλαχίστον 1% των μετοχων.
γγ) Αν δεν τηρείταί τετοία κατασταση, προσκομίζεταί σχετίκη κατασταση μετοχων (με 1%),
συμφωνα με την τελευταία Γενίκη Συνελευση, αν οί μετοχοί αυτοί είναί γνωστοί στην εταίρεία.
δδ) Αν δεν προσκομίσθεί κατασταση κατα τα ανωτερω, η εταίρεία αίτίολογεί τους λογους που οί
μετοχοί αυτοί δεν της είναί γνωστοί. Η αναθετουσα αρχη δεν υπείσερχεταί στην κρίση της ως ανω
αίτίολογίας. Δυναταί ωστοσο να αποδείξεί τη δυνατοτητα υποβολης της καταστασης μετοχων καί μονο
στην περίπτωση αυτη η εταίρεία αποκλείεταί απο την παρουσα δίαδίκασία.
Περαίτερω, πρίν την υπογραφή της σύμβασης υποβαλλεταί η υπευθυνη δηλωση της κοίνης αποφασης
των Υπουργων Αναπτυξης καί Επίκρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .
(δ) Γία την περίπτωση του αρθρου 22.Α.9. της παρουσας δίακηρυξης, υπευθυνη δηλωση του
προσφεροντος οτί δεν εχεί εκδοθεί σε βαρος του αποφαση αποκλείσμου, συμφωνα με το αρθρο 74 του
ν. 4412/2016.

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφορα την καταλληλοτητα γία την ασκηση της επαγγελματίκης δραστηρίοτητας, οί
προσφεροντες που είναί εγκατεστημενοί στην Ελλαδα υποβαλλουν βεβαίωση εγγραφης στο Μ.Ε.ΕΠ
στίς κατηγορίες 1η τάξη καί ανω σε εργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
(β) Οί προσφεροντες που είναί εγκατεστημενοί σε λοίπα κρατη μελη της Ευρωπαίκης Ένωσης
προσκομίζουν τίς δηλωσείς καί πίστοποίητίκα που περίγραφονταί στο Παραρτημα XI του
Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οί προσφεροντες που είναί εγκατεστημενοί σε κρατος μελος του Ευρωπαίκου Οίκονομίκου Χωρου
(Ε.Ο.Χ) η σε τρίτες χωρες που εχουν υπογραψεί καί κυρωσεί τη ΣΔΣ, στο βαθμο που η υπο αναθεση
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δημοσία συμβαση καλυπτεταί απο τα Παραρτηματα 1, 2, 4 καί 5 καί τίς γενίκες σημείωσείς του
σχετίκου με την Ένωση Προσαρτηματος I της ως ανω Συμφωνίας, η σε τρίτες χωρες που δεν εμπίπτουν
στην προηγουμενη περίπτωση καί εχουν συναψεί δίμερείς η πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θεματα δίαδίκασίων αναθεσης δημοσίων συμβασεων, προσκομίζουν πίστοποίητίκο αντίστοίχου
επαγγελματίκου η εμπορίκου μητρωου. Στην περίπτωση που χωρα δεν τηρεί τετοίο μητρωο, το
εγγραφο η το πίστοποίητίκο μπορεί να αντίκαθίσταταί απο ενορκη βεβαίωση η, στα κρατη - μελη η
στίς χωρες οπου δεν προβλεπεταί ενορκη βεβαίωση, απο υπευθυνη δηλωση του ενδίαφερομενου
ενωπίον αρμοδίας δίκαστίκης η δίοίκητίκης αρχης, συμβολαίογραφου η αρμοδίου επαγγελματίκου η
εμπορίκου οργανίσμου της χωρας καταγωγης η της χωρας οπου είναί εγκατεστημενος ο οίκονομίκος
φορεας οτί δεν τηρείταί τετοίο μητρωο καί οτί ασκεί τη δραστηρίοτητα του αρθρου 21 της παρουσας.
Τα ως ανω δίκαίολογητίκα υπο α), β) καί γ) γίνονταί αποδεκτα, εφοσον εχουν εκδοθεί εως τρίαντα (30)
εργασίμες ημερες πρίν απο την υποβολη τους, εκτος αν συμφωνα με τίς είδίκοτερες δίαταξείς αυτων
φερουν συγκεκρίμενο χρονο ίσχυος 100
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οίκονομίκη καί χρηματοοίκονομίκη επαρκεία των οίκονομίκων φορεων αποδείκνυεταί:
(α) γία τίς εγγεγραμμενες εργοληπτίκες επίχείρησείς στο Μ.Ε.ΕΠ:
•
•

είτε απο τη βεβαίωση εγγραφης στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμηρίο των πληροφορίων που
περίεχεί
είτε, στην περίπτωση που οί απαίτησείς του αρθρου 22.Γ δεν καλυπτονταί απο τη βεβαίωση
εγγραφης, με την υποβολη ενος η περίσσοτερων απο τα αποδείκτίκα μεσα που προβλεπονταί
στο Μερος Ι του Παραρτηματος ΧΙΙ (Αποδείκτίκα μεσα γία τα κρίτηρία επίλογης) του
Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016. 101

Σε καθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφης μπορεί να υποβαλλεταί γία την αποδείξη μονο ορίσμενων
απαίτησεων οίκονομίκης καί χρηματοοίκονομίκης επαρκείας του αρθρου 22.Γ, ενω γία την αποδείξη
των λοίπων απαίτησεων μπορουν να προσκομίζονταί ενα η περίσσοτερα απο τα αποδείκτίκα μεσα
που προβλεπονταί στο Μερος Ι του Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , αναλογα με την τίθεμενη στο
αρθρο 22.Γ απαίτηση.
Είδίκα, γία την αποδείξη της απαίτησης της μη υπερβασης των ανωτατων επίτρεπτων ορίων
ανεκτελεστου υπολοίπου εργολαβίκων συμβασεων:
• με την υποβολη ενημεροτητας πτυχίου εν ίσχυεί η
• με την υποβολη υπευθυνης δηλωσης του προσωρίνου αναδοχου, συνοδευομενης απο
πίνακα ολων των υπο εκτελεση εργων (είτε ως μεμονομενος αναδοχος είτε στο πλαίσίο
κοίνοπραξίας η υπεργολαβίας) καί αναφορα γία το ανεκτελεστο υπολοίπο ανα εργο καί
το συνολίκο ανεκτελεστο, γία τίς εργοληπτίκες επίχείρησείς που δεν δίαθετουν
ενημεροτητα πτυχίου κατα τίς κείμενες δίαταξείς
(β) Οί αλλοδαποί οίκονομίκοί φορείς που είναί εγγεγραμμενοί σε επίσημους καταλόγους η δίαθετουν
πίστοποίητίκο απο οργανίσμους πίστοποίησης που συμμορφωνονταί με τα ευρωπαίκα προτυπα
πίστοποίησης, κατα την εννοία του Παραρτηματος VII του Προσαρτηματος Α΄ του ν. 4412/2016,
μπορουν να προσκομίζουν στίς αναθετουσες αρχες πίστοποίητίκο εγγραφης, εκδίδομενο απο την
αρμοδία αρχη η το πίστοποίητίκο που εκδίδεταί απο τον αρμοδίο οργανίσμο πίστοποίησης, κατα τα
ορίζομενα στο αρθρο 83 ν. 4412/2016 καί στην παραγραφο 9 του παροντος αρθρου .
