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πόυ θα διεξαχθει� συ� μφωνα με: 
α) τις διατα� ξεις τόυ ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τόυς ό� ρόυς της παρόυ� σας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. 
Οδό� ς : Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 
Ταχ.Κωδ. : 62 122
Τηλ. : 2321350121
Telefax : 2321083621
E-mail : pourpouris@gmail.com
Πληρόφόρι�ες: : Χρήστος Πουρπούρης

1.2 Εργόδό� της η�  Κυ� ριός τόυ Έργόυ: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.
1.3 Φόρε�ας κατασκευη� ς τόυ ε�ργόυ: .ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
1.4 ΠρόιEσταμε�νη Αρχη�  : (προσυμβατικά): ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

(Μετά την υπογραφή της σύμβασης) : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
1.5 Διευθυ� νόυσα η�  Επιβλε�πόυσα Υπηρεσι�α :ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΣΕΡΡΩΝ
1.6 Αρμό� διό Τεχνικό�  Συμβόυ� λιό :ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Εφό� σόν  όι  ανωτε�ρω  υπηρεσι�ες  μεταστεγασθόυ� ν  κατα�  τη  δια� ρκεια  της  διαδικασι�ας  συ� ναψης  η�
εκτε�λεσης τόυ ε�ργόυ, υπόχρεόυ� νται να δηλω� σόυν α� μεσα τα νε�α τόυς στόιχει�α στόυς πρόσφε�ρόντες η�
στόν ανα� δόχό.
Εφό� σόν  όι  ανωτε�ρω  υπηρεσι�ες  η� /και  τα  απόφαινό� μενα  ό� ργανα  τόυ  Φόρε�α  Κατασκευη� ς
καταργηθόυ� ν,  συγχωνευτόυ� ν  η�  με  όπόιόνδη� πότε  τρό� πό  μεταβληθόυ� ν  κατα�  τη  δια� ρκεια  της
διαδικασι�ας   συ� ναψης  η�  εκτε�λεσης  τόυ  ε�ργόυ,  υπόχρεόυ� νται  να  δηλω� σόυν  α� μεσα,   στόυς
πρόσφε�ρόντες5 η�  στόν ανα� δόχό τα στόιχει�α των υπηρεσιω� ν η�  απόφαινό� μενων όργα� νων, τα όπόι�α
κατα�  τόν  νό� μό  απότελόυ� ν  καθόλικό�  δια� δόχό  των  εν  λό�γω  όργα� νων  πόυ  υπεισε�ρχόνται  στα
δικαιω� ματα και υπόχρεω� σεις τόυς.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
 
2.1.  Τα ε�γγραφα της  συ� μβασης κατα�  την ε�ννόια  της  περιπτ.  14  της  παρ.  1  τόυ α� ρθρόυ  2 τόυ ν.
4412/2016, για τόν παρό� ντα ηλεκτρόνικό�  διαγωνισμό� , ει�ναι τα ακό� λόυθα :
α) η πρόκη� ρυξη συ� μβασης ό� πως δημόσιευ� θηκε στό ΚΗΜΔΗΣ6,
β) η παρόυ� σα διακη� ρυξη,
γ) τό Τυπόπόιημε�νό Έντυπό Υπευ� θυνης Δη� λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)7 
δ) τό  ε�ντυπό  όικόνόμικη� ς  πρόσφόρα� ς,  ό� πως  παρα� γεται  από�  την  ειδικη�  ηλεκτρόνικη�  φό� ρμα  τόυ
υπόσυστη� ματός,
ε) ό πρόυE πόλόγισμό� ς δημόπρα� τησης, 
στ) τό τιμόλό�γιό δημόπρα� τησης, 
ζ) η ειδικη�  συγγραφη�  υπόχρεω� σεων,
η) η τεχνικη�  συγγραφη�  υπόχρεω� σεων 
θ) τό τευ� χός συμπληρωματικω� ν τεχνικω� ν πρόδιαγραφω� ν,
ι) τό υπό� δειγμα ….8

ια) τό τευ� χός τεχνικη� ς περιγραφη� ς,
ιβ) η τεχνικη�  μελε�τη,
ιγ)  τυχό� ν  συμπληρωματικε�ς  πληρόφόρι�ες  και  διευκρινι�σεις  πόυ  θα  παρασχεθόυ� ν  από�  την
αναθε�τόυσα αρχη�   επι� ό� λων των ανωτε�ρω
ιδ) ............................9

2.2 Πρόσφε�ρεται  ελευ� θερη,  πλη� ρης,  α� μεση  και  δωρεα� ν  ηλεκτρόνικη�  πρό� σβαση  στα  ε�γγραφα  της
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συ� μβασης στόν  ειδικό� ,  δημό� σια  πρόσβα� σιμό,  χω� ρό  “ηλεκτρόνικόι�  διαγωνισμόι�”  της  πυ� λης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , καθω� ς και στην ιστόσελι�δα της αναθε�τόυσας αρχη� ς (εφό� σόν διαθε�τει) (τόυ
Δη� μόυ Σερρω� ν) www.serres.gr.  10  11

2.3 Εφό� σόν ε�χόυν ζητηθει�  εγκαι�ρως, η� τόι ε�ως την .14-08-2019.12  η αναθε�τόυσα αρχη�  παρε�χει σε
ό� λόυς τόυς πρόσφε�ρόντες πόυ συμμετε�χόυν στη διαδικασι�α συ� ναψης συ� μβασης συμπληρωματικε�ς
πληρόφόρι�ες σχετικα�  με τα ε�γγραφα της συ� μβασης, τό αργό� τερό στις 19/08/201913

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1.  Οι  πρόσφόρε�ς   υπόβα� λλόνται  από�  τόυς  ενδιαφερόμε�νόυς  ηλεκτρόνικα� ,  με�σω  της
διαδικτυακη� ς  πυ� λης  www      .      promitheus      .      gov      .      gr       τόυ  ΕΣΗΔΗΣ,  με�χρι  την  καταληκτικη�  ημερόμηνι�α
και  ω� ρα  πόυ  όρι�ζεται  στό  α� ρθρό  18  της  παρόυ� σας  διακη� ρυξης,  σε  ηλεκτρόνικό�  φα� κελό  τόυ
υπόσυστη� ματός.

Για  τη συμμετόχη�  στην παρόυ� σα διαδικασι�α  όι  ενδιαφερό� μενόι  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  απαιτει�ται  να
διαθε�τόυν  ψηφιακη�  υπόγραφη� ,  χόρηγόυ� μενη  από�  πιστόπόιημε�νη  αρχη�  παρόχη� ς  ψηφιακη� ς
υπόγραφη� ς  και  να  εγγραφόυ� ν  στό  ηλεκτρόνικό�  συ� στημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακη�  πυ� λη
www.promitheus.gov.gr) ακόλόυθω� ντας τη διαδικασι�α εγγραφη� ς τόυ α� ρθρόυ 5 παρ. 1.2 ε�ως 1.4 της
Κόινη� ς Υπόυργικη� ς Από� φασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων,  μελετών,  και  παροχής  τεχνικών  και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η ε�νωση όικόνόμικω� ν φόρε�ων υπόβα� λλει κόινη�  πρόσφόρα� ,  η όπόι�α υπόχρεωτικα�  υπόγρα� φεται
ψηφιακα� ,  ει�τε  από�  ό� λόυς  τόυς  όικόνόμικόυ� ς  φόρει�ς  πόυ  απότελόυ� ν  την  ε�νωση,  ει�τε  από�
εκπρό� σωπό�  τόυς,  νόμι�μως  εξόυσιόδότημε�νό.  Στην  πρόσφόρα� ,  επι�  πόινη�  από� ρριψης  της
πρόσφόρα� ς,  πρόσδιόρι�ζεται η ε�κταση και τό ει�δός της συμμετόχη� ς τόυ κα� θε με�λόυς της ε�νωσης,
συμπεριλαμβανόμε�νης  της  κατανόμη� ς  αμόιβη� ς  μεταξυ�  τόυς,   καθω� ς  και  ό
εκπρό� σωπός/συντόνιστη� ς αυτη� ς.

3.2 Στόν ηλεκτρόνικό�  φα� κελό πρόσφόρα� ς περιε�χόνται:

(α) ε�νας (υπό)φα� κελός με την ε�νδειξη «Δικαιόλόγητικα�  Συμμετόχη� ς».

(β) ε�νας (υπό)φα� κελός με την ε�νδειξη  «Οικόνόμικη�  Πρόσφόρα� ».

3.3 Από�  τόν πρόσφε�ρόντα σημαι�νόνται, με χρη� ση τόυ σχετικόυ�  πεδι�όυ τόυ υπόσυστη� ματός, κατα�  την
συ� νταξη της πρόσφόρα� ς,  τα στόιχει�α  εκει�να πόυ ε�χόυν εμπιστευτικό�  χαρακτη� ρα,  συ� μφωνα με τα
όριζό� μενα στό α� ρθρό 21 τόυ ν. 4412/2016. 
Στην περι�πτωση αυτη� , ό πρόσφε�ρων υπόβα� λει στόν όικει�ό  (υπό)φα� κελό σχετικη�  αιτιόλό� γηση με τη
μόρφη�  ψηφιακα�  υπόγεγραμμε�νόυ αρχει�όυ pdf, αναφε�ρόντας ρητα�  ό� λες τις σχετικε�ς διατα� ξεις νό� μόυ η�
διόικητικε�ς  πρα� ξεις  πόυ  επιβα� λλόυν  την  εμπιστευτικό� τητα  της  συγκεκριμε�νης  πληρόφόρι�ας,  ως
συνημμε�νό της ηλεκτρόνικη� ς  τόυ πρόσφόρα� ς.  Δεν χαρακτηρι�ζόνται ως εμπιστευτικε�ς πληρόφόρι�ες
σχετικα�  με τις τιμε�ς μόνα� δός, τις πρόσφερό� μενες πόσό� τητες και την όικόνόμικη�  πρόσφόρα� .  

3.4  Στην  περι�πτωση  της  υπόβόλη� ς   στόιχει�ων  με  χρη� ση  μόρφό� τυπόυ  φακε�λόυ  συμπιεσμε�νων
ηλεκτρόνικω� ν  αρχει�ων  (π.χ.  ηλεκτρόνικό�  αρχει�ό  με  μόρφη�  ZIP),  εκει�να  τα  όπόι�α  επιθυμει�  ό
πρόσφε�ρων να χαρακτηρι�σει ως εμπιστευτικα� , συ� μφωνα με τα ανωτε�ρω αναφερό� μενα, θα πρε�πει να
τα υπόβα� λλει  ως χωριστα�  ηλεκτρόνικα�  αρχει�α  με  μόρφη�  Portable  Document  Format  (PDF)  η�  ως
χωριστό�  ηλεκτρόνικό�  αρχει�ό  μόρφό� τυπόυ  φακε�λόυ  συμπιεσμε�νων ηλεκτρόνικω� ν  αρχει�ων  πόυ  να
περιλαμβα� νει αυτα� .
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3.5  Ο  χρη� στης  –  όικόνόμικό� ς  φόρε�ας  υπόβα� λλει  τόυς  ανωτε�ρω  (υπό)φακε�λόυς  με�σω  τόυ
υπόσυστη� ματός, ό� πως περιγρα� φεται κατωτε�ρω:

α)  Τα  στόιχει�α  και  δικαιόλόγητικα�  πόυ  περιλαμβα� νόνται  στόν  (υπό)φα� κελό  με  την  ε�νδειξη
«Δικαιόλόγητικα�  Συμμετόχη� ς»  ει�ναι τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 24.2 της παρόυ� σας και υπόβα� λλόνται
από�  τόν όικόνόμικό�  φόρε�α  ηλεκτρόνικα�  σε  μόρφη�  αρχει�όυ  Portable Document Format (PDF)  και
εφό� σόν  ε�χόυν  συνταχθει�/παραχθει�  από�  τόν  ι�διό,  φε�ρόυν  εγκεκριμε�νη  πρόηγμε�νη  ηλεκτρόνικη�
υπόγραφη�  η�  πρόηγμε�νη ηλεκτρόνικη�  υπόγραφη�   με χρη� ση εγκεκριμε�νων πιστόπόιητικω� ν συ� μφωνα
με την παρ. 3 τόυ α� ρθρόυ 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

β) Εντό� ς  τριω� ν  (3) εργασι�μων ημερω� ν από�  την ηλεκτρόνικη�  υπόβόλη�  των ως α� νω στόιχει�ων και
δικαιόλόγητικω� ν πρόσκόμι�ζεται υπόχρεωτικα�  από�  τόν όικόνόμικό�  φόρε�α στην αναθε�τόυσα αρχη� , σε
ε�ντυπη μόρφη�  και σε σφραγισμε�νό φα� κελό, η πρωτό� τυπη εγγυητικη�  επιστόλη�  συμμετόχη� ς 14.
Επισημαι�νεται  ό� τι  η εν λό� γω υπόχρε�ωση δεν ισχυ� ει  για τις εγγυη� σεις  ηλεκτρόνικη� ς  ε�κδόσης (π.χ.
εγγυη� σεις τόυ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

γ) Οι πρόσφε�ρόντες συντα� σσόυν την όικόνόμικη�  τόυς πρόσφόρα�  συμπληρω� νόντας την αντι�στόιχη
ειδικη�  ηλεκτρόνικη�  φό� ρμα  τόυ  υπόσυστη� ματός  και  επισυνα� πτόντας,  στόν  ηλεκτρόνικό�  χω� ρό
«Συνημμε�να Ηλεκτρόνικη� ς Πρόσφόρα� ς» και στόν κατα�  περι�πτωση (υπό)φα� κελό, ό� λα τα στόιχει�α της
πρόσφόρα� ς τόυς σε μόρφη�  αρχει�όυ Portable Document Format (PDF).