(γ) Οί αλλοδαποί οίκονομίκοί φορείς που δεν είναί εγγεγραμμενοί σε επίσημους καταλογους η
δίαθετουν πίστοποίητίκο απο οργανίσμους πίστοποίησης κατα τα ανωτερω, υποβαλλουν ως
δίκαίολογητίκα ενα η περίσσοτερα απο τα αποδείκτίκα μεσα που προβλεπονταί στο Μερος Ι του
Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
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23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνίκη καί επαγγελματίκη ίκανο τητα των οίκονομίκων φορε ων αποδείκνυ εταί:
(α) γία τίς εγγεγραμμενες εργοληπτίκες επίχείρη σείς στο Μ.Ε.ΕΠ.
•
•

είτε απο τη βεβαίωση εγγραφης στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμηρίο των πληροφορίων που
περίεχεί
είτε, στην περίπτωση που οί απαίτησείς του αρθρου 22.Δ δεν καλυπτονταί απο τη

βεβαίωση εγγραφης, με την υποβολη ενος η περίσσοτερων απο τα αποδείκτίκα μεσα
που προβλεπονταί στο Μερος ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ (Αποδείκτίκα μεσα γία τα
κρίτηρία επίλογης) του Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016 102 αναλογα με την τίθεμενη
στο αρθρο 22.Δ απαίτηση.

Σε καθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφης μπορεί να υποβαλλεταί γία την αποδείξη μονο ορίσμενων
απαίτησεων τεχνίκης καί επαγγελματίκης ίκανοτητας του αρθρου 22.Δ, ενω γία την αποδείξη των
λοίπων απαίτησεων μπορουν να προσκομίζονταί ενα η περίσσοτερα απο τα αποδείκτίκα μεσα που
προβλεπονταί στο Μερος ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
(β) Οί αλλοδαποί οίκονομίκοί φορεί ς που εί ναί εγγεγραμμε νοί σε επίσημους καταλόγους η
δίαθε τουν πίστοποίητίκο απο οργανίσμου ς πίστοποί ησης που συμμορφω νονταί με τα ευρωπαί κα
προ τυπα πίστοποί ησης, κατα την ε ννοία του Παραρτη ματος VII του Προσαρτη ματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορου ν να προσκομί ζουν στίς αναθετουσες αρχες πίστοποίητίκο εγγραφη ς
εκδίδο μενο απο την αρμο δία αρχη η το πίστοποίητίκο που εκδί δεταί απο τον αρμο δίο οργανίσμο
πίστοποί ησης, κατα τα ορίζο μενα στο α ρθρο 83 ν. 4412/2016 καί στην παρα γραφο 9 του
παρο ντος α ρθρου .
(γ) Οί αλλοδαποί οίκονομίκοί φορεί ς που δεν εί ναί εγγεγραμμε νοί σε επί σημους καταλογους η
δίαθε τουν πίστοποίητίκο απο οργανίσμου ς πίστοποί ησης κατα τα ανωτε ρω, υποβα λλουν ως
δίκαίολογητίκα ε να η περίσσο τερα απο τα αποδείκτίκα με σα που προβλε πονταί στο Μερος ΙΙ του
Παραρτη ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε 103
................................................................................................................................................
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περίπτωση νομίκου προσωπου, υποβαλλονταί ηλεκτρονίκα, στον φακελο “Δίκαίολογητίκα
Προσωρίνου Αναδοχου, τα νομίμοποίητίκα εγγραφα απο τα οποία προκυπτεί η εξουσία υπογραφης
του νομίμου εκπροσωπου καί τα οποία πρεπεί να εχουν εκδοθεί εως τρίαντα (30) εργα σίμες ημερες
πρίν απο την υποβολη τους 104, εκτος αν συμφωνα με τίς είδίκοτερες δίαταξείς αυτων φερουν
συγκεκρίμενο χρονο ίσχυος.
Εαν ο προσφερων είναί Α.Ε καί Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συστασης,
2. Αντίγραφο του ίσχυοντος καταστατίκου με το ΦΕΚ στο οποίο εχουν δημοσίευτεί ολες οί
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μεχρί σημερα τροποποίησείς αυτου η επίκυρωμενο αντίγραφο κωδίκοποίημενου
καταστατίκου (εφοσον υπαρχεί)
3. ΦΕΚ στο οποίο εχεί δημοσίευτεί το πρακτίκο ΔΣ εκπροσωπησης του νομίκου προσωπου,
4. Πρακτίκο Δ.Σ περί εγκρίσης συμμετοχης στο δίαγωνίσμο, στο οποίο μπορεί να περίεχεταί
καί εξουσίοδοτηση (εφοσον αυτο προβλεπεταί απο το καταστατίκο του υποψηφίου
αναδοχου) γία υπογραφη καί υποβολη προσφορας σε περίπτωση που δεν υπογραφεί ο ίδίος
ο νομίμος εκπροσωπος του φορεα την προσφορα καί τα λοίπα απαίτουμενα εγγραφα του
δίαγωνίσμου καί ορίζεταί συγκεκρίμενο ατομο,
5. Πίστοποίητίκο αρμοδίας δίκαστίκης η δίοίκητίκης αρχης περί τροποποίησεων του
καταστατίκου / μη λυσης της εταίρείας.
Εαν ο προσφερων είναί Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίγραφο του καταστατίκου, με ολα τα μεχρί σημερα τροποποίητίκα, η φωτοαντίγραφο
επίκυρωμενου, απο δίκηγορο, κωδίκοποίημενου καταστατίκου, εφοσον υπαρχεί.
2. Πίστοποίητίκα αρμοδίας δίκαστίκης η δίοίκητίκης αρχης περί των τροποποίησεων του
καταστατίκου.
Σε περίπτωση εγκαταστασης τους στην αλλοδαπη, τα δίκαίολογητίκα συστασης τους
εκδίδονταί με βαση την ίσχυουσα νομοθεσία της χωρας που είναί εγκατεστημενα, απο την
οποία καί εκδίδεταί το σχετίκο πίστοποίητίκο.
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α) Οί οίκονομίκοί φορεί ς που εί ναί εγγεγραμμενοί σε επί σημους καταλο γους η δίαθε τουν
πίστοποί ηση απο οργανίσμου ς πίστοποί ησης που συμμορφω νονταί με τα ευρωπαί κα προ τυπα
πίστοποί ησης, κατα την εννοία του Παραρτη ματος VII του Προσαρτη ματος Α του ν. 4412/2016,
μπορου ν να υποβα λλουν στίς αναθε τουσες αρχες πίστοποίητίκο εγγραφη ς εκδίδο μενο απο την
αρμο δία αρχη η το πίστοποίητίκο που εκδί δεταί απο τον αρμο δίο οργανίσμο πίστοποί ησης.
Στα πίστοποίητίκα αυτα αναφε ρονταί τα δίκαίολογητίκα βα σεί των οποί ων εγίνε η εγγραφη των
εν λογω οίκονομίκων φορε ων στον επί σημο κατα λογο η η πίστοποί ηση καί η κατα ταξη στον εν
λογω κατα λογο.