δ)  Οι  πρόσφε�ρόντες  δυ� νανται  να  πρόβαι�νόυν,  με�σω  των  λειτόυργιω� ν  τόυ  υπόσυστη� ματός,  σε
εκτυ� πωση  ελε�γχόυ  όμαλό� τητας  των  επιμε�ρόυς  πόσόστω� ν  ε�κπτωσης  ανα�  όμα� δα  εργασιω� ν,  στην
περι�πτωση εφαρμόγη� ς της παρ. 2α τόυ α� ρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016.

ε)  Στη  συνε�χεια,  όι  πρόσφε�ρόντες  παρα� γόυν  από�  τό  υπόσυ� στημα  τα  ηλεκτρόνικα�  αρχει�α
(«εκτυπω� σεις»  των Δικαιόλόγητικω� ν Συμμετόχη� ς  και της Οικόνόμικη� ς  Πρόσφόρα� ς  τόυς σε μόρφη�
αρχει�όυ Portable Document Format (PDF)). Τα αρχει�α αυτα�  υπόγρα� φόνται από�  τόυς πρόσφε�ρόντες
με εγκεκριμε�νη πρόηγμε�νη ηλεκτρόνικη�  υπόγραφη�  η�  πρόηγμε�νη ηλεκτρόνικη�  υπόγραφη�  με χρη� ση
εγκεκριμε�νων πιστόπόιητικω� ν συ� μφωνα με την παρ. 3 τόυ α� ρθρόυ 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. και επισυνα� πτόνται στόυς αντι�στόιχόυς (υπό)φακε�λόυς της πρόσφόρα� ς.  Κατα�  τη συστημικη�
υπόβόλη�  της  πρόσφόρα� ς  τό  υπόσυ� στημα  πραγματόπόιει�  αυτόματόπόιημε�νόυς  ελε�γχόυς
επιβεβαι�ωσης  της  ηλεκτρόνικη� ς  πρόσφόρα� ς  σε  σχε�ση  με  τα  παραχθε�ντα  ηλεκτρόνικα�  αρχει�α
(Δικαιόλόγητικα�  Συμμετόχη� ς  και  Οικόνόμικη�  Πρόσφόρα� )  και  εφό� σόν  όι  ε�λεγχόι  αυτόι�   απόβόυ� ν
επιτυχει�ς η πρόσφόρα�  υπόβα� λλεται  στό υπόσυ� στημα. Διαφόρετικα� , η πρόσφόρα�  δεν υπόβα� λλεται
και τό υπόσυ� στημα ενημερω� νει τόυς πρόσφε�ρόντες με σχετικό�  μη� νυμα σφα� λματός στη διεπαφη�  τόυ
χρη� στη  των  πρόσφερό� ντων,  πρόκειμε�νόυ  όι  τελευται�όι  να  πρόβόυ� ν  στις  σχετικε�ς  ενε�ργειες
διό� ρθωσης.

στ) Εφό� σόν τα δικαιόλόγητικα�  συμμετόχη� ς και όι όικόνόμικόι� ό� ρόι δεν ε�χόυν απότυπωθει� στό συ� νόλό�
τόυς στις ειδικε�ς ηλεκτρόνικε�ς φό� ρμες τόυ υπόσυστη� ματός, όι πρόσφε�ρόντες επισυνα� πτόυν ψηφιακα�
υπόγεγραμμε�να τα σχετικα�  ηλεκτρόνικα�  αρχει�α, συ� μφωνα με τόυς ό� ρόυς της  παρόυ� σας διακη� ρυξης.15

ζ)  Από�  τό υπόσυ� στημα εκδι�δεται ηλεκτρόνικη�  από� δειξη υπόβόλη� ς πρόσφόρα� ς, η όπόι�α απόστε�λλεται
στόν όικόνόμικό�  φόρε�α με μη� νυμα ηλεκτρόνικόυ�  ταχυδρόμει�όυ.

Στις  ως α� νω  περιπτω� σεις  πόυ  με  την  πρόσφόρα�  υπόβα� λλόνται  ιδιωτικα�  ε�γγραφα,  αυτα�  γι�νόνται
απόδεκτα�  ει�τε  κατα�  τα πρόβλεπό� μενα στις  διατα� ξεις  τόυ ν.  4250/2014 (Α΄  94)  ει�τε  και  σε  απλη�
φωτότυπι�α, εφό� σόν συνυπόβα� λλεται υπευ� θυνη δη� λωση, στην όπόι�α βεβαιω� νεται η ακρι�βεια�  τόυς και
η όπόι�α φε�ρει υπόγραφη�  μετα�  την ε�ναρξη ισχυ� ός της διαδικασι�ας συ� ναψης της συ� μβασης (η� τόι μετα�
την ημερόμηνι�α δημόσι�ευσης της πρόκη� ρυξης της συ� μβασης στό ΚΗΜΔΗΣ)16.
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3.6  Από� συρση πρόσφόρα� ς
Οι  πρόσφε�ρόντες  δυ� νανται  να  ζητη� σόυν  την  από� συρση  υπόβληθει�σας  πρόσφόρα� ς,  πριν  την
καταληκτικη�  ημερόμηνι�α υπόβόλη� ς των πρόσφόρω� ν, με ε�γγραφό αι�τημα τόυς πρός την αναθε�τόυσα
αρχη� ,  σε  μόρφη�  ηλεκτρόνικόυ�  αρχει�όυ  Portable Document Format (PDF)  πόυ  φε�ρει  εγκεκριμε�νη
πρόηγμε�νη  ηλεκτρόνικη�  υπόγραφη�  η�  πρόηγμε�νη  ηλεκτρόνικη�  υπόγραφη�   με  χρη� ση  εγκεκριμε�νων
πιστόπόιητικω� ν συ� μφωνα με την παρ. 3 τόυ α� ρθρόυ 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., με�σω
της λειτόυργικό� τητας «Επικόινωνι�α» τόυ υπόσυστη� ματός. Πιστόπόιημε�νός χρη� στης της αναθε�τόυσας
αρχη� ς, μετα�  από�  σχετικη�  από� φαση της αναθε�τόυσας αρχη� ς, η όπόι�α απόδε�χεται τό σχετικό�  αι�τημα
τόυ πρόσφε�ρόντα, πρόβαι�νει στην από� ρριψη της σχετικη� ς ηλεκτρόνικη� ς πρόσφόρα� ς στό υπόσυ� στημα
πριν την καταληκτικη�  ημερόμηνι�α υπόβόλη� ς της πρόσφόρα� ς. Κατό� πιν, ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας δυ� ναται
να  υπόβα� λει  εκ  νε�όυ  πρόσφόρα�  με�σω  τόυ  υπόσυστη� ματός  ε�ως  την  καταληκτικη�  ημερόμηνι�α
υπόβόλη� ς  των πρόσφόρω� ν.

3.7  Οι  αλλόδαπόι�  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  δεν  ε�χόυν  την  υπόχρε�ωση  να  υπόγρα� φόυν  τα
δικαιόλόγητικα�  της πρόσφόρα� ς με χρη� ση πρόηγμε�νης ηλεκτρόνικη� ς υπόγραφη� ς, αλλα�  μπόρει�  να
τα αυθεντικόπόιόυ� ν  με  όπόιόνδη� πότε  α� λλόν  πρό� σφόρό  τρό� πό,  εφό� σόν  στη  χω� ρα  πρόε�λευση� ς
τόυς δεν ει�ναι υπόχρεωτικη�  η χρη� ση πρόηγμε�νης ψηφιακη� ς υπόγραφη� ς σε διαδικασι�ες συ� ναψης
δημόσι�ων συμβα� σεων. Στις περιπτω� σεις αυτε�ς η πρόσφόρα�  συνόδευ� εται με υπευ� θυνη δη� λωση,
στην  όπόι�α  δηλω� νεται  ό� τι,  στη  χω� ρα  πρόε�λευσης  δεν  πρόβλε�πεται  η  χρη� ση  πρόηγμε�νης
ψηφιακη� ς υπόγραφη� ς η�  ό� τι,  στη χω� ρα πρόε�λευσης δεν ει�ναι υπόχρεωτικη�  η χρη� ση πρόηγμε�νης
ψηφιακη� ς  υπόγραφη� ς  για  τη  συμμετόχη�  σε  διαδικασι�ες  συ� ναψης  δημόσι�ων  συμβα� σεων.  Η
υπευ� θυνη δη� λωση τόυ πρόηγόυ� μενόυ εδαφι�όυ φε�ρει υπόγραφη�  ε�ως και δε�κα (10) ημε�ρες πριν
την καταληκτικη�  ημερόμηνι�α υπόβόλη� ς των πρόσφόρω� ν17.

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  καταληκτικη�  ημερόμηνι�α  υπόβόλη� ς  πρόσφόρω� ν,  ό� πως  όρι�ζεται  στό  α� ρθρό  18  της
παρόυ� σας,  και  πριν  την  ηλεκτρόνικη�  απόσφρα� γιση,  η  αναθε�τόυσα  αρχη�  κόινόπόιει�  στόυς
πρόσφε�ρόντες τόν σχετικό�  κατα� λόγό συμμετεχό� ντων, ό� πως αυτό� ς παρα� γεται από�  τό υπόσυ� στημα. 

β) Στη συνε�χεια, τα με�λη της Επιτρόπη� ς Διαγωνισμόυ� 18, κατα�  την ημερόμηνι�α και ω� ρα πόυ όρι�ζεται
στό  α� ρθρό  18  της  παρόυ� σας,   πρόβαι�νόυν  σε  ηλεκτρόνικη�  απόσφρα� γιση  τόυ  υπόφακε�λόυ
«Δικαιόλόγητικα�  Συμμετόχη� ς» και τόυ υπόφακε�λόυ “Οικόνόμικη�  Πρόσφόρα� ”. 

γ) Στόν ηλεκτρόνικό�  χω� ρό «Συνημμε�να  Ηλεκτρόνικόυ�  Διαγωνισμόυ� », αναρτα� ται από�  την Επιτρόπη�
Διαγωνισμόυ�  ό σχετικό� ς κατα� λόγός μειόδόσι�ας,  πρόκειμε�νόυ να λα� βόυν γνω� ση όι πρόσφε�ρόντες.

δ) Ακόλόυ� θως, η Επιτρόπη�  Διαγωνισμόυ�  πρόβαι�νει, κατα�  σειρα�  μειόδόσι�ας,σε ε�λεγχό της όλό�γραφης
και αριθμητικη� ς αναγραφη� ς των επιμε�ρόυς πόσόστω� ν ε�κπτωσης και της όμαλη� ς μεταξυ�  τόυς σχε�σης,
βα� σει της παραγωγη� ς σχετικόυ�  ψηφιακόυ�  αρχει�όυ, με�σα από�  τό υπόσυ� στημα. 
Για την εφαρμόγη�  τόυ ελε�γχόυ όμαλό� τητας, χρησιμόπόιει�ται από�  την Επιτρόπη�  Διαγωνισμόυ�  η με�ση
ε�κπτωση πρόσφόρα� ς (Εμ), συ� μφωνα με τα όριζό� μενα στα α� ρθρα 95 και 98 τόυ ν. 4412/2016.

ε) Όλες όι όικόνόμικε�ς πρόσφόρε�ς, μετα�  τις τυχό� ν αναγκαι�ες διόρθω� σεις, καταχωρι�ζόνται, κατα�  τη
σειρα�  μειόδόσι�ας, στό πρακτικό�  της επιτρόπη� ς, τό όπόι�ό και υπόγρα� φεται από�  τα με�λη της.
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στ) Στη συνε�χεια, η Επιτρόπη�  Διαγωνισμόυ� , την ι�δια ημε�ρα, ελε�γχει τα δικαιόλόγητικα�  συμμετόχη� ς
τόυ α� ρθρόυ 24.2 της παρόυ� σας κατα�  τη σειρα�  της μειόδόσι�ας, αρχι�ζόντας από�  τόν πρω� τό μειόδό� τη Αν
η όλόκλη� ρωση τόυ ελε�γχόυ αυτόυ�  δεν ει�ναι δυνατη�  την ι�δια με�ρα, λό�γω τόυ μεγα� λόυ αριθμόυ�  των
πρόσφόρω� ν ελε�γχόνται τόυλα� χιστόν όι δε�κα (10) πρω� τες κατα�  σειρα�  μειόδόσι�ας. Στην περι�πτωση
αυτη�  η διαδικασι�α συνεχι�ζεται τις επό� μενες εργα� σιμες ημε�ρες19. 