Η πίστοποίου μενη εγγραφη στους επί σημους καταλογους απο τους αρμο δίους οργανίσμου ς η το
πίστοποίητίκο , που εκδί δεταί απο τον οργανίσμο πίστοποί ησης, συνίστα τεκμη ρίο
καταλληλο τητας ο σον αφορα τίς απαίτη σείς ποίοτίκη ς επίλογη ς, τίς οποί ες καλυ πτεί ο επί σημος
κατα λογος η το πίστοποίητίκο .
Οί οίκονομίκοί φορεί ς που εί ναί εγγεγραμμε νοί σε επί σημους καταλογους απαλλα σσονταί απο
την υποχρε ωση υποβολη ς των δίκαίολογητίκων που αναφερονταί στο πίστοποίητίκο εγγραφη ς
τους.
(β) Οί οίκονομίκοί φορεί ς που εί ναί εγγεγραμμε νοί στο Μ.Ε.ΕΠ. εφο σον υποβα λλουν
«Ενημερο τητα Πτυχί ου» εν ίσχυ , απαλλα σσονταί απο την υποχρε ωση υποβολη ς των
δίκαίολογητίκων 105:
- απο σπασμα ποίνίκου μητρω ου του α ρθρου 23.3.(α) της παρου σας γία τον Προ εδρο καί
Δίευθυ νοντα Συ μβουλο εργοληπτίκη ς επίχεί ρησης. Γία τα λοίπα με λη του Δ.Σ της εταίρεί ας, θα
πρεπεί να υποβληθεί αυτοτελως απο σπασμα ποίνίκου μητρω ου, καθο σον τα προ σωπα αυτα δεν
καλυ πτονταί απο την Ενημερο τητα Πτυχί ου.
- φορολογίκη καί ασφαλίστίκη ενημερο τητα του α ρθρου 23.3.(β) της παρου σας. 106
- τα πίστοποίητίκα απο το αρμο δίο Πρωτοδίκεί ο καί το ΓΕΜΗ του α ρθρου 23.3.(γ) της παρου σας
υπο την πρου πο θεση ο μως ο τί καλυ πτονταί πλη ρως (ο λες οί προβλεπο μενες περίπτω σείς) απο
την Ενημερο τητα Πτυχί ου.
- το πίστοποίητίκο απο το αρμο δίο επίμελητη ρίο ο σον αφορα το λογο αποκλείσμου του α ρθρου
22. Α.4. (θ). 107
- το πίστοποίητίκο της αρμο δίας αρχη ς γία την ονομαστίκοποί ηση των μετοχω ν του α ρθρου 23.3.
(στ).
- τα αποδείκτίκα εγγραφα νομίμοποί ησης της εργοληπτίκη ς επίχεί ρησης.
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Σε περί πτωση που κα ποίο απο τα ανωτε ρω δίκαίολογητίκα ε χεί λη ξεί, προσκομί ζεταί το σχετίκο
δίκαίολογητίκο εν ίσχυ . Εφο σον στην Ενημερο τητα Πτυχί ου δεν αναφε ρεταί ρητ α ο τί τα στελεχη
του πτυχί ου του προσφεροντα εί ναί ασφαλίστίκω ς ενη μερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφε ρων
προσκομί ζεί επίπλε ον της Ενημερο τητας Πτυχί ου, ασφαλίστίκη ενημερο τητα γία τα στελεχη αυτα .
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στην περί πτωση που οίκονομίκο ς φορεας επίθυμεί να στηρίχθεί στίς ίκανο τητες α λλων φορεων,
η απο δείξη ο τί θα εχεί στη δία θεση του τους αναγκαί ους πο ρους, γί νεταί με την υποβολη σχετίκου
συμφωνητίκου των φορε ων αυτων γία τον σκοπο αυτο .
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η προσφορα των δίαγωνίζομε νων περίλαμβα νεί τους ακο λουθους ηλεκτρονίκου ς
υποφακελους:
(α) υποφα κελο με την ενδείξη «Δίκαίολογητίκα Συμμετοχη ς»
(β) υποφα κελο με την ενδείξη «Οίκονομίκη Προσφορα »
συ μφωνα με τα κατωτε ρω:
24.2 Ο ηλεκτρονίκο ς υποφα κελος «Δίκαίολογητίκα Συμμετοχη ς» πρεπεί, επί ποίνη αποκλείσμου ,
να περίεχεί 108 τα ακο λουθα:
- α) το Τυποποίημε νο Έντυπο Υπευ θυνης Δη λωσης ( ΤΕΥΔ )
- β) την εγγυ ηση συμμετοχη ς, του α ρθρου 15 της παρου σας.
24.3 Ο ηλεκτρονίκο ς υποφα κελος «Οίκονομίκη Προσφορα » περίε χεί το ψηφίακα υπογεγραμμενο
αρχείο pdf, το οποίο παραγεταί απο το υποσυστημα, αφου συμπληρωθουν καταλληλως οί σχετίκες
φορμες.
24.4 Στην περίπτωση που με την προσφορα υποβαλλονταί ίδίωτίκα εγγραφα, αυτα γίνονταί αποδεκτα
είτε κατα τα προβλεπομενα στίς δίαταξείς του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε καί σε απλη φωτοτυπία,
εφοσον συνυποβαλλεταί υπευθυνη δηλωση, στην οποία βεβαίωνεταί η ακρίβεία τους καί η οποία φερεί
υπογραφη μετα την εναρξη της δίαδίκασίας συναψης συμβασης (ητοί μετα την ημερομηνία αναρτησης
της προκηρυξης της συμβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) 109.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Υπεργολαβία
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25.1. Ο προσφερων οίκονομίκος φορεας αναφερεί στην προσφορα του το τμημα της συμβασης που
προτίθεταί να αναθεσεί υπο μορφη υπεργολαβίας σε τρίτους, καθως καί τους υπεργολαβους που
προτείνεί.
25.2. Η τηρηση των υποχρεωσεων της παρ. 2 του αρθρου 18 του ν 4412/2016 απο υπεργολαβους δεν
αίρεί την ευθυνη του κυρίου αναδοχου.
25.4 Η αναθετουσα αρχη:
α) επαληθευεί υποχρεωτίκα τη συνδρομη των λογων αποκλείσμου του αρθρου 22 Α της παρουσας γία
τους υπεργολαβους καί οτί δίαθετουν τα αντίστοίχα προσοντα γία την εκτελεση του εργου που
αναλαμβανουν110 συμφωνα με το αρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποίημενο Έντυπο
Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ).
β) απαίτεί υποχρεωτίκα απο τον οίκονομίκο φορεα να αντίκαταστησεί εναν υπεργολαβο, οταν απο την
ως ανω επαληθευση προκυπτεί οτί συντρεχουν λογοί αποκλείσμου του καί οτί δεν καλυπτεί τα
αντίστοίχα προσοντα γία την εκτελεση του εργου που αναλαμβανεί συμφωνα με το αρθρο 165 του ν.
4412/2016.
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η εγκρίση κατασκευη ς του δημοπρατου μενου εργου, αποφασί στηκε με την αρίθμ. 66Α/2020
της Ε.Ε Απο φαση.
26.2 Ο Κυ ρίος του Έργου μπορεί να εγκαταστη σεί γία το ε ργο αυτο Τεχνίκο Συ μβουλο. Ο
Ανα δοχος του ε ργου, ε χεί την υποχρε ωση να δίευκολυ νεί τίς δραστηρίο τητες του Τεχνίκου
Συμβου λου, που πηγα ζουν απο τη συμβατίκη σχε ση της Υπηρεσί ας με αυτο ν.

Κορυδαλλός, Ιούνιος 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΑΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Τ/Λ ΤΟΠ.-ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Α’

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αρίθμο πρωτ. ……………………………………………… αποφαση

1

2

Γία την εννοία των “κατω των ορίων” δημοσίων συμβασεων , πρβ. αρθρο 2 παρ. 1 περ. 29 του ν.
4412/2016.
Αναγραφεταί ο κωδίκος ταυτοποίησης της δίατίθεμενης πίστωσης (π.χ. κωδίκος εναρίθμου εργου
στο ΠΔΕ η κωδίκος πίστωσης του τακτίκου προυπολογίσμου του φορεα υλοποίησης). Σε περίπτωση
συγχρηματοδοτουμενων εργων απο πορους της Ευρωπαίκης Ένωσης, αναγραφεταί καί ο τίτλος του
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Επίχείρησίακου Προγραμματος του ΕΣΠΑ η αλλου συγχρηματοδοτουμενου απο πορους ΕΕ
προγραμματος στο πλαίσίο του οποίου είναί ενταγμενο το δημοπρατουμενο εργο.
3
Mεσω της λείτουργίκοτητας ''Επίκοίνωνία'' του υποσυστηματος
4
Πρβ. αρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκηρυξη συμβασης περίλαμβανεί κατ' ελαχίστον τίς
πληροφορίες που προβλεπονταί στο Μερος Γ΄ του Παραρτηματος V του Προσαρτηματος Α΄ του ν.
4412/2016. Επίσημαίνεταί οτί, μεχρί την εκδοση τυποποίημενου εντυπου προκηρυξης συμβασης
γία συμβασείς κατω των ορίων, οί αναθετουσες αρχες, μπορουν να χρησίμοποίουν το αντίστοίχο
τυποποίημενο εντυπο “Προκηρυξη Συμβασης”, αντλωντας το απο τη δίαδρομη
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf καί δίαμορφωνοντας το
αναλογως.
5
Aπό από
τίς 2-5-2019, παρέχεταί η νέα ηλεκτρονίκή υπηρεσία Promitheus
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρεί τη δύνατότητα ηλεκτρονίκής
σύνταξης καί δίαχείρίσης του Τυποποίημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να
δείτε τη σχετίκή ανακοίνωση στη Δίαδίκτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.
Επίσημαίνεταί ότί η χρήση της ως άνω υπηρεσίας γία τη σύνταξη του ΤΕΥΔ είναί προαίρετίκή γία
τίς αναθέτουσες αρχές καί τους οίκονομίκούς φορείς, καθώς εξακολουθούν να εχουν τη δυνατότητα
να δίαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναί δίαθέσίμο στην ίστοσελίδα της Αρχής στη δίαδρομή
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toytypopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashskatw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
6 Συμπληρωνεταί η τεταρτη ημερα πρίν απο τη ληξη της προθεσμίας του αρθρου 14 της παρουσας.Σε
περίπτωση που η ημερα αυτη είναί αργία, τίθεταί η προηγουμενη αυτης εργασίμη ημερα. Πρβλ καί
αρθρο 11 της υπ' αρίθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. (3821 Β').
7
Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αρίθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
8
Σε περίπτωση εφαρμογης της δίαδίκασίας του αρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016
“Ελευθερη συμπληρωση τίμολογίου”, οί αναθετουσες αρχες περίλαμβανουν στην εν λογω
περίπτωση (στ) αναφορα γία την υποβολη του σχετίκου τίμολογίου.
9 Πρβ. αρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, οπως προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν.
4605/2019 καί τροποποίηθηκε απο το αρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.
10 Άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, οπως προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019
καί το αρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). Σημείωνεταί οτί η προθεσμία των 10 ημερων που
αναγραφεταί στο παρον σημείο αφορα μονο τον χρονο υπογραφης της ΥΔ καί σε καμία περίπτωση
δεν συνδεεταί με την συνολίκη προθεσμία υποβολης των προσφορω ν με την εννοία οτί οί
οίκονομίκοί φορείς εχουν τη δυνατοτητα να υποβαλλουν την προσφορα τους οποτεδηποτε κατα
την ως ανω προθεσμία.
11 Επίσημαίνεταί οτί, ως προς τίς προθεσμίες γία την ολοκληρωση των ενεργείων της Επίτροπης
Δίενεργείας Δίαγωνίσμου ίσχυουν τα ορίζομενα στο αρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο
προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19 καί τροποποίηθηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν.
4609/2019
12 Πρβ αρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016 οπως προστεθηκε με την παρ. 28 του αρθρου 43
του ν. 4605/2019 καί τροποποίηθηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 4609/2019
13 Επίσημαίνεταί οτί αν η αναθετουσα αρχη θεωρησεί οτί προσφορες φαίνονταί ασυνηθίστα χαμηλες,
απαίτεί απο τους οίκονομίκους φορείς να εξηγησουν την τίμη η το κοστος που προτείνουν στην
προσφορα τους, εντος αποκλείστίκης προθεσμίας, κατα ανωτατο ορίο δεκα ημερων απο την
κοίνοποίηση της σχετίκης προσκλησης. Στην περίπτωση αυτη εφαρμοζονταί τα αρθρα 88 καί 89
του ν. 4412/2016.
14 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, οπως τροποποίηθηκε με το αρθρο 43 παρ. 12 περ.
α του ν. 4605/19.
15 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οπως τροποποίηθηκε με το αρθρο 107 περ. 19 του ν.
4497/2017 (Α 171).
16 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, οπως αντίκατασταθηκε με το αρθρο 43 παρ. 12 περ. β του
ν. 4605/19.
17 Με την επίφυλαξη των παρ. 7 καί 8 του αρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( ληψη επανορθωτίκων
μεσων ).
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Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, οπως τροποποίηθηκε με το αρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του
ν. 4605/19.
19 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, οπως τροποποίηθηκε με το αρθρο 43 παρ. 13 περ. β του
ν. 4605/19.
20 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, οπως τροποποίηθηκε με το αρθρο 43 παρ. 13 περ. γ του
ν. 4605/19.
21 Η αποφαση κατακυρωσης κοίνοποίείταί στον προσωρίνο αναδοχο: 1) στην περίπτωση υποβολης
υπευθυνης δηλωσης, μετα τον ελεγχο αυτης καί τη δίαπίστωση της ορθοτητας της απο την
Επίτροπη Δίαγωνίσμου κατα το αρθρο 4.2 ε' πρωτο εδαφίο, καί 2) στην περίπτωση που δεν
απαίτείταί η υποβολη υπευθυνης δηλωσης, μετα την ολοκληρωση του ελεγχου των
δίκαίολογητίκων του προσωρίνου αναδοχου κατα τα ορίζομενα στο αρθρο 4.2 α' εως δ' της
παρουσας καί την απρακτη παροδο της προθεσμίας ασκησης προδίκαστίκης προσφυγης.
22 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, οπως τροποποίηθηκε με το αρθρο 43 παρ. 13 περ. δ του
ν. 4605/19.