ζ) Η Επιτρόπη�  Διαγωνισμόυ� , πριν την όλόκλη� ρωση της συ� νταξης  τόυ πρακτικόυ�  της, επικόινωνει� με
τόυς  εκδό� τες  πόυ  αναγρα� φόνται  στις  υπόβληθει�σες  εγγυητικε�ς  επιστόλε�ς,  πρόκειμε�νόυ  να
διαπιστω� σει την εγκυρό� τητα�  τόυς. Αν διαπιστωθει�  πλαστό� τητα εγγυητικη� ς επιστόλη� ς, ό υπόψη� φιός
απόκλει�εται  από�  τόν διαγωνισμό� ,  υπόβα� λλεται  μηνυτη� ρια αναφόρα�  στόν αρμό� διό εισαγγελε�α  και
κινει�ται διαδικασι�α πειθαρχικη� ς δι�ωξης, συ� μφωνα με τις διατα� ξεις των α� ρθρων 82 και επό� μενα τόυ ν.
3669/2008.

η)  Η  περιγραφό� μενη  διαδικασι�α  καταχωρει�ται  στό  πρακτικό�  της  Επιτρόπη� ς  Διαγωνισμόυ�  η�  σε
παρα� ρτημα�  τόυ, πόυ υπόγρα� φεται από�  τόν Πρό� εδρό και τα με�λη της.
Η Επιτρόπη�  Διαγωνισμόυ�  όλόκληρω� νει τη συ� νταξη τόυ σχετικόυ�  πρακτικόυ�  με τό απότε�λεσμα της
διαδικασι�ας, με τό όπόι�ό εισηγει�ται την ανα� θεση της συ� μβασης στόν μειόδό� τη (η�  τη μαται�ωση της
διαδικασι�ας), και υπόβα� λλει στην αναθε�τόυσα αρχη�  τό σχετικό�  ηλεκτρόνικό�  αρχει�ό, ως “εσωτερικό� ”,
με�σω της λειτόυργι�ας “επικόινωνι�α” τόυ υπόσυστη� ματός, πρός ε�γκριση . 20

θ) Στη συνε�χεια, η αναθε�τόυσα αρχη�  κόινόπόιει� την από� φαση ε�γκρισης τόυ πρακτικόυ�  σε ό� λόυς τόυς
πρόσφε�ρόντες και παρε�χει πρό� σβαση στα υπόβληθε�ντα στόιχει�α των λόιπω� ν συμμετεχό� ντων. Κατα�
της από� φασης αυτη� ς χωρει� ε�νσταση, κατα�  τα όριζό� μενα στην παρα� γραφό 4.3 της παρόυ� σης.

ι)  Επισημαι�νεται  ό� τι,  σε  περι�πτωση πόυ όι  πρόσφόρε�ς  ε�χόυν την ι�δια ακριβω� ς  τιμη�  (ισό� τιμες),  η
αναθε�τόυσα αρχη�  επιλε�γει τόν (πρόσωρινό� ) ανα� δόχό με κλη� ρωση μεταξυ�  των όικόνόμικω� ν φόρε�ων
πόυ  υπε�βαλαν ισό� τιμες  πρόσφόρε�ς.  Η  κλη� ρωση  γι�νεται  ενω� πιόν  της  Επιτρόπη� ς  Διαγωνισμόυ�  και
παρόυσι�α των όικόνόμικω� ν φόρε�ων πόυ υπε�βαλαν τις ισό� τιμες πρόσφόρε�ς, σε ημε�ρα και ω� ρα πόυ θα
τόυς γνωστόπόιηθει�  με�σω της λειτόυργικό� τητας “επικόινωνι�α” τόυ υπόσυστη� ματός.

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

α) Μετα�  την αξιόλό�γηση των πρόσφόρω� ν, η αναθε�τόυσα αρχη�  πρόσκαλει�, στό πλαι�σιό της σχετικη� ς
ηλεκτρόνικη� ς διαδικασι�ας συ� ναψης συ� μβασης και με�σω της λειτόυργικό� τητας της «Επικόινωνι�ας»,
τόν  πρόσωρινό�  ανα� δόχό  να  υπόβα� λει  εντό� ς  πρόθεσμι�ας  10  ημερω� ν  21 από�  την  κόινόπόι�ηση  της
σχετικη� ς ε�γγραφης κόινόπόι�ησης σε αυτό� ν τα πρόβλεπό� μενα στις κει�μενες διατα� ξεις δικαιόλόγητικα�
πρόσωρινόυ�  αναδό�χόυ και τα απόδεικτικα�  ε�γγραφα νόμιμόπόι�ησης22.

β)  Τα  δικαιόλόγητικα�  τόυ  πρόσωρινόυ�  αναδό�χόυ  υπόβα� λλόνται  από�  τόν  όικόνόμικό�  φόρε�α
ηλεκτρόνικα� , με�σω της λειτόυργικό� τητας της «Επικόινωνι�ας» στην αναθε�τόυσα αρχη� .

γ)  Αν  δεν  υπόβληθόυ� ν  τα  παραπα� νω  δικαιόλόγητικα�  η�  υπα� ρχόυν  ελλει�ψεις  σε  αυτα�  πόυ
υπόβλη� θηκαν και  ό  πρόσωρινό� ς  ανα� δόχός υπόβα� λλει  εντό� ς  της πρόθεσμι�ας  της παραγρα� φόυ (α)
αι�τημα  πρός  την  Επιτρόπη�  Διαγωνισμόυ�  για  την  παρα� ταση  της  πρόθεσμι�ας  υπόβόλη� ς,  τό  όπόι�ό
συνόδευ� εται με απόδεικτικα�  ε�γγραφα από�  τα όπόι�α να απόδεικνυ� εται ό� τι ε�χει αιτηθει�  τη χόρη� γηση
των δικαιόλόγητικω� ν, η αναθε�τόυσα αρχη�  παρατει�νει την πρόθεσμι�α υπόβόλη� ς των δικαιόλόγητικω� ν
για ό� σό χρό� νό απαιτηθει� για τη χόρη� γηση των δικαιόλόγητικω� ν από�  τις αρμό� διες αρχε�ς.

Τό παρό� ν εφαρμό� ζεται και στις περιπτω� σεις πόυ η αναθε�τόυσα αρχη�  τυχό� ν ζητη� σει την πρόσκό� μιση
δικαιόλόγητικω� ν  κατα�  τη  διαδικασι�α  αξιόλό�γησης  των  πρόσφόρω� ν  και  πριν  από�  τό  στα� διό
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κατακυ� ρωσης, κατ’ εφαρμόγη�  της δια� ταξης τόυ α� ρθρόυ 79 παρα� γραφός 5 εδα� φιό α΄ ν. 4412/2016,
τηρόυμε�νων των αρχω� ν της ι�σης μεταχει�ρισης και της διαφα� νειας23. 
Εντό� ς  τριω� ν  (3)  εργασι�μων  ημερω� ν  από�  την  ηλεκτρόνικη�  υπόβόλη�  των  ως  α� νω  στόιχει�ων  και
δικαιόλόγητικω� ν,  συ� μφωνα  με  τα  ανωτε�ρω  υπό�  β)  και  γ)  αναφερό� μενα,  πρόσκόμι�ζόνται
υπόχρεωτικα�  από�  τόν  όικόνόμικό�  φόρε�α  στην  αναθε�τόυσα  αρχη� ,  σε  ε�ντυπη  μόρφη�  και  σε
σφραγισμε�νό  φα� κελό,  τα  ε�γγραφα  πόυ  απαιτει�ται  να  πρόσκόμισθόυ� ν  σε  πρωτό� τυπη  μόρφη� ,
συ� μφωνα  με  τις  διατα� ξεις  τόυ  α� ρθρόυ  11  παρ.  2  τόυ  ν.  2690/1999  ''Κω� δικας  Διόικητικη� ς
Διαδικασι�ας'', ό� πως τρόπόπόιη� θηκε με τις διατα� ξεις τόυ α� ρθρόυ 1 παρ. 2 τόυ  ν. 4250/2014.

δ) Αν κατα�  τόν ε�λεγχό των παραπα� νω δικαιόλόγητικω� ν διαπιστωθει� ό� τι:
I) τα στόιχει�α πόυ δηλω� θηκαν με τό Τυπόπόιημε�νό Έντυπό Υπευ� θυνης Δη� λωσης (ΤΕΥΔ), ει�ναι ψευδη�
η�  ανακριβη�  η�
ii)  αν  δεν  υπόβληθόυ� ν  στό  πρόκαθόρισμε�νό  χρόνικό�  δια� στημα  τα  απαιτόυ� μενα  πρωτό� τυπα  η�
αντι�γραφα, των παραπα� νω δικαιόλόγητικω� ν, η�
ii) αν από�  τα δικαιόλόγητικα�  πόυ πρόσκόμι�σθηκαν νόμι�μως και εμπρόθε�σμως, δεν απόδεικνυ� όνται όι
ό� ρόι και όι πρόυE πόθε�σεις συμμετόχη� ς συ� μφωνα με τα α� ρθρα 21, 22 και 23 της παρόυ� σας, 24

απόρρι�πτεται η πρόσφόρα�  τόυ πρόσωρινόυ�  αναδό�χόυ, καταπι�πτει υπε�ρ της αναθε�τόυσας αρχη� ς η
εγγυ� ηση συμμετόχη� ς τόυ και η κατακυ� ρωση γι�νεται στόν πρόσφε�ρόντα πόυ υπε�βαλε την αμε�σως
επό� μενη  πλε�όν  συμφε�ρόυσα  από�  όικόνόμικη�  α� πόψη  πρόσφόρα�  βα� σει  της  τιμη� ς  τηρόυμε�νης  της
ανωτε�ρω διαδικασι�ας.

Σε περι�πτωση ε�γκαιρης και πρόση� κόυσας ενημε�ρωσης της αναθε�τόυσας αρχη� ς για μεταβόλε�ς στις
πρόυE πόθε�σεις  τις  όπόι�ες  ό  πρόσωρινό� ς  ανα� δόχός  ει�χε  δηλω� σει  με  τό  Τυπόπόιημε�νό  Έντυπό
Υπευ� θυνης  Δη� λωσης  (ΤΕΥΔ)  ό� τι  πληρόι�  και  όι  όπόι�ες  επη� λθαν  η�  για  τις  όπόι�ες  ε�λαβε  γνω� ση  ό
πρόσωρινό� ς ανα� δόχός μετα�  την δη� λωση και με�χρι την ημε�ρα της ειδόπόι�ησης/πρό� σκλησης για την
πρόσκό� μιση  των δικαιόλόγητικω� ν  κατακυ� ρωσης (όψιγενει�ς  μεταβόλε�ς),  δεν  καταπι�πτει  υπε�ρ  της
αναθε�τόυσας αρχη� ς η εγγυ� ηση συμμετόχη� ς τόυ, πόυ ει�χε πρόσκόμισθει�, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 15 της
παρόυ� σας.

Αν κανε�νας από�  τόυς πρόσφε�ρόντες δεν υπε�βαλε αληθη�  η�  ακριβη�  δη� λωση, η�  αν κανε�νας από�  τόυς
πρόσφε�ρόντες δεν πρόσκόμι�ζει ε�να η�  περισσό� τερα από�  τα απαιτόυ� μενα δικαιόλόγητικα� , η�  αν κανε�νας
από�  τόυς πρόσφε�ρόντες δεν απόδει�ξει ό� τι πληρόι�  τα κριτη� ρια πόιότικη� ς επιλόγη� ς τόυ α� ρθρόυ 22, η
διαδικασι�α συ� ναψης της συ� μβασης ματαιω� νεται.

 Η διαδικασι�α ελε�γχόυ των ως α� νω δικαιόλόγητικω� ν όλόκληρω� νεται με τη συ� νταξη πρακτικόυ�  από�
την Επιτρόπη�  Διαγωνισμόυ� , στό όπόι�ό αναγρα� φεται η τυχό� ν συμπλη� ρωση δικαιόλόγητικω� ν κατα�  τα
όριζό� μενα στην παρα� γραφό (γ) τόυ παρό� ντός α� ρθρόυ25.  Η Επιτρόπη� , στη συνε�χεια,   τό κόινόπόιει�,
με�σω της «λειτόυργικό� τητας της «Επικόινωνι�ας», στην αναθε�τόυσα αρχη�  για τη λη� ψη από� φασης.