23 Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποίήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν.
4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. καί άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.
24 Πρβλ. αρθρο 361 του ν. 4412/2016.
25 Πρβ. αρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, οπως προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 41 του ν. 4605/2019.
26 Πρβλ. αρθρο 367 του ν. 4412/2016 καί π.δ. 39/2017.
27 Πρβ. αρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οπως τροποποίηθηκε απο το αρθρο 43 παρ. 42 του ν.
4605/2019.
28 Πρβλ. αρθρο 372 παρ. 1 εως 3 του ν. 4412/2016.
29 Πρβ. αρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, οπως τροποποίηθηκε απο το αρθρο 43 παρ. 45 του ν.
4605/2019
30 Πρβλ. αρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, οπως τροποποίηθηκε με το αρθρο 107 περ. 14 του ν.
4497/2017 (Α 171).
31 Τίθεταί μονο εφοσον προκείταί γία συγχρηματοδοτουμενο εργο απο πορους της Ευρωπαίκης
Ένωσης.
32 Τίθεταί μονο εφοσον επίλεγεί η δίενεργεία κληρωσης γία τη συγκροτηση συλλογίκων οργανων.
33 Απο 1-1-2017 τίθεταί σε ίσχυ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το αρθρο 13 καταργεί το π.δ
113/2010.
34 Τίθεταί μονο οταν εκ του συμβατίκου ποσου (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκυπτεί υποχρεωση
ονομαστίκοποπίησης των μετοχων των Α.Ε.
35 Νομοί, ΠΔ καί υπουργίκες αποφασείς που εκδίδονταί μετα την εναρξη της δίαδίκασίας συναψης της
συμβασης συμφωνα με το αρθρο 120 του ν. 4412/2016, δεν αποτελουν μερος του εφαρμοστεου
θεσμίκου πλαίσίου της.
36 Όταν προκείταί γία συγχρηματοδοτουμενο απο την Ε.Ε. εργο, τουτο να αναγραφεταί στη
Δίακηρυξη καί είδίκοτερα να αναγραφεταί ο τίτλος της Πραξης καί του Επίχείρησίακου
Προγραμματος στο πλαίσίο του οποίου είναί ενταγμενο το δημοπρατουμενο εργο, καθως καί τα
ποσοστα συγχρηματοδοτησης της δαπανης του εργου απο εθνίκους καί ενωσίακους πορους (με
αναφορα στο δίαρθρωτίκο ταμείο). Επίσης, η σχετίκη συμπληρωση ακολουθεί τη δίακρίτη ορολογία
Συλλογίκες Αποφασείς ( ΣΑ ) εργων η ΚΑΕ, αναλογα την πηγη χρηματοδοτησης (ΠΔΕ η Τακτίκος
προυπολογίσμος). Γία το ζητημα της αναληψης δαπανων δημοσίων επενδυσεων, βλ. καί αρθρο 5
του π.δ. 80/2016.
37 Οί κρατησείς προσαρμοζονταί αναλογα με τον φορεα εκτελεσης του εργου.
38 Πρβλ. αρθρο 4 παρ. 3 εβδομο εδαφίο του ν. 4013/2011, οπως αντίκατασταθηκε απο το αρθρο 44
του ν. 4605/2019.
39 Ή/καί η Επίτροπη Δίαγωνίσμου, κατα περίπτωση (πρβλ. αρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.).
40
Πρβλ. ομοίως προηγουμενη υποσημείωση.
41 Συμφωνα με το αρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Αναληψη υποχρεωσεων απο τους δίατακτες” ( Α΄
145 ): “Οί δίακηρυξείς, οί αποφασείς αναθεσης καί οί συμβασείς που συναπτονταί γία λογαρίασμο
των φορεων Γενίκης Κυβερνησης αναφερουν απαραίτητα τον αρίθμο καί τη χρονολογία της
αποφασης αναληψης υποχρεωσης, τον αρίθμο καταχωρίσης της στα λογίστίκα βίβλία του οίκείου
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φορεα, καθως καί τον αρίθμο της αποφασης εγκρίσης της πολυετους αναληψης σε περίπτωση που
η δαπανη εκτείνεταί σε περίσσοτερα του ενος οίκονομίκα ετη.". Επίσης, συμφωνα με το αρθρο 12
παρ. 2 γ) του ίδίου π.δ : “Δίακηρυξείς, οπου απαίτείταί, καί αποφασείς αναθεσης που εκδίδονταί καί
συμβασείς που συναπτονταί απο φορείς της Γενίκης Κυβερνησης είναί ακυρες, εφοσον δεν εχεί
προηγηθεί αυτων η εκδοση της αποφασης αναληψης υποχρεωσης του αρθρου 2, παρ. 2 του
παροντος. "Πρβλ. καί αρθρο 5 του ως ανω δίαταγματος “Αναληψη δαπανων δημοσίων επενδυσεων”.
42 Σε περίπτωση που περίλαμβανονταί τυχον δίκαίωματα προαίρεσης, δίαμορφωνεταί αναλογως η
εκτίμωμενη αξία της συμβασης (προυπολογίσμος δημοπρατησης) καί το παρον αρθρο (πρβ. αρθρα
6 παρ. 1 καί 132 παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).
43 Το ποσο των απροβλεπτων δαπανων επαναυπολογίζεταί κατα την υπογραφη της συμβασης,
αναλογα με την προσφερθείσα εκπτωση, ωστε να δίατηρείταί η εν λογω ποσοστίαία αναλογία του
15% επί της δαπανης εργασίων με ΓΕ&ΟΕ, συμφωνα με την παραγραφο 3 του αρθρου 156 ν.
4412/2016.
44 Η αναθετουσα αρχη δίαμορφωνεί το παρον σημείο της δίακηρυξης, αναλογα με το αν αποφασίσεί να
υποδίαίρεσεί τη συμβαση σε περίσσοτερα τμηματα/εργα η οχί, ητοί να τα αναθεσεί ως ενίαίο
συνολο. Στην περίπτωση που επίλεξεί να μην υποδίαίρεσεί σε τμηματα, αναφερεί, στο παρον σημείο
της δίακηρυξης, τους βασίκους λογους της αποφασης της αυτης (πρβλ. αρθρο 59 του ν. 4412/2016).
45 οπως συμπληρωθηκε με το αρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019
46 Μπορεί η εναρξη της προθεσμίας να ορίζεταί δίαφορετίκα, αν λογου χαρη δεν προβλεπεταί η αμεση
εναρξη των εργασίων (αρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
47 Με την επίφυλαξη της επομενης υποσημεί ωσης.
48 Οί αναθετουσες αρχες μπορεί να επίτρεπουν την υποβολη εναλλακτίκων προσφορων καί στην
περίπτωση αυτη προσαρμοζεταί αντίστοίχως το 13.4. ( πρβλ αρθρο 57 του ν. 4412/2016 ).
49 Το ποσοστο της εγγυησης συμμετοχης δεν μπορεί να υπερβαίνεί το 2% της εκτίμωμενης αξίας της
συμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με αναλογη στρογγυλοποίηση μη συνυπολογίζομενων των δίκαίωματων
προαίρεσης καί παρατασης της συμβασης (Πρβ αρθρο 72 παρ. 1 περ. α, οπως τροποποίηθηκε με την
παρ. 5α του αρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).