Η αναθε�τόυσα αρχη�  πρόβαι�νει,  μετα�  την ε�γκριση τόυ ανωτε�ρω πρακτικόυ� ,  στην κόινόπόι�ηση της
από� φασης κατακυ� ρωσης, μαζι�  με αντι�γραφό ό� λων των πρακτικω� ν, σε κα� θε πρόσφε�ρόντα πόυ δεν
ε�χει απόκλεισθει�  όριστικα� ,26 εκτό� ς από�  τόν πρόσωρινό�  ανα� δόχό, συ� μφωνα με τις κει�μενες διατα� ξεις,
με�σω της λειτόυργικό� τητας της «Επικόινωνι�ας», και επιπλε�όν αναρτα�  τα Δικαιόλόγητικα�  τόυ πρόσω-
ρινόυ�  αναδό�χόυ στόν χω� ρό «Συνημμε�να Ηλεκτρόνικόυ�  Διαγωνισμόυ� ».

ε)  Η  συ� ναψη  της  συ� μβασης  επε�ρχεται  με  την  κόινόπόι�ηση  της  από� φασης  κατακυ� ρωσης  στόν
πρόσωρινό�  ανα� δόχό συ� μφωνα με τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 105 ως ακόλόυ� θως :
Μετα�  την α� πρακτη πα� ρόδό της πρόθεσμι�ας α� σκησης πρόδικαστικη� ς πρόσφυγη� ς η� ,   σε περι�πτωση
α� σκηση�  της,  ό� ταν παρε�λθει α� πρακτη η πρόθεσμι�α α� σκησης αι�τησης αναστόλη� ς κατα�  της από� φασης
της Α.Ε.Π.Π. και, σε περι�πτωση α� σκησης αι�τησης αναστόλη� ς κατα�  της από� φασης της Α.Ε.Π.Π., ό� ταν
εκδόθει� από� φαση επι� της αι�τησης, με την επιφυ� λαξη της χόρη� γησης πρόσωρινη� ς διαταγη� ς, συ� μφωνα
με τα όριζό� μενα στό τελευται�ό εδα� φιό της παραγρα� φόυ 4 τόυ α� ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016 και, μετα�
την  όλόκλη� ρωση  τόυ  πρόσυμβατικόυ�  ελε�γχόυ  από�  τό  Ελεγκτικό�  Συνε�δριό,  εφό� σόν  απαιτει�ται,
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συ� μφωνα με τα α� ρθρα 35 και 36 τόυ ν.  4129/2013,  ό πρόσωρινό� ς  ανα� δόχός,  υπόβα� λλει,  εφό� σόν
απαιτει�ται,   υπευ� θυνη  δη� λωση,  μετα�  από�  σχετικη�  πρό� σκληση  της  αναθε�τόυσας  αρχη� ς,  με�σω  της
λειτόυργικό� τητας  της  “Επικόινωνι�ας”  τόυ  υπόσυστη� ματός.  Στην  υπευ� θυνη  δη� λωση,  η  όπόι�α
υπόγρα� φεται κατα�  τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 23 της παρόυ� σας, δηλω� νεται ό� τι, δεν ε�χόυν επε�λθει στό
πρό� σωπό�  τόυ όψιγενει�ς μεταβόλε�ς, κατα�  την ε�ννόια τόυ α� ρθρόυ 104 τόυ ν. 4412/2016, πρόκειμε�νόυ
να διαπιστωθει� ό� τι δεν ε�χόυν εκλει�ψει όι πρόυE πόθε�σεις συμμετόχη� ς τόυ α� ρθρόυ 21, ό� τι εξακόλόυθόυ� ν
να πληρόυ� νται τα κριτη� ρια  επιλόγη� ς τόυ α� ρθρόυ 22 και ό� τι δεν συντρε�χόυν όι λό�γόι απόκλεισμόυ�  τόυ
ι�διόυ α� ρθρόυ,.  Η υπευ� θυνη δη� λωση ελε�γχεται από�  την Επιτρόπη�  Διαγωνισμόυ� ,  η όπόι�α συντα� σσει
πρακτικό�  πόυ συνόδευ� ει τη συ� μβαση27.

Με�σω  της  λειτόυργικό� τητας  της  “Επικόινωνι�ας”  τόυ  υπόσυστη� ματός  κόινόπόιει�ται  η  από� φαση
κατακυ� ρωσης  στόν  πρόσωρινό�  ανα� δόχό28.  Με  την  ι�δια  από� φαση   καλει�ται  ό  ανα� δόχός  ό� πως
πρόσε�λθει  σε  όρισμε�νό  τό� πό  και  χρό� νό  για  την  υπόγραφη�  τόυ  συμφωνητικόυ� ,   θε�τόντα� ς  τόυ  η
αναθε�τόυσα  αρχη�  πρόθεσμι�α  πόυ  δεν  μπόρει�  να  υπερβαι�νει  τις  ει�κόσι  (20)  ημε�ρες  από�  την
κόινόπόι�ηση ειδικη� ς ηλεκτρόνικη� ς πρό� σκλησης, με�σω της λειτόυργικό� τητας της “Επικόινωνι�ας” τόυ
υπόσυστη� ματός,  πρόσκόμι�ζόντας,  και την απαιτόυ� μενη εγγυητικη�  επιστόλη�  καλη� ς εκτε�λεσης.  Η εν
λό�γω  κόινόπόι�ηση  επιφε�ρει  τα  ε�ννόμα  απότελε�σματα  της  από� φασης  κατακυ� ρωσης,  συ� μφωνα  με
όριζό� μενα στην παρ. 3 τόυ α� ρθρόυ 105 τόυ ν.4412/2016.       

Εα� ν ό ανα� δόχός δεν πρόσε�λθει να υπόγρα� ψει τό συμφωνητικό� , με�σα στην πρόθεσμι�α πόυ όρι�ζεται
στην ειδικη�  πρό� κληση, κηρυ� σσεται ε�κπτωτός, καταπι�πτει υπε�ρ της αναθε�τόυσας αρχη� ς η εγγυ� ηση
συμμετόχη� ς τόυ και ακόλόυθει�ται η διαδικασι�α τόυ α� ρθρόυ 4.2.γ της παρόυ� σας για  τόν πρόσφε�ρόντα
πόυ  υπε�βαλε  την  αμε�σως  επό� μενη  πλε�όν  συμφε�ρόυσα  από�  όικόνόμικη�  α� πόψη  πρόσφόρα�  βα� σει
τιμη� ς29. Αν κανε�νας από�  τόυς πρόσφε�ρόντες δεν πρόσε�λθει για την υπόγραφη�  τόυ συμφωνητικόυ� , η
διαδικασι�α συ� ναψης της συ� μβασης ματαιω� νεται, συ� μφωνα με την περι�πτωση  β της παραγρα� φόυ 1
τόυ α� ρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016.

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία

Κα� θε ενδιαφερό� μενός, ό όπόι�ός ε�χει η�  ει�χε συμφε�ρόν να τόυ ανατεθει�  η συγκεκριμε�νη συ� μβαση και
ε�χει η�  ει�χε υπόστει� η�  ενδε�χεται να υπόστει� ζημι�α από�  εκτελεστη�  πρα� ξη η�  παρα� λειψη της αναθε�τόυσας
αρχη� ς  κατα�  παρα� βαση  της  νόμόθεσι�ας  της  ΕυρωπαιEκη� ς  Ένωσης  η�  της  εσωτερικη� ς  νόμόθεσι�ας,
δικαιόυ� ται  να  ασκη� σει  πρόδικαστικη�  πρόσφυγη�  ενω� πιόν  της  ΑΕΠΠ  κατα�  της  σχετικη� ς  πρα� ξης  η�
παρα� λειψης της αναθε�τόυσας αρχη� ς, πρόσδιόρι�ζόντας ειδικω� ς τις νόμικε�ς και πραγματικε�ς αιτια� σεις
πόυ δικαιόλόγόυ� ν τό αι�τημα�  τόυ30. 

Σε περι�πτωση πρόσφυγη� ς  κατα�  πρα� ξης της αναθε�τόυσας αρχη� ς,  η πρόθεσμι�α για την α� σκηση της
πρόδικαστικη� ς πρόσφυγη� ς ει�ναι:

 (α)  δε�κα  (10)  ημε�ρες  από�  την  κόινόπόι�ηση  της  πρόσβαλλό� μενης  πρα� ξης  στόν  ενδιαφερό� μενό
όικόνόμικό�  φόρε�α αν η πρα� ξη κόινόπόιη� θηκε με ηλεκτρόνικα�  με�σα η�  τηλεόμόιότυπι�α η�  

(β)  δεκαπε�ντε  (15)  ημε�ρες  από�  την  κόινόπόι�ηση  της  πρόσβαλλό� μενης  πρα� ξης  σε  αυτό� ν  αν
χρησιμόπόιη� θηκαν α� λλα με�σα επικόινωνι�ας, α� λλως  

γ) δε�κα (10) ημε�ρες από�  την πλη� ρη, πραγματικη�  η�  τεκμαιρό� μενη, γνω� ση της πρα� ξης πόυ βλα� πτει τα
συμφε�ρόντα τόυ ενδιαφερό� μενόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α. 

Σε  περι�πτωση  παρα� λειψης,  η  πρόθεσμι�α  για  την  α� σκηση  της  πρόδικαστικη� ς  πρόσφυγη� ς  ει�ναι
δεκαπε�ντε (15) ημε�ρες από�  την επόμε�νη της συντε�λεσης της πρόσβαλλό� μενης παρα� λειψης31.

Η  πρόδικαστικη�  πρόσφυγη� ,  με  βα� ση και  τα  ό� σα  πρόβλε�πόνται  στό π.δ.  39/2017,  κατατι�θεται
ηλεκτρόνικα�  βα� σει τόυ τυπόπόιημε�νόυ εντυ� πόυ και με�σω της λειτόυργικό� τητας «Επικόινωνι�α»
τόυ  υπόσυστη� ματός  πρός  την  Αναθε�τόυσα  Αρχη� ,  επιλε�γόντας  κατα�  περι�πτωση  την  ε�νδειξη
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«Πρόδικαστικη�  Πρόσφυγη� » και επισυνα� πτόντας τό σχετικό�  ε�γγραφό συ� μφωνα με την παρ. 3 τόυ
α� ρθρόυ 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Για  τό  παραδεκτό�  της  α� σκησης  της  πρόδικαστικη� ς  πρόσφυγη� ς  κατατι�θεται  παρα� βόλό  από�  τόν
πρόσφευ� γόντα υπε�ρ τόυ Δημόσι�όυ, κατα�  τα ειδικα�  όριζό� μενα στό α� ρθρό 363 τόυ ν. 4412/2016, τό
όπόι�ό επιστρε�φεται στόν πρόσφευ� γόντα σε περι�πτωση όλικη� ς η�  μερικη� ς απόδόχη� ς της πρόσφυγη� ς
τόυ η�  σε περι�πτωση πόυ πριν την ε�κδόση της από� φασης της ΑΕΠΠ επι� της πρόσφυγη� ς, η αναθε�τόυσα
αρχη�  ανακαλει� την πρόσβαλλό� μενη πρα� ξη η�  πρόβαι�νει στην όφειλό� μενη ενε�ργεια. 

Η  πρόθεσμι�α  για  την  α� σκηση  της  πρόδικαστικη� ς  πρόσφυγη� ς  και  η  α� σκηση�  της  κωλυ� όυν  τη
συ� ναψη της συ� μβασης επι� πόινη�  ακυρό� τητας, η όπόι�α διαπιστω� νεται με από� φαση της ΑΕΠΠ μετα�
από�  α� σκηση πρόσφυγη� ς, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 368    τόυ ν. 4412/2016. 

Η  πρόηγόυ� μενη  παρα� γραφός  δεν  εφαρμό� ζεται  στην  περι�πτωση  πόυ,  κατα�  τη  διαδικασι�α
συ� ναψης της παρόυ� σας συ� μβασης, υπόβληθει� μό� νό μι�α (1) πρόσφόρα� 32.

Κατα�  τα λόιπα� , η α� σκηση της πρόδικαστικη� ς πρόσφυγη� ς δεν κωλυ� ει την πρό� όδό της διαγωνιστικη� ς
διαδικασι�ας, , εκτό� ς αν ζητηθόυ� ν πρόσωρινα�  με�τρα πρόστασι�ας κατα�  τό α� ρθρό 366 τόυ ν.4412/2016.

Η αναθε�τόυσα αρχη� , με�σω της λειτόυργι�ας της «Επικόινωνι�ας»: 
α.  Κόινόπόιει�  την  πρόδικαστικη�  πρόσφυγη�  σε  κα� θε  ενδιαφερό� μενό  τρι�τό  συ� μφωνα  με  τα
πρόβλεπό� μενα στην περ. α της παρ. 1 τόυ α� ρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ.
1 τόυ α� ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017. 
β. Ειδόπόιει�, παρε�χει πρό� σβαση στό συ� νόλό των στόιχει�ων τόυ διαγωνισμόυ�  και διαβιβα� ζει στην
Αρχη�  Εξε�τασης Πρόδικαστικω� ν Πρόσφυγω� ν  (ΑΕΠΠ) τα πρόβλεπό� μενα στην περ.  β’  της παρ.  1
τόυ α� ρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016, συ� μφωνα και με την παρ. 1 τόυ α� ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017 

Η  ΑΕΠΠ  απόφαι�νεται  αιτιόλόγημε�να  επι�  της  βασιμό� τητας  των πρόβαλλό� μενων πραγματικω� ν  και
νόμικω� ν ισχυρισμω� ν της πρόσφυγη� ς και των ισχυρισμω� ν της αναθε�τόυσας αρχη� ς και, σε περι�πτωση
παρε�μβασης, των ισχυρισμω� ν τόυ παρεμβαι�νόντός και δε�χεται (εν ό� λω η�  εν με�ρει) η�  απόρρι�πτει την
πρόσφυγη�  με από� φαση�  της, η όπόι�α εκδι�δεται με�σα σε απόκλειστικη�  πρόθεσμι�α ει�κόσι (20) ημερω� ν
από�  την ημε�ρα εξε�τασης της πρόσφυγη� ς33.

Σε περι�πτωση συμπληρωματικη� ς αιτιόλόγι�ας επι� της πρόσβαλλό� μενης πρα� ξης, αυτη�  υπόβα� λλεται ε�ως
και  δε�κα  (10)  ημε�ρες  πριν  την  συζη� τηση  της  πρόσφυγη� ς  και  κόινόπόιει�ται  αυθημερό� ν  στόν
πρόσφευ� γόντα  με�σω  της  πλατφό� ρμας  τόυ  ΕΣΗΔΗΣ  η�  αν  αυτό�  δεν  ει�ναι  εφικτό�  με  όπόιόδη� πότε
πρό� σφόρό  με�σό.  Υπόμνη� ματα  επι�  των  από� ψεων  και  της  συμπληρωματικη� ς  αιτιόλόγι�ας  της
Αναθε�τόυσας Αρχη� ς κατατι�θενται με�σω της πλατφό� ρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ ε�ως πε�ντε (5) ημε�ρες πριν από�
τη συζη� τηση της πρόσφυγη� ς34.

Η  α� σκηση  της  πρόδικαστικη� ς  πρόσφυγη� ς  απότελει�  πρόυE πό� θεση  για  την  α� σκηση  των  ε�νδικων
βόηθημα� των  της αι�τησης αναστόλη� ς και της αι�τησης ακυ� ρωσης τόυ α� ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016
κατα�  των εκτελεστω� ν πρα� ξεων η�  παραλει�ψεων της αναθε�τόυσας αρχη� ς.

Όπόιός ε�χει ε�ννόμό συμφε�ρόν μπόρει�  να ζητη� σει την αναστόλη�  της εκτε�λεσης της από� φασης της
ΑΕΠΠ και την ακυ� ρωση�  της ενω� πιόν τόυ αρμόδι�όυ δικαστηρι�όυ35. Δικαι�ωμα α� σκησης των ι�διων
ενδι�κων βόηθημα� των ε�χει  και  η  αναθε�τόυσα αρχη� ,  αν  η  ΑΕΠΠ  κα� νει  δεκτη�  την  πρόδικαστικη�
πρόσφυγη� .  Με  τα  ε�νδικα  βόηθη� ματα  της  αι�τησης  αναστόλη� ς  και  της  αι�τησης  ακυ� ρωσης
λόγι�ζόνται  ως συμπρόσβαλλό� μενες με  την από� φαση  της  ΑΕΠΠ και  ό� λες  όι  συναφει�ς  πρός  την
ανωτε�ρω  από� φαση  πρα� ξεις  η�  παραλει�ψεις  της  αναθε�τόυσας  αρχη� ς,  εφό� σόν  ε�χόυν  εκδόθει�  η�
συντελεστει�  αντιστόι�χως ε�ως τη συζη� τηση της αι�τησης αναστόλη� ς  η�  την πρω� τη συζη� τηση της
αι�τησης ακυ� ρωσης.
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Η α� σκηση της αι�τησης αναστόλη� ς δεν εξαρτα� ται από�  την πρόηγόυ� μενη α� σκηση της αι�τησης ακυ� ρω-
σης.

Η αι�τηση αναστόλη� ς κατατι�θεται στό αρμό� διό δικαστη� ριό με�σα σε πρόθεσμι�α δε�κα (10) ημερω� ν από�
την κόινόπόι�ηση η�  την πλη� ρη γνω� ση36 της από� φασης επι� της πρόδικαστικη� ς πρόσφυγη� ς και συζητει�-
ται τό αργό� τερό εντό� ς τρια� ντα (30) ημερω� ν από�  την κατα� θεση�  της. Για την α� σκηση της αιτη� σεως ανα-
στόλη� ς κατατι�θεται τό πρόβλεπό� μενό παρα� βόλό, συ� μφωνα με τα ειδικό� τερα όριζό� μενα στό α� ρθρό
372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016.

Η α� σκηση αι�τησης αναστόλη� ς κωλυ� ει τη συ� ναψη της συ� μβασης, εκτό� ς εα� ν με την πρόσωρινη�  διαταγη�  
ό αρμό� διός δικαστη� ς απόφανθει� διαφόρετικα� .

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος

Σχετικα�  με την υπόγραφη�  της συ� μβασης, ισχυ� όυν τα πρόβλεπό� μενα στην παρ. 5 α� ρθρόυ 105 και
135 τόυ ν. 4412/2016.
Τα  ε�γγραφα  της  συ� μβασης   με  βα� ση  τα  όπόι�α  θα  εκτελεσθει�  τό  ε�ργό  ει�ναι  τα  αναφερό� μενα
παρακα� τω.  Σε  περι�πτωση  ασυμφωνι�ας  των  περιεχόμε�νων  σε  αυτα�  ό� ρων,  η  σειρα�  ισχυ� ός
καθόρι�ζεται  ως κατωτε�ρω. 

1. Τό συμφωνητικό� .
2. Η παρόυ� σα Διακη� ρυξη.
3. Η Οικόνόμικη�  Πρόσφόρα� .
4. Τό Τιμόλό� γιό Δημόπρα� τησης 
5. Η Ειδικη�  Συγγραφη�  Υπόχρεω� σεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνικη�  Συγγραφη�  Υπόχρεω� σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικε�ς Πρόδιαγραφε�ς και τα 

Παραρτη� ματα τόυς, 
7. Η Τεχνικη�  Περιγραφη�  (Τ.Π.). 
8. Ο ΠρόυE πόλόγισμό� ς Δημόπρα� τησης.
9. Οι εγκεκριμε�νες μελε�τες τόυ ε�ργόυ. 
10.  Τό εγκεκριμε�νό Χρόνόδια� γραμμα κατασκευη� ς τόυ ε�ργόυ.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα  ε�γγραφα  της  συ� μβασης  συντα� σσόνται  υπόχρεωτικα�  στην  ελληνικη�  γλω� σσα  και
πρόαιρετικα�  και σε α� λλες γλω� σσες, συνόλικα�  η�  μερικα� . Σε περι�πτωση ασυμφωνι�ας μεταξυ�  των
τμημα� των των εγγρα� φων της συ� μβασης πόυ ε�χόυν συνταχθει�  σε περισσσό� τερες γλω� σσες,
επικρατει� η ελληνικη�  ε�κδόση. Τυχό� ν ενστα� σεις υπόβα� λλόνται στην ελληνικη�  γλω� σσα. 

6.2. Οι πρόσφόρε�ς και τα περιλαμβανό� μενα σε αυτε�ς στόιχει�α, καθω� ς και τα απόδεικτικα�  ε�γγραφα
συντα� σσόνται  στην ελληνικη�  γλω� σσα η�  συνόδευ� όνται  από�  επι�σημη μετα� φραση�  τόυς  στην
ελληνικη�  γλω� σσα. 

6.3. Στα αλλόδαπα�  δημό� σια ε�γγραφα και δικαιόλόγητικα�  εφαρμό� ζεται η Συνθη� κη της Χα� γης της
5.10.1961, πόυ κυρω� θηκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικα�  τα αλλόδαπα�  ιδιωτικα�  ε�γγραφα
συνόδευ� όνται από�  μετα� φραση�  τόυς στην ελληνικη�  γλω� σσα επικυρωμε�νη ει�τε από�  πρό� σωπό
αρμό� διό κατα�  τις διατα� ξεις της εθνικη� ς νόμόθεσι�ας ει�τε από�  πρό� σωπό κατα�  νό� μό αρμό� διό της
χω� ρας στην όπόι�α ε�χει συνταχθει� ε�γγραφό37. Επι�σης, γι�νόνται υπόχρεωτικα�  απόδεκτα�  ευκρινη�
φωτόαντι�γραφα εγγρα� φων πόυ ε�χόυν εκδόθει�  από�  αλλόδαπε�ς αρχε�ς και ε�χόυν επικυρωθει�
από�  δικηγό� ρό,  συ� μφωνα  με  τα  πρόβλεπό� μενα  στην  παρ.  2  περ.  β  τόυ  α� ρθρόυ  11  τόυ  ν.
2690/1999  “Κω� δικας  Διόικητικη� ς  Διαδικασι�ας”,  αντικαταστα� θηκε  ως  α� νω  με  τό  α� ρθρό  1
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παρ.2 τόυ ν.4250/2014.

6.4.   Ενημερωτικα�  και  τεχνικα�  φυλλα� δια  και  α� λλα  ε�ντυπα-εταιρικα�  η�  μη  –  με  ειδικό�  τεχνικό�
περιεχό� μενό  μπόρόυ� ν  να  υπόβα� λλόνται  σε  α� λλη  γλω� σσα,  χωρι�ς  να  συνόδευ� όνται  από�
μετα� φραση στην ελληνικη�

6.5. Η   επικόινωνι�α  με  την  αναθε�τόυσα αρχη� ,  καθω� ς  και  μεταξυ�  αυτη� ς  και  τόυ  αναδό�χόυ,  θα
γι�νόνται υπόχρεωτικα�  στην ελληνικη�  γλω� σσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1. Για  τη  δημόπρα� τηση  τόυ  ε�ργόυ,  την  εκτε�λεση  της  συ� μβασης  και  την  κατασκευη�  τόυ,
εφαρμό� ζόνται όι διατα� ξεις των παρακα� τω νόμόθετημα� των, ό� πως ισχυ� όυν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α’  297)  και  άλλες
διατάξεις”  και  του  ν.  3614/2007  (Α’  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,   και  του ν.  3614/2007 (Α’  267)
«Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική
περίοδο 2007 -2013» 38

-  του  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικότερα  το  άρθρο  59  «Άρση  περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
-  του  ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,39

-  του ν.  4013/2011 (Α’  204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ),
-  του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )40

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
-  Της  με  αριθ.  ΔΝΣ/61034/ΦΝ  466/29-12-2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Υποδομών  και
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,  μελετών και  παροχής τεχνικών και  λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.  8 (η) του άρθρου 221 του ν.  4412/2016» (Β
4841),  όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β
1511).
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-  Της  με  αριθ.  50844/11-5-2018  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων
επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279),
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441). 
της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  σχετικά  με  χρήση  των  επιμέρους
εργαλείων  και  διαδικασιών   του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(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),  ό� πως
τρόπόπόιη� θηκε  με  τό  ν.  3414/2005  (Α'  279),  για  τη  διασταυ� ρωση  των  στόιχει�ων  τόυ
αναδό�χόυ με τα στόιχει�α τόυ  Ε.Σ.Ρ.,  τό 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 κόινη�
από� φαση  των Υπόυργω� ν  Ανα� πτυξης  και  Επικρατει�ας  υπ’  αριθμ.  20977/2007 (  Β’  1673 )
σχετικα�  με  τα   ‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  Ν.3310/2005,  όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, 41, καθω� ς και η από� φαση τόυ Υφυπόυργόυ�  Οικόνόμι�ας και
Οικόνόμικω� ν υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

7.3 Οι διατα� ξεις τόυ ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κυ� ρωση Κω� δικα Φό� ρόυ Πρόστιθε�μενης Αξι�ας».

7.4 Οι σε εκτε�λεση των ανωτε�ρω διατα� ξεων εκδόθει�σες κανόνιστικε�ς  πρα� ξεις42,  καθω� ς και
λόιπε�ς διατα� ξεις πόυ αναφε�ρόνται ρητα�  η�  απόρρε�όυν από�  τα όριζό� μενα στα συμβατικα�  τευ� χη
της  παρόυ� σας  καθω� ς  και  τό  συ� νόλό  των  διατα� ξεων  τόυ  ασφαλιστικόυ� ,  εργατικόυ� ,
περιβαλλόντικόυ�  και φόρόλόγικόυ�  δικαι�όυ και γενικό� τερα κα� θε δια� ταξη (Νό� μός, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμηνευτικη�  εγκυ� κλιός  πόυ  διε�πει  την  ανα� θεση  και  εκτε�λεση  τόυ  ε�ργόυ  της  παρόυ� σας
συ� μβασης, ε�στω και αν δεν αναφε�ρόνται ρητα� . 