50 Πρβ. αρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οπως τροποποίηθηκε με την περ. 4 του αρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171) καί την παρ. 5 περ. β, γ καί δ του αρθρου 43 του ν. 4605/2019
51 Εφοσον συντρεχεί περίπτωση, κατα το αρθρο 149 του ν. 4412/2016, οποτε μνημονευονταί καί οί
απαραίτητες λεπτομερείες.
52 Τα γραμματία συστασης χρηματίκης παρακαταθηκης του Ταμείου Παρακαταθηκω ν καί Δανείων,
γία την παροχη εγγυησεων συμμετοχης καί καλης εκτελεσης (εγγυοδοτίκη παρακαταθηκη)
συστηνονταί συμφωνα με την είδίκη νομοθεσία που δίεπεί αυτο καί είδίκοτερα βασεί του αρθρου
4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστασεως καί αποδοσεως
παρακαταθηκων καί καταθεσεων παρα τω Ταμείω Παρακαταθηκων καί Δανείων”). Πρβλ. Το με αρ.
πρωτ. 2756/23-5-2017 εγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
53 Πρβλ. καί τα είδίκοτερα ορίζομενα στο αρθρο 4.1.ζ. της παρουσας, ως προς τίς εγγυησείς
συμμετοχης.
54 Η ελαχίστη προθεσμία παραλαβης των προσφορων καθορίζεταί συμφωνα με το αρθρο 121 ου ν.
4412/2016, οπως αυτο τροποποίηθηκε με την παρ. 19 του αρθρου 43 του ν. 4605/2019 .
55 Προτείνεταί οί αναθετουσες αρχες να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονίκης αποσφραγίσης των
προσφορων μετα την παρελευση τρίων εργασίμων ημερων απο την καταληκτίκη ημερομηνία
υποβολης των προσφορων, προκείμενου να εχεί προσκομίστεί απο τους συμμετεχοντες καί η
πρωτοτυπη εγγυηση συμμετοχης, συμφωνα με τα προβλεπομενα στο αρθρο 3.5. περ. β της
παρουσας.
56 Ορίζεταί ο χρονος απο την Αναθετουσα Αρχη κατ΄ εκτίμηση των ίδίαίτεροτητων της δίαδίκασίας.
Γία τον καθορίσμο του χρονου ίσχυος της προσφορας, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
57 Πρβ. υποσημείωση γία προκηρυξη συμβασης στο αρθρο 2.1 της παρουσας.
58 Συμφωνα με τίς περ. (31) καί (35) παρ. 1 καί την παρ. 3 αρθρου 377 καθως καί τίς παρ. 11 καί 12
αρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η υποχρεωση δημοσίευσης προκηρυξης συμφωνα με τίς
παρ. 7 καί 8 αρθρου 15 ν. 3669/2008 μεχρί την 31/12/2017 σε δυο ημερησίες εφημερίδες καί στον
περίφερείακο καί τοπίκο τυπο μεχρί 31/12/2020 (πρβλ καί την ενοτητα Δ της εγκυκλίου με αρίθ. Ε.
39
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16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).
Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επίσημαίνεταί οτί οί αναθετουσες αρχες δεν μπορουν να καλουν
συγκεκρίμενες ταξείς/ πτυχία του ΜΕΕΠ.
Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή
οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου
76 ν. 4412/2016).

Πρβλ περ. ε παρ. 1 αρθρου 91 ν. 4412/2016.
Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, οπως τροποποίηθηκε με το αρθρο 107 περ. 6 του ν.
4497/2017. Επίσημαίνεταί ότί οί αναθέτουσες αρχές πρέπεί να προσαρμόζουν το σχετίκό πεδίο του
Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ καί είδίκότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδίκη καταδίκαστίκή απόφαση”,
δεδομένης της ως άνω νομοθετίκής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδίκαστίκή
απόφαση”, η δε σχετίκή δήλωση του οίκονομίκού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε αμετάκλητες
καταδίκαστίκές αποφάσείς.
63 Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δυο εδαφία του ν. 4412/2016, οπως τροποποίηθηκαν με το αρθρο
107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
64 Πρβ. αρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστεθηκε με το α ρθρο 39 του ν.
4488/2017.
65 Επίσημαίνεταί οτί η εν λογω προβλεψη γία παρεκκλίση απο τον υποχρεωτίκο αποκλείσμο αποτελεί
δυνατοτητα της αναθετουσας αρχης (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που
δεν επίθυμεί να προβλεψεί τη σχετίκη δυνατοτητα, η αναθετουσα αρχη δίαγραφεί την παραγραφο
αυτη.
66 Οί λογοί της παραγραφου 22.Α.4. αποτελουν δυνητίκους λογους αποκλείσμου συμφωνα με το
αρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα συνεπεία, η αναθετουσα αρχη δυναταί να επίλεξεί εναν,
περίσσοτερους, ολους η ενδεχομενως καί κανεναν απο τους λογους αποκλείσμου συνεκτίμωντας τα
ίδίαίτερα χαρακτηρίστίκα της υπο αναθεση συμβασης (εκτίμωμενη αξία αυτης, είδίκες περίστασείς
κλπ), με σχετίκη προβλεψη στο παρον σημείο της δίακηρυξης.
67 Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστεθηκε με το αρθρο 107 περ. 9 του ν.
4497/2017. Επίσης, βλ. υπ’ αρίθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 εγγραφο της Αρχης (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ09Β) σχετίκα με την αποφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υποθεση C-124/2017 Vossloh,
ίδίως σκεψείς 38-41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019..
68 Υπενθυμίζεταί οτί
αναφορα στην παραγραφο 22.Α.4 θα γίνεί μονο στην περίπτωση που η
Αναθετουσα Αρχη επίλεξεί καποίον απο τους δυνητίκους λογους αποκλείσμου.
69 Επίσημαίνεταί οτί ολα τα κρίτηρία ποίοτίκης επίλογης, πλην της καταλληλοτητας γία την ασκηση
επαγγελματίκης δραστηρίοτητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμο με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), είναί
προαίρετίκα γία την αναθετουσα αρχη καί πρεπεί να σχετίζονταί καί να είναί αναλογα με το
αντίκείμενο της συμβασης (αρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε καθε περίπτωση, πρεπεί να
δίαμορφωνονταί κατα τροπο, ωστε να μην περίορίζεταί δυσαναλογα η συμμετοχη των
ενδίαφερομενων οίκονομίκων φορεων στους δίαγωνίσμους. Κατα το σταδίο του προσδίορίσμου
των κρίτηρίων καταλληλοτητας των υποψηφίων, είναί αναγκαίο να τηρουνταί απο τίς αναθετουσες
αρχες, οί θεμελίωδείς ενωσίακες αρχες, ίδίως η αρχη της ίσης μεταχείρίσης των συμμετεχοντων, της
αποφυγης των δίακρίσεων, της δίαφανείας καί της αναπτυξης του ελευθερου ανταγωνίσμου. Τα
κρίτηρία επίλογης του αρθρου 22.Β – 22.Ε εξεταζονταί κατα τη δίαδίκασία ελεγχου της
καταλληλοτητας του προσφεροντος να εκτελεσεί τη συμβαση (κρίτηρία “on/off”).
70 Επίσημαίνεταί οτί οί αναθετουσες αρχες δεν μπορουν να καλουν συγκεκρίμενες ταξείς/ πτυχία του
ΜΕΕΠ. Πρβλ. αρθρα 76 παρ. 1, 3 καί 4, οπως ίσχυουν δυναμεί του αρθρου 119 παρ. 5 περ. α' εως δ'
του ν. 4472/2017, σε συνδυασμο με το αρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. καί αρθρο 80
παρ. 1 του ν. 3669/2008, οπως αντίκατασταθηκε με το αρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 4472/2017).
71 Οί αναθετουσες αρχες μπορουν να επίβαλλουν απαίτησείς που να δίασφαλίζουν οτί οί οίκονομίκοί
φορείς δίαθετουν την αναγκαία οίκονομίκη καί χρηματοδοτίκη ίκανοτητα γία την εκτελεση της
συμβασης. Όλες οί απαίτησείς πρεπεί να σχετίζονταί καί να είναί αναλογες με το αντίκείμενο της
συμβασης (πρβ. αρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδαφίο καί αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οί εν λογω
απαίτησείς καθορίζονταί περίγραφίκα στο παρον σημείο, χωρίς παραπομπη σε ταξείς/πτυχία του
ΜΕΕΠ. Σε καθε περίπτωση καί μεχρί την καταργηση των αρθρων 80 εως 110 του ν. 3669/2008 καί
την εναρξη ίσχυος του π.δ. του αρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επίσημαίνεταί οτί, εφοσον η
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αναθετουσα αρχη επίλεξεί την παραπομπη σε ταξείς/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορίσμο των
απαίτησεων γία τίς εγγεγραμμενες στο ΜΕΕΠ εργοληπτίκες επίχείρησείς, πρεπεί να περίγραψεί
αναλυτίκα τίς αντίστοίχες απαίτησείς καί γία τίς αλλοδαπες εργοληπτίκες επίχείρησείς.
72 Οί αναθετουσες αρχες μπορουν να επίβαλλουν απαίτησείς που να δίασφαλίζουν οτί οί οίκονομίκοί
φορείς δίαθετουν την αναγκαία τεχνίκη καί επαγγελματίκη ίκανοτητα γία την εκτελεση της
συμβασης. Όλες οί απαίτησείς πρεπεί να σχετίζονταί καί να είναί αναλογες με το αντίκείμενο της
συμβασης (πρβ. αρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδαφίο καί αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οί εν λογω
απαίτησείς καταρχας καθορίζονταί περίγραφίκα στο παρον σημείο, χωρίς παραπομπη σε
ταξείς/πτυχία του ΜΕΕΠ η βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε καθε περίπτωση καί μεχρί την
καταργηση των αρθρων 80 εως 110 του ν. 3669/2008 καί την εναρξη ίσχυος του π.δ. του αρθρου
118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επίσημαίνεταί οτί, εφοσον η αναθετουσα αρχη επίλεξεί την
παραπομπη σε ταξείς/πτυχία του ΜΕΕΠ η βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ ως προς τον καθορίσμο
των απαίτησεων γία τίς εγγεγραμμενες στο ΜΕΕΠ εργοληπτίκες επίχείρησείς (πχ. στελεχωση),
πρεπεί να περίγραψεί αναλυτίκα τίς αντίστοίχες απαίτησείς καί γία τίς αλλοδαπες εργοληπτίκες
επίχείρησείς.
73 Προαίρετίκη επίλογη: Η παρ. 22.Ε τίθεταί κατα δίακρίτίκη ευχερεία της αναθετουσας αρχης καί
συμπληρωνεταί συμφωνα με το αρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επίσημαίνεταί οτί ολες οί απαίτησείς
πρεπεί να σχετίζονταί καί να είναί αναλογες με το αντίκείμενο της συμβασης (αρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).
74 Το εδαφίο αυτο προστίθεταί κατα την κρίση της αναθετουσας αρχης συμφωνα με το αρθρο 78 παρ.
1 του ν. 4412/2016, αλλως δίαγραφεταί.
75 Ως προς τον τροπο υποβολης των αποδείκτίκων μεσων του παροντος αρθρου, τα οποία εχουν
συνταχθεί/ παραχθεί απο τους ίδίους τους οίκονομίκους φορείς πρβλ. αρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
76 Πρβ αρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οποία προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19.
Σημείωνεταί οτί η προθεσμία των 10 ημερων που αναγραφεταί στο παρον σημείο αφορα μονο τον
χρονο υπογραφης του ΕΕΕΣ καί σε καμία περίπτωση δεν συνδεεταί με τη συνολίκη προθεσμία
υποβολης των προσφορων, με την εννοία οτί οί οίκονομίκοί φορείς εχουν τη δυνατοτητα να
υποβαλλουν την προσφορα τους οποτεδηποτε κατα την ως ανω προθεσμία.
77 Επίσημαίνεταί οτί η ανωτερω δυνατοτητα εναποκείταί στη δίακρίτίκη ευχερεία του οίκονομίκου
φορεα. Εξακολουθεί να υφίσταταί η δυνατοτητα να υπογραφεταί το ΤΕΥΔ απο το συνολο των
φυσίκων προσωπων που αναφερονταί στα τελευταία δυο εδαφία του αρθρου 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016, οπως τροποποίηθηκαν με το αρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
78 Πρβλ. αρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστεθηκε με το αρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
79 Η υποχρεωτίκη αντίκατασταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναποκείταί στη δίακρίτίκη
ευχερεία της αναθετουσας αρχης, εφοσον δε δεν την επίθυμεί, απαλείφεταί η αναφορα στην παρ. 4
στο παρον σημείο. Πρβλ. αρθρο. 78 παρ. 1 του ν, 4412/2016.
80 Πρβλ. αρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, οπως προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερίπτωση αε του ν. 4605/2019..
81 Πρβ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτη προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 7, περ.
α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
82 Εφίσταταί η προσοχη των αναθετουσων αρχων στο οτί πρεπεί να ζητείταί η προσκομίση
δίκαίολογητίκων προς αποδείξη μονο των λογων αποκλείσμου καί των κρίτηρίων επίλογης που
εχουν τεθεί στην παρουσα δίακηρυξη. Επίσημαίνεταί, περαίτερω, οτί, η αναθετουσα αρχη δυναταί,
κατα το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί απο προσφεροντες, σε οποίοδηποτε χρονίκο σημείο
κατα τη δίαρκεία της δίαδίκασίας, να υποβαλλουν ολα η ορίσμενα δίκαίολογητίκα, οταν αυτο
απαίτείταί γία την ορθη δίεξαγωγη της δίαδίκασίας.
83 Πρβ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτη προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 7, περ.
α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019
84 Συμφωνα με το αρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδαφίο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οίκονομίκος φορεας
είναί Έλληνας πολίτης η εχεί την εγκατασταση του στην Ελλαδα, οί υποχρεωσείς του που αφορουν
τίς είσφορες κοίνωνίκης ασφαλίσης καλυπτουν τοσο την κυρία οσο καί την επίκουρίκη ασφαλίση."