7.5 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων
ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστί-
θενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύου-
σα κάθε φορά νομοθεσία.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

8.1. Τό ε�ργό χρηματόδότει�ται από�  ΣΑΤΑ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)  43

Τό  ε�ργό υπό� κειται  στις  κρατη� σεις44 πόυ  πρόβλε�πόνται  για  τα  ε�ργα  αυτα� ,
περιλαμβανόμε�νης  της  κρα� τησης  υ� ψόυς  0,07 %  υπε�ρ  των  λειτόυργικω� ν  αναγκω� ν  της
Ενιαι�ας  Ανεξα� ρτητης  Αρχη� ς  Δημόσι�ων  Συμβα� σεων,  συ� μφωνα  με  τό  α� ρθρό  4  παρ  3  ν.
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4013/201145, της κρα� τησης υ� ψόυς 0,06 % υπε�ρ  των λειτόυργικω� ν  αναγκω� ν  της Αρχη� ς
Εξε�τασης  Πρόδικαστικω� ν  Πρόσφυγω� ν,  συ� μφωνα  με  τό  α� ρθρό  350  παρ.  3  τόυ  ν.
4412/2016, καθω� ς και της κρα� τησης 6%0, συ� μφωνα με τις διατα� ξεις τόυ α� ρθρόυ 53 παρ.
7  περ.  θ'  τόυ  ν.  4412/2016  και  της  υπ'  αριθμ.  ΔΝΣγ/όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
από� φασης τόυ Υπόυργόυ�  Υπόδόμω� ν και Μεταφόρω� ν (Β' 2235).  

8.2. Τα γενικα�  ε�ξόδα, ό� φελός κ.λ.π.  τόυ Αναδό� χόυ και όι επιβαρυ� νσεις από�  φό� ρόυς,  δασμόυ� ς
κ.λ.π.  καθόρι�ζόνται  στό  αντι�στόιχό  α� ρθρό  της  Ε.Σ.Υ.   Ο  Φ.Π.Α.  βαρυ� νει  τόν  Κυ� ριό  τόυ
Έργόυ.

8.3. Οι πληρωμε�ς θα γι�νόνται συ� μφωνα με τό α� ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 και τό αντι�στόιχό
α� ρθρό της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμη�  τόυ εργόλαβικόυ�  τιμη� ματός θα γι�νεται σε EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 
Η  αναθε�τόυσα αρχη� 46 μπόρει�,  κατα�  τη  διαδικασι�α  αξιόλό�γησης των πρόσφόρω� ν,  να  καλε�σει  τόυς
όικόνόμικόυ� ς  φόρει�ς,  με�σω  της   λειτόυργικό� τητας  της  ‘’Επικόινωνι�ας”  τόυ  υπόσυστη� ματός  να
συμπληρω� σόυν  η�  να  διευκρινι�σόυν τα  ε�γγραφα  η�  δικαιόλόγητικα�  πόυ  ε�χόυν  υπόβα� λει,
συμπεριλαμβανόμε�νης και της όικόνόμικη� ς τόυς πρόσφόρα� ς, με�σα σε ευ� λόγη πρόθεσμι�α, η όπόι�α δεν
μπόρει�  να ει�ναι μικρό� τερη από�  επτα�  (7) ημε�ρες από�  την ημερόμηνι�α κόινόπόι�ησης σε αυτόυ� ς  της
σχετικη� ς πρό� σκλησης, συ� μφωνα με τα ειδικό� τερα όριζό� μενα στις διατα� ξεις των α� ρθρων  102 και 103
τόυ ν. 4412/2016 και τόυ α� ρθρόυ 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.
Οπόιαδη� πότε διευκρι�νιση η�  συμπλη� ρωση πόυ υπόβα� λλεται από�  τόυς πρόσφε�ρόντες η�  υπόψηφι�όυς,
χωρι�ς να ε�χει ζητηθει� από�  την αναθε�τόυσα αρχη� 47, δεν λαμβα� νεται υπό� ψη.

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Για  την  παρόυ� σα  διαδικασι�α  ε�χει  εκδόθει�  η  από� φαση  με  αρ.πρωτ.   13837/02-5-2019 για  την
ανα� ληψη υπόχρε�ωσης/ε�γκριση δε�σμευσης πι�στωσης για τό όικόνόμικό�  ε�τός  2019. και με αρ.  476
καταχω� ρηση στό βιβλι�ό εγκρι�σεων και εντόλω� ν πληρωμη� ς της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρω� νεται και ό αριθμό� ς
της  από� φασης  ε�γκρισης  της  πόλυετόυ� ς  ανα� ληψης  σε  περι�πτωση  πόυ  η  δαπα� νη  εκτει�νεται  σε
περισσό� τερα τόυ ενό� ς όικόνόμικα�  ε�τη, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 ).48
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου

Τίτλος του έργου

Ο τι�τλός τόυ ε�ργόυ ει�ναι: 
«Εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών ».

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο  πρόυE πόλόγισμό� ς  δημόπρα� τησης  τόυ  ε�ργόυ  ανε�ρχεται  σε49  450.000,00 Ευρω�  και
αναλυ� εται σε:
Δαπα� νη Εργασιω� ν 263.300,00
Γενικα�  ε�ξόδα και Όφελός εργόλα� βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 47.394,00
Απρό� βλεπτα50 (πόσόστόυ�  15% επι�  της δαπα� νης εργασιω� ν  και τόυ κόνδυλι�όυ Γ.Ε.+Ο.Ε.)
46.604,10, πόυ αναλω� νόνται συ� μφωνα με τόυς ό� ρόυς τόυ α� ρθρόυ 156 παρ. 3.(α)  τόυ ν.
4412/2016. 

.............................................................51

Στό ανωτε�ρω πόσό�  πρόβλε�πεται αναθεω� ρηση στις τιμε�ς πόσόυ�  1.605,13 συ� μφωνα με τό
α� ρθρό 153 τόυ ν. 4412/2016.

Ρη� τρα πρό� σθετης καταβόλη� ς (πριμ), συ� μφωνα με τό α� ρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016 ...0....
(εφό� σόν πρόβλε�πεται).

Η παρόυ� σα συ� μβαση δεν υπόδιαιρει�ται σε τμη� ματα και ανατι�θεται ως ενιαι�ό συ� νόλό για
τόυς ακό� λόυθόυς λό�γόυς (θεωρει�ται ε�να ενιαι�ό ε�ργό).52 
(ή υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/επιμέρους έργα: 
………………………………………..
…………………………………………
………………………………………..,
τα  οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις).

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Αυτόκινητόδρό� μιό Δη� μόυ Σερρω� ν στό Αθλητικό�  πα� ρκό Ομό� νόιας.

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Αντικείμενο  του  εν  λόγω  έργου  αποτελεί  η  κατασκευή  αντιολισθηρής  ασφαλτικής
στρώσης  στην  πίστα  του  αυτοκινητοδρομίου,  εμβαδού  επιφάνειας  άνω  των  40
στρεμμάτων, για τη βελτιστοποίηση των μηχανικών χαρακτηριστικών της στο πλαίσιο
προσαρμογής τους στις τελευταίες απαιτήσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Οι εργασίες που προβλέπονται παρουσιάζονται παρακάτω:
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.Απόξεση του υφιστάμενου ασφαλτικού σε βάθος έως 3cm σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
05-03-14-00:2009. 

.Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04. 
Κατασκευή  αντιολισθηρής  στρώσης  ασφαλτικού  σκυροδέματος  με  τροποποιημένη  άσφαλτο  με

χρήση ελαστομερών, συμπυκνωμένου πάχους 0,03m σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-
12-01.

Επισημαίνεται ό� τι, τό φυσικό�  και όικόνόμικό�  αντικει�μενό των δημόπρατόυ� μενων ε�ργων  δεν πρε�πει
να μεταβα� λλεται όυσιωδω� ς κατα�  τη δια� ρκεια εκτε�λεσης της συ� μβασης, κατα�  τα όριζό� μενα στην παρ.
4 τόυ α� ρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατό� τητα μεταβόλη� ς υφι�σταται, μό� νό υπό�  τις πρόυE πόθε�σεις των
α� ρθρων 13253 και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρε�πεται η χρη� ση των «επι� ε�λασσόν» δαπανω� ν με τόυς ακό� λόυθόυς ό� ρόυς και περιόρισμόυ� ς:

 Δεν τρόπόπόιει�ται τό «βασικό�  σχε�διό» της πρόκη� ρυξης, όυ� τε όι πρόδιαγραφε�ς τόυ ε�ργόυ, ό� πως
περιγρα� φόνται στα συμβατικα�  τευ� χη, όυ� τε καταργει�ται όμα� δα εργασιω� ν της αρχικη� ς συ� μβασης. 

 Δεν θι�γεται η πληρό� τητα, πόιό� τητα και λειτόυργικό� τητα τόυ ε�ργόυ. 

 Δεν χρησιμόπόιει�ται για την πληρωμη�  νε�ων εργασιω� ν πόυ δεν υπη� ρχαν στην αρχικη�  συ� μβαση. 

 Δεν υπερβαι�νει η δαπα� νη αυτη� , κατα�  τόν τελικό�  εγκεκριμε�νό Ανακεφαλαιωτικό�  Πι�νακα Εργασιω� ν
τόυ ε�ργόυ,  πόσόστό�  ει�κόσι  τόις  εκατό�  (20%) της συμβατικη� ς  δαπα� νης όμα� δας εργασιω� ν  τόυ
ε�ργόυ  όυ� τε,  αθρόιστικα� ,  πόσόστό�  δε�κα  τόις  εκατό�  (10%)  της  δαπα� νης  της  αρχικη� ς  αξι�ας
συ� μβασης χωρι�ς  Φ.Π.Α.,  αναθεω� ρηση τιμω� ν και  απρό� βλεπτες δαπα� νες.  Στην αθρόιστικη�  αυτη�
ανακεφαλαι�ωση λαμβα� νόνται υπό� ψη μό� νό όι μεταφόρε�ς δαπα� νης από�  μι�α όμα� δα εργασιω� ν σε
α� λλη.
Τα  πόσα�  πόυ  εξόικόνόμόυ� νται,  εφό� σόν  υπερβαι�νόυν  τα  ανωτε�ρω  ό� ρια  (20%  η�  και  10%),
μειω� νόυν ισό� πόσα τη δαπα� νη της αξι�ας συ� μβασης χωρι�ς Φ.Π.Α., αναθεωρη� σεις και απρό� βλεπτες
δαπα� νες. Για τη χρη� ση των «επι�  ε�λασσόν δαπανω� ν» απαιτει�ται σε κα� θε περι�πτωση η συ� μφωνη
γνω� μη  τόυ  Τεχνικόυ�  Συμβόυλι�όυ,  υ� στερα  από�  ειση� γηση  τόυ  φόρε�α  υλόπόι�ησης.
Ο  πρόυE πόλόγισμό� ς  των  ε�ργων  στα  όπόι�α  εφαρμό� ζεται  η  παρα� γραφός  αυτη�  αναλυ� εται  σε
Οόμα� δες εργασιω� ν, όι όπόι�ες συντι�θενται από�  εργασι�ες πόυ υπα� γόνται σε ενιαι�α υπόσυ� νόλα τόυ
τεχνικόυ�  αντικειμε�νόυ των ε�ργων, ε�χόυν παρό� μόιό τρό� πό κατασκευη� ς και επιδε�χόνται τό ι�διό
πόσόστό�  ε�κπτωσης  στις  τιμε�ς  μόνα� δας  τόυς.  Με  από� φαση  τόυ  Υπόυργόυ�  Υπόδόμω� ν  και
Μεταφόρω� ν,  η  όπόι�α  μετα�  την  ε�κδόση�  της  θα  ε�χει  εφαρμόγη�  σε  ό� λα  τα  ως  α� νω  ε�ργα,
πρόσδιόρι�ζόνται όι όμα� δες εργασιω� ν ανα�  κατηγόρι�α ε�ργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η  συνόλικη�  πρόθεσμι�α  εκτε�λεσης  τόυ  ε�ργόυ,  όρι�ζεται  σε  ΔΩΔΕΚΑ  ΜΗΝΕΣ  από�  την  ημε�ρα
υπόγραφη� ς της συ� μβασης54. 
Οι απόκλειστικε�ς και ενδεικτικε�ς τμηματικε�ς πρόθεσμι�ες   τόυ ε�ργόυ αναφε�ρόνται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλόγη�  τόυ Αναδό� χόυ, θα γι�νει συ� μφωνα με την «ανόικτη�  διαδικασι�α» τόυ α� ρθρόυ
27 τόυ ν. 4412/2016 και υπό�  τις πρόυE πόθε�σεις τόυ νό� μόυ αυτόυ� .

 
13.2 Η όικόνόμικη�  πρόσφόρα�  των διαγωνιζόμε�νων, θα συνταχθει�  και υπόβληθει�  συ� μφωνα

με τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 . 