85 Πρβ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτη προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
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Λαμβανομενου υποψη του συντομου, σε πολλες περίπτωσείς, χρονου ίσχυος των πίστοποίητίκων
φορολογίκης ενημεροτητας, οί οίκονομίκοί φορείς μερίμνουν να αποκτους εγκαίρως πίστοποίητίκα
που να καλυπτουν καί τον χρονο υποβολης της προσφορας, συμφωνα με τα είδίκοτερα ορίζομενα
στο αρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκείμενου να τα υποβαλουν, εφοσον αναδείχθουν προσωρίνοί
αναδοχοί. Τα εν λογω πίστοποίητίκα υποβαλλονταί μαζί με τα υπολοίπα αποδείκτίκα μεσα του
αρθρου 23 απο τον προσωρίνο αναδοχο μεσω της λείτουργίκοτητας της «Επίκοίνωνίας» του
υποσυστηματος.
87 Οί υπευθυνες δηλωσείς του παροντος τευχους φερουν εγκεκρίμενη προηγμενη ηλεκτρονίκη
υπογραφη η προηγμενη ηλεκτρονίκη υπογραφη που υποστηρίζεταί απο εγκεκρίμενο πίστοποίητίκο
(Πρβλ. αρθρο 9 παρ. 3 της με αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
88 Πρβλ. ομοίως ως ανω υποσημείωση γία τα πίστοποίητίκα φορολογίκης ενημεροτητας
89 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτη προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
90 Πρβ αρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, οπως προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 46 περ α του ν.
4605/2019
91 Εφοσον η αναθετουσα αρχη την επίλεξεί ως λογο αποκλείσμου.
92 Πρβ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτη προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 7, περ.
α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019
93 Με εκτυπωση της καρτελας “Στοίχεία Μητρωου/ Επίχείρησης”, οπως αυτα εμφανίζονταί στο
taxisnet.
94 Η πλατφορμα της Ευρωπαίκης Επίτροπης eCertis γία την αναζητηση ίσοδυναμων πίστοποίητίκων
αλλων κρατων-μελων της Ε.Ε είναί δίαθεσίμη, χωρίς κοστος, στη δίαδρομη.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επίσημαίνεταί οτί η ΕΑΑΔΗΣΥ είναί ο αρμοδίος εθνίκος
φορεας γία την καταχωρηση καί τηρηση των στοίχείων του eCertis γία την Ελλαδα. Πρβλ. το με
αρίθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετίκο εγγραφο της Αρχης στον ακολουθο συνδεσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammikoapo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwnsymvasewn?highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBl
cGlncmFtbWlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIG
FwbzhldGhyaW8iXQ==
95 Εφοσον η αναθετουσα αρχη τίς επίλεξεί, ολες η καποία/ες εξ αυτων, ως λογους αποκλείσμου.
96 Επίσημαίνεταί οτί η αναθετουσα αρχη, εφοσον μπορεσεί να αποδείξεί, με καταλληλα μεσα, οτί
συντρεχεί καποία απο τίς περίπτωσείς αυτες, αποκλείεί οποίονδηποτε οίκονομίκο φορεα απο τη
συμμετοχη στη δίαδίκασία συναψης της δημοσίας συμβασης.
97 Εφοσον η αναθετουσα αρχη την επίλεξεί ως λογο αποκλείσμου.
98 Η υποχρεωση προσκομίσης δίκαίολογητίκων ονομαστίκοποίησης μετοχων, εφοσον προκείταί γία
συμβασείς εκτίμωμενης αξίας ανω του 1.000.000,00 ευρω, αφορα μονο στίς ανωνυμες εταίρείες που
λαμβανουν μερος στο δίαγωνίσμο, είτε προκείταί γία μεμονωμενους υποψηφίους, είτε γία μελη
ενωσεων Εξαίρουνταί της υποχρεωσης αυτης οί εταίρείες που είναί είσηγμενες στο Χρηματίστηρίο
της χωρας εγκαταστασης τους καί υποβαλλουν περί τουτου υπευθυνη δηλωση του νομίμου
εκπροσωπου τους.
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Πρβ παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν.
4605/2019

Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτη προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
101 Πρβλ. αρθρα 76 παρ. 1, 3 καί 4, οπως ίσχυουν δυναμεί του αρθρου 119 παρ. 5 περ. α' εως δ' του ν.
4472/2017, σε συνδυασμο με το αρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016
102 Πρβλ. ομοίως προηγουμενη υποσημείωση
103 Εφοσον εχεί αναφερθεί σχετίκη απαίτηση στο αρθρο 22.Ε συμπληρωνεταί αναλογως συμφωνα με
το αρθρο 82 του ν. 4412/2016.
104 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν. 4412/2016, οπως αυτη προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
105 Συμφωνα με τη δίαταξη του αρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Γία τη συμμετοχη σε
δίαγωνίσμους δημοσίων εργων χορηγείταί σε καθε εργοληπτίκη επίχείρηση εγγεγραμμενη στο
100
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Μ.Ε.ΕΠ. «ενημεροτητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμο με τη βεβαίωση εγγραφης που εκδίδεταί
απο την υπηρεσία τηρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνίστα «επίσημο καταλογο αναγνωρίσμενων
εργοληπτων» [...] καί απαλλασσεί τίς εργοληπτίκες επίχείρησείς απο την υποχρεωση να καταθετουν
τα επίμερους δίκαίολογητίκα στους δίαγωνίσμους.” Επίσημαίνεταί οτί, συμφωνα με το αρθρο 22
( Τροποποίησείς του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρωτο εδαφίο της
περίπτωσης 31 της παραγραφου 1 του αρθρου 377 αντίκαθίσταταί ως εξης: «31) του Ν. 3669/2008
(Α΄ 116), πλην των αρθρων 80 εως 110, τα οποία παραμενουν σε ίσχυ μεχρί την εκδοση του
προεδρίκου δίαταγματος του αρθρου 83, των παραγραφων 4 καί 5 του αρθρου 20 καί της
παραγραφου 1 α του αρθρου 176».
106 Στην περίπτωση ομως που η Ενημεροτητα Πτυχίου δεν καλυπτεί τίς είσφορες επίκουρίκης
ασφαλίσης, τα σχετίκα δίκαίολογητίκα υποβαλλονταί ξεχωρίστα.
107 Μονο στην περίπτωση που εχεί επίλεγεί απο την αναθετουσα αρχη ως λογος αποκλείσμου.
108 Επίσημαίνεταί οτί ο οίκονομίκος φορεας παραγεί απο το υποσυ στημα το ηλεκτρονίκο αρχεί ο
«εκτυπωσείς» των Δίκαίολογητίκων Συμμετοχης σε μορφη αρχείου Portable Document Format
(PDF), το οποίο υπογραφεταί με εγκεκρίμενη προηγμενη ηλεκτρονίκη υπογραφη η προηγμενη
ηλεκτρονίκη υπογραφη με χρηση εγκεκρίμενων πίστοποίητίκων καί επίσυναπτεταί στον
(υπο)φακελο της προσφορας «Δίκαίολογητίκα Συμμετοχης» (Πρβλ αρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
109 Πρβ. αρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, οπως προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν.
4605/2019 καί τροποποίηθηκε απο το αρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.
110 Πρβλ καί αρθρο 165 ν. 4412/2016.
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