13.3 Κα� θε πρόσφε�ρων μπόρει� να υπόβα� λει μό� νό μι�α πρόσφόρα� . 55
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13.4 Δεν επιτρε�πεται η υπόβόλη�  εναλλακτικω� ν πρόσφόρω� ν.56

13.5 Δε γι�νόνται δεκτε�ς πρόσφόρε�ς για με�ρός τόυ αντικειμε�νόυ της συ� μβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτη� ριό  για  την  ανα� θεση  της  συ� μβασης  ει�ναι  η  πλε�όν  συμφε�ρόυσα  από�  όικόνόμικη�  α� πόψη
πρόσφόρα�  μό� νό βα� σει τιμη� ς (χαμηλό� τερη τιμη� ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για την συμμετόχη�  στόν διαγωνισμό�  απαιτει�ται η κατα� θεση από�  τόυς συμμετε�χόντες
όικόνόμικόυ� ς φόρει�ς, κατα�  τόυς ό� ρόυς της παρ. 1 α) τόυ α� ρθρόυ 72  τόυ ν. 4412/2016,
εγγυητικη� ς επιστόλη� ς συμμετόχη� ς, πόυ ανε�ρχεται στό πόσό�  των 7.200,00 ευρω� . 57

Στην περι�πτωση ε�νωσης όικόνόμικω� ν φόρε�ων, η εγγυ� ηση συμμετόχη� ς περιλαμβα� νει
και τόν ό� ρό ό� τι η εγγυ� ηση καλυ� πτει τις υπόχρεω� σεις ό� λων των όικόνόμικω� ν φόρε�ων
πόυ συμμετε�χόυν στην ε�νωση.

15.2 Οι εγγυητικε�ς επιστόλε�ς συμμετόχη� ς περιλαμβα� νόυν, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 72 παρ. 4
τόυ ν. 4412/2016, κατ’ ελα� χιστόν τα ακό� λόυθα στόιχει�α : 
α) την ημερόμηνι�α ε�κδόσης, 
β) τόν εκδό� τη, 
γ) τόν κυ� ριό τόυ ε�ργόυ η�  τό φόρε�α κατασκευη� ς τόυ ε�ργόυ (ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ)   πρός
τόν όπόι�ό απευθυ� νόνται, 
δ) τόν αριθμό�  της εγγυ� ησης, 
ε) τό πόσό�  πόυ καλυ� πτει η εγγυ� ηση, 
στ) την πλη� ρη επωνυμι�α, τόν Α.Φ.Μ. και τη διευ� θυνση τόυ  όικόνόμικόυ�  φόρε�α υπε�ρ
τόυ  όπόι�όυ  εκδι�δεται  η  εγγυ� ηση  (στην  περι�πτωση  ε�νωσης  αναγρα� φόνται  ό� λα  τα
παραπα� νω για κα� θε με�λός της ε�νωσης), 
ζ)  τόυς  ό� ρόυς  ό� τι:  αα)  η  εγγυ� ηση  παρε�χεται  ανε�κκλητα  και  ανεπιφυ� λακτα,  ό  δε
εκδό� της παραιτει�ται τόυ δικαιω� ματός της διαιρε�σεως και της διζη� σεως, και ββ) ό� τι σε
περι�πτωση  κατα� πτωσης  αυτη� ς,  τό  πόσό�  της  κατα� πτωσης  υπό� κειται  στό  εκα� στότε
ισχυ� όν τε�λός χαρτόση� μόυ, 
η) τα στόιχει�α  της διακη� ρυξης  (αριθμό� ς,  ε�τός,  τι�τλός ε�ργόυ )  και την  καταληκτικη�
ημερόμηνι�α υπόβόλη� ς πρόσφόρω� ν, 
θ) την ημερόμηνι�α λη� ξης η�  τόν χρό� νό ισχυ� ός της εγγυ� ησης, 
ι) την ανα� ληψη υπόχρε�ωσης από�  τόν εκδό� τη της εγγυ� ησης να καταβα� λει τό πόσό�  της
εγγυ� ησης όλικα�  η�  μερικα�  εντό� ς πε�ντε (5) ημερω� ν μετα�  από�  απλη�  ε�γγραφη ειδόπόι�ηση
εκει�νόυ πρός τόν όπόι�ό απευθυ� νεται. 
(Στό σημει�ό αυτό�  γι�νεται παραπόμπη�  στα σχετικα�  υπόδει�γματα, εφό� σόν υπα� ρχόυν).

15.3 Η εγγυ� ηση συμμετόχη� ς πρε�πει να ισχυ� ει τόυλα� χιστόν για τρια� ντα (30) ημε�ρες μετα�  τη
λη� ξη τόυ χρό� νόυ ισχυ� ός της πρόσφόρα� ς τόυ α� ρθρόυ 19 της παρόυ� σας, η� τόι με�χρι .23-
06-2020, α� λλως η πρόσφόρα�  απόρρι�πτεται. Η αναθε�τόυσα αρχη�  μπόρει�, πριν τη λη� ξη
της πρόσφόρα� ς, να ζητα�  από�  τόν πρόσφε�ρόντα να παρατει�νει, πριν τη λη� ξη τόυς, τη
δια� ρκεια ισχυ� ός της πρόσφόρα� ς και της εγγυ� ησης συμμετόχη� ς.

15.4 Η εγγυ� ηση συμμετόχη� ς καταπι�πτει, υπε�ρ τόυ κυρι�όυ τόυ ε�ργόυ, μετα�  από�  γνω� μη τόυ
Τεχνικόυ�  Συμβόυλι�όυ αν ό πρόσφε�ρων απόσυ� ρει την πρόσφόρα�  τόυ κατα�  τη δια� ρκεια
ισχυ� ός  αυτη� ς  και  στις  περιπτω� σεις  τόυ  α� ρθρόυ  4.2  της  παρόυ� σας.
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Η  ε�νσταση  τόυ  αναδό� χόυ  κατα�  της  απόφα� σεως  δεν  αναστε�λλει  την  ει�σπραξη  τόυ
πόσόυ�  της εγγυη� σεως.

15.5 Η εγγυ� ηση συμμετόχη� ς επιστρε�φεται στόν ανα� δόχό με την πρόσκό� μιση της εγγυ� ησης
καλη� ς εκτε�λεσης.
Η εγγυ� ηση  συμμετόχη� ς  επιστρε�φεται  στόυς λόιπόυ� ς  πρόσφε�ρόντες,  συ� μφωνα με  τα

ειδικό� τερα όριζό� μενα στό α� ρθρό 72 τόυ ν. 4412/2016 58.

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

16.1 …ΔΕΝ60  πρόβλε�πεται η χόρη� γηση πρόκαταβόλη� ς στόν Ανα� δόχό ………………….61

16.2 …ΔΕΝ πρόβλε�πεται  η πληρωμη�  πριμ στην παρόυ� σα συ� μβαση ……………………

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

17.1 Για την υπόγραφη�  της συ� μβασης απαιτει�ται η παρόχη�  εγγυ� ησης καλη� ς εκτε�λεσης, συ� μφωνα
με τό α� ρθρό 72 παρ. 1 β) τόυ ν.4412/2016, τό υ� ψός της όπόι�ας καθόρι�ζεται σε πόσόστό�   5%  επι�
της αξι�ας της συ� μβασης, χωρι�ς Φ.Π.Α. και κατατι�θεται πριν η�  κατα�  την υπόγραφη�  της συ� μβασης.
Η εγγυ� ηση καλη� ς  εκτε�λεσης καταπι�πτει  στην περι�πτωση παρα� βασης των ό� ρων της συ� μβασης,
ό� πως αυτη�  ειδικό� τερα όρι�ζει.

Σε  περι�πτωση  τρόπόπόι�ησης  της  συ� μβασης  κατα�  τό  α� ρθρό  132  ν.  4412/2016,  η  όπόι�α
συνεπα� γεται αυ� ξηση της συμβατικη� ς αξι�ας,  ό ανα� δόχός ει�ναι υπόχρεωμε�νός να καταθε�σει πριν
την τρόπόπόι�ηση, συμπληρωματικη�  εγγυ� ηση τό υ� ψός της όπόι�ας ανε�ρχεται σε πόσόστό�  5% επι�
τόυ πόσόυ�  της αυ� ξησης χωρι�ς ΦΠΑ.

Η  εγγυ� ηση  καλη� ς  εκτε�λεσης  της  συ� μβασης  καλυ� πτει  συνόλικα�  και  χωρι�ς  διακρι�σεις  την
εφαρμόγη�  ό� λων  των  ό� ρων  της  συ� μβασης  και  κα� θε  απαι�τηση  της  αναθε�τόυσας  αρχη� ς  η�  τόυ
κυρι�όυ τόυ ε�ργόυ ε�ναντι τόυ αναδό� χόυ.

Η εγγυ� ηση καλη� ς εκτε�λεσης καταπι�πτει υπε�ρ τόυ κυρι�όυ τόυ ε�ργόυ, με αιτιόλόγημε�νη από� φαση
τόυ ΠρόιEσταμε�νόυ της Διευθυ� νόυσας Υπηρεσι�ας, ιδι�ως μετα�  την όριστικόπόι�ηση της ε�κπτωσης
τόυ αναδό� χόυ. Η ε�νσταση τόυ αναδό� χόυ κατα�  της απόφα� σεως δεν αναστε�λλει την ει�σπραξη τόυ
πόσόυ�  της εγγυη� σεως.

Οι εγγυητικε�ς επιστόλε�ς καλη� ς εκτε�λεσης περιλαμβα� νόυν κατ’ ελα� χιστόν τα αναφερό� μενα στην
παρα� γραφό  15.2  της  παρόυ� σας  και  επιπρό� σθετα,  τόν  αριθμό�  και  τόν  τι�τλό  της  σχετικη� ς
συ� μβασης . 

17.2 Εγγυ� ηση καλη� ς λειτόυργι�ας 

..........................................62

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1.  Οι  εγγυητικε�ς  επιστόλε�ς  των  α� ρθρων  15,  16  και  17  εκδι�δόνται  από�  πιστωτικα�  η�
χρηματόδότικα�  ιδρυ� ματα  η�  ασφαλιστικε�ς επιχειρη� σεις κατα�  την ε�ννόια των περιπτω� σεων β΄ και γ΄
της παρ. 1 τόυ α� ρθρόυ 14 τόυ ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πόυ λειτόυργόυ� ν νό� μιμα στα κρα� τη- με�λη της
Ενωσης η�  τόυ ΕυρωπαιEκόυ�  Οικόνόμικόυ�  Χω� ρόυ η�  στα κρα� τη-με�ρη της ΣΔΣ και ε�χόυν, συ� μφωνα με τις
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ισχυ� όυσες διατα� ξεις, τό δικαι�ωμα αυτό� . Μπόρόυ� ν, επι�σης, να εκδι�δόνται από�  τό Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
η�  να παρε�χόνται με γραμμα� τιό τόυ Ταμει�όυ Παρακαταθηκω� ν και Δανει�ων, με παρακατα� θεση σε αυτό�
τόυ αντι�στόιχόυ χρηματικόυ�  πόσόυ� . 63 

Αν  συσταθει�  παρακαταθη� κη  με  γραμμα� τιό  παρακατα� θεσης  χρεόγρα� φων  στό  Ταμει�ό
Παρακαταθηκω� ν  και  Δανει�ων,  τα τόκόμερι�δια η�  μερι�σματα πόυ λη� γόυν κατα�  τη δια� ρκεια της
εγγυ� ησης επιστρε�φόνται μετα�  τη λη� ξη τόυς στόν υπε�ρ όυ η εγγυ� ηση όικόνόμικό�  φόρε�α.

17.Α.2 Οι εγγυητικε�ς επιστόλε�ς εκδι�δόνται κατ’ επιλόγη�  τόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α/ αναδό� χόυ από�
ε�ναν η�  περισσό� τερόυς εκδό� τες της παραπα� νω παραγρα� φόυ,   ανεξαρτη� τως τόυ υ� ψόυς των.  

Εα� ν η εγγυ� ηση εκδόθει� από�  αλλόδαπό�  πιστωτικό�  ι�δρυμα μπόρει� να συνταχθει� σε μι�α από�  τις επι�σημες
γλω� σσες της ΕυρωπαιEκη� ς Ένωσης, αλλα�  θα συνόδευ� εται απαραι�τητα από�  μετα� φραση στην ελληνικη�  
γλω� σσα, συ� μφωνα και με τα ειδικό� τερα όριζό� μενα στό α� ρθρό 6.3. της παρόυ� σας.

Η  αναθε�τόυσα αρχη�  επικόινωνει�  με  τόυς  φόρει�ς  πόυ  φε�ρόνται  να  ε�χόυν  εκδω� σει  τις  εγγυητικε�ς
επιστόλε�ς, πρόκειμε�νόυ να διαπιστω� σει την εγκυρό� τητα�  τόυς64. 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης

              Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των πρόσφόρω� ν65 όρι�ζεται η
23-08-2019, ημε�ρα Παρασκευή  και ώρα  13:00.μμ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 29-08-
2019, ημέρα Πέμπτη. και ώρα  10:00 π.μ..66

Αν,  για  λό�γόυς  ανωτε�ρας  βι�ας η�  για  τεχνικόυ� ς  λό�γόυς  δεν  διενεργηθει�  η  απόσφρα� γιση  κατα�  την
όρισθει�σα ημε�ρα η�  αν με�χρι τη με�ρα αυτη�  δεν ε�χει υπόβληθει� καμι�α πρόσφόρα� , η απόσφρα� γιση και η
καταληκτικη�  ημερόμηνι�α  αντι�στόιχα  μετατι�θενται  σε  όπόιαδη� πότε  α� λλη  ημε�ρα,  με  από� φαση  της
αναθε�τόυσας  αρχη� ς.  Η  από� φαση  αυτη�  κόινόπόιει�ται   στόυς  πρόσφε�ρόντες, με�σω  της
λειτόυργικό� τητας “Επικόινωνι�α”,  πε�ντε (5) τόυλα� χιστόν εργα� σιμες ημε�ρες πριν τη νε�α ημερόμηνι�α,
και αναρτα� ται στό ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστόσελι�δα της αναθε�τόυσας αρχη� ς, εφό� σόν διαθε�τει, καθω� ς και
στόν  ειδικό� ,  δημό� σια  πρόσβα� σιμό,  χω� ρό  “ηλεκτρόνικόι�  διαγωνισμόι�”  της  πυ� λης
www.promitheus.gov.gr   τόυ  ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  και  στη  νε�α  αυτη�  ημερόμηνι�α  δεν  καταστει�  δυνατη�  η
απόσφρα� γιση των πρόσφόρω� ν η�  δεν υπόβληθόυ� ν πρόσφόρε�ς, μπόρει� να όρισθει� και νε�α ημερόμηνι�α,
εφαρμόζόμε�νων κατα�  τα λόιπα�  των διατα� ξεων των δυ� ό πρόηγόυ� μενων εδαφι�ων. 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Κα� θε υπόβαλλό� μενη πρόσφόρα�  δεσμευ� ει τόν συμμετε�χόντα στόν διαγωνισμό�  κατα�  τη δια� ταξη τόυ
α� ρθρόυ  97  τόυ  ν.  4412/2016,  για  δια� στημα  ΕΝΝΕΑ μηνω� ν67,  από�  την  ημερόμηνι�α  λη� ξης  της
πρόθεσμι�ας υπόβόλη� ς των πρόσφόρω� ν.

Η αναθε�τόυσα αρχη�  μπόρει�,  πριν τη λη� ξη τόυ χρό� νόυ ισχυ� ός της πρόσφόρα� ς, να ζητα�  από�  τόυς
πρόσφε�ρόντες  να  παρατει�νόυν  τη  δια� ρκεια  ισχυ� ός  της  πρόσφόρα� ς  τόυς  και  της  εγγυ� ησης
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συμμετόχη� ς.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1.  Η  πρόκη� ρυξη  συ� μβασης  68 και  η  παρόυ� σα  Διακη� ρυξη  δημόσιευ� θηκε  στό  ΚΗΜΔΗΣ
(ΑΔΑΜ:19PROC005240760 2019-07-08).

2.  Η  Διακη� ρυξη  αναρτα� ται  και  στην  ιστόσελι�δα  της  αναθε�τόυσας  αρχη� ς  (www.serres.gr),
(εφό� σόν υπα� ρχει), συ� μφωνα με τό α� ρθρό 2 της παρόυ� σας.

3. Περι�ληψη  της  παρόυ� σας  Διακη� ρυξης  δημόσιευ� εται  στόν  Ελληνικό�  Τυ� πό69,  συ� μφωνα  με  τό
α� ρθρό  66  ν.  4412/2016  και  αναρτα� ται  στό  πρό� γραμμα  “Διαυ� γεια”  diavgeia.gov.gr.,  με
ΑΔΑ:6ΗΔ6Ω10-ΑΡ7

Τα  ε�ξόδα  των  εκ  της  κει�μενης  νόμόθεσι�ας  απαραι�τητων  δημόσιευ� σεων  της  πρόκη� ρυξης  της
δημόπρασι�ας στην όπόι�α αναδει�χθηκε ανα� δόχός, βαρυ� νόυν τόν ι�διό και εισπρα� ττόνται με τόν πρω� τό
λόγαριασμό�  πληρωμη� ς τόυ ε�ργόυ.  Τα ε�ξόδα δημόσιευ� σεων των τυχό� ν πρόηγόυ� μενων διαγωνισμω� ν
για  την  ανα� θεση  τόυ  ι�διόυ  ε�ργόυ,  καθω� ς  και  τα  ε�ξόδα  των  μη  απαραι�τητων  εκ  τόυ  νό� μόυ
δημόσιευ� σεων βαρυ� νόυν την αναθε�τόυσα αρχη�  και καταβα� λλόνται από�  τις πιστω� σεις τόυ ε�ργόυ.

Άρθρό 20A: Διαβόυ� λευση επι� των δημόσιευμε�νων εγγρα� φων της συ� μβασης70

………………………………………………..
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συ� μβαση ανατι�θεται βα� σει τόυ κριτηρι�όυ τόυ α� ρθρόυ 14 της παρόυ� σας, σε πρόσφε�ρόντα ό όπόι�ός
δεν απόκλει�εται από�  τη συμμετόχη�  βα� σει  της παρ. Α τόυ α� ρθρόυ 22 της παρόυ� σας και πληρόι�  τα
κριτη� ρια επιλόγη� ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόυ α� ρθρόυ 22 της παρόυ� σας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.  1 Δικαι�ωμα  συμμετόχη� ς  ε�χόυν  φυσικα�  η�  νόμικα�  πρό� σωπα,  η�  ενω� σεις  αυτω� ν 71 πόυ
δραστηριόπόιόυ� νται  σε ε�ργα  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ανήκουν στην 1η τάξη και άνω ή σε αναβάθμιση
2ΧΑ2  72και πόυ ει�ναι εγκατεστημε�να σε:
α) σε κρα� τός-με�λός της Ένωσης,
β) σε κρα� τός-με�λός τόυ ΕυρωπαιEκόυ�  Οικόνόμικόυ�  Χω� ρόυ (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρι�τες χω� ρες πόυ ε�χόυν υπόγρα� ψει και κυρω� σει τη ΣΔΣ, στό βαθμό�  πόυ η υπό�  ανα� θεση δημό� σια
συ� μβαση καλυ� πτεται από�  τα Παραρτη� ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε�ς σημειω� σεις τόυ σχετικόυ�  με
την  Ένωση  Πρόσαρτη� ματός  I  της  ως  α� νω  Συμφωνι�ας,  καθω� ς  και
δ)  σε  τρι�τες  χω� ρες  πόυ δεν εμπι�πτόυν στην περι�πτωση γ΄  της παρόυ� σας  παραγρα� φόυ και  ε�χόυν
συνα� ψει διμερει�ς η�  πόλυμερει�ς συμφωνι�ες με την Ένωση σε θε�ματα διαδικασιω� ν ανα� θεσης δημόσι�ων
συμβα� σεων.

21.2 Οικόνόμικό� ς φόρε�ας συμμετε�χει ει�τε μεμόνωμε�να ει�τε ως με�λός ε�νωσης.73,

21.3 Οι ενω� σεις όικόνόμικω� ν φόρε�ων συμμετε�χόυν υπό�  τόυς ό� ρόυς των παρ. 2, 3 και 4 τόυ α� ρθρόυ 19
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)τόυ α� ρθρόυ 76  τόυ ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτει�ται από�  τις εν λό�γω ενω� σεις να περιβληθόυ� ν συγκεκριμε�νη νόμικη�  μόρφη�  για την υπόβόλη�
πρόσφόρα� ς.  Σε περι�πτωση πόυ η ε�νωση αναδειχθει�  ανα� δόχός η νόμικη�  της  μόρφη�  πρε�πει να ει�ναι
τε�τόια πόυ να εξασφαλι�ζεται η υ� παρξη ενό� ς και μόναδικόυ�  φόρόλόγικόυ�  μητρω� όυ για την ε�νωση (πχ
κόινόπραξι�α).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι μεμόνωμε�νόι πρόσφε�ρόντες πρε�πει να ικανόπόιόυ� ν ό� λα τα κριτη� ρια πόιότικη� ς επιλόγη� ς. 

Στην περι�πτωση ε�νωσης όικόνόμικω� ν φόρε�ων, ισχυ� όυν τα εξη� ς :

- αναφόρικα�  με τις απαιτη� σεις τόυ α� ρθρόυ 22 Α της παρόυ� σας, αυτε�ς θα πρε�πει να ικανόπόιόυ� νται
από�  κα� θε με�λός της ε�νωσης 

- αναφόρικα�  με τις απαιτη� σεις τόυ α� ρθρόυ 22.Β της παρόυ� σας, κα� θε με�λός της ε�νωσης θα πρε�πει να
ει�ναι  εγγεγραμμε�νό  στό σχετικό�  επαγγελματικό�  μητρω� ό, συ� μφωνα με  τα  ειδικό� τερα στό ως α� νω
α� ρθρό, τόυλα� χιστόν  σε  μια  από�  τις  κατηγόρι�ες  πόυ  αφόρα�  στό  υπό�  ανα� θεση  ε�ργό.  Περαιτε�ρω,
αθρόιστικα�  πρε�πει να καλυ� πτόνται ό� λες όι κατηγόρι�ες τόυ ε�ργόυ. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Κα� θε  πρόσφε�ρων  αποκλείεται από�  τη  συμμετόχη�  σε  διαδικασι�α  συ� ναψης  συ� μβασης,  εφό� σόν
συντρε�χει στό πρό� σωπό�  τόυ (αν πρό� κειται για μεμόνωμε�νό φυσικό�  η�  νόμικό�  πρό� σωπό) η�  σε ε�να από�
τα με�λη τόυ (αν πρό� κειται περι� ε�νωσης όικόνόμικω� ν φόρε�ων) ε�νας από�  τόυς λό�γόυς των παρακα� τω
περιπτω� σεων:

22.A.1. Όταν  υπα� ρχει  εις  βα� ρός  τόυ   αμετα� κλητη74 καταδικαστικη�  από� φαση  για  ε�ναν  από�  τόυς
ακό� λόυθόυς λό�γόυς:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ό� πως αυτη�  όρι�ζεται στό α� ρθρό 2 της από� φασης-πλαι�σιό
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2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι�όυ της 24ης Οκτωβρι�όυ 2008, για την καταπόλε�μηση τόυ όργανωμε�νόυ
εγκλη� ματός(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία,  ό� πως όρι�ζεται στό α� ρθρό 3 της συ� μβασης περι�  της καταπόλε�μησης της διαφθόρα� ς
στην όπόι�α ενε�χόνται υπα� λληλόι των ΕυρωπαιEκω� ν Κόινότη� των η�  των κρατω� ν-μελω� ν της Ένωσης (ΕΕ
C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παρα� γραφό  1  τόυ  α� ρθρόυ  2  της  από� φασης-πλαι�σιό
2003/568/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι�όυ της 22ας Ιόυλι�όυ 2003, για την καταπόλε�μηση της δωρόδόκι�ας στόν
ιδιωτικό�  τόμε�α (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθω� ς και ό� πως όρι�ζεται στην κει�μενη νόμόθεσι�α η�
στό εθνικό�  δι�καιό τόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α,

γ) απάτη, κατα�  την ε�ννόια τόυ α� ρθρόυ 1 της συ� μβασης σχετικα�  με την πρόστασι�α των όικόνόμικω� ν
συμφερό� ντων των ΕυρωπαιEκω� ν Κόινότη� των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η όπόι�α κυρω� θηκε με
τό ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατικε�ς δραστηριό� τητες, ό� πως
όρι�ζόνται, αντιστόι�χως, στα α� ρθρα 1 και 3 της από� φασης-πλαι�σιό 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι�όυ της
13ης Ιόυνι�όυ 2002, για την καταπόλε�μηση της τρόμόκρατι�ας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) η�  ηθικη�
αυτόυργι�α η�  συνε�ργεια η�  από� πειρα δια� πραξης εγκλη� ματός, ό� πως όρι�ζόνται στό α� ρθρό 4 αυτη� ς,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  η�  χρηματόδό� τηση της τρόμόκρατι�ας,
ό� πως αυτε�ς όρι�ζόνται στό α� ρθρό 1 της Οδηγι�ας 2005/60/ΕΚ τόυ ΕυρωπαιEκόυ�  Κόινόβόυλι�όυ και τόυ
Συμβόυλι�όυ  της  26ης  Οκτωβρι�όυ  2005,  σχετικα�  με  την  πρό� ληψη  της  χρησιμόπόι�ησης  τόυ
χρηματόπιστωτικόυ�  συστη� ματός για τη νόμιμόπόι�ηση εσό� δων από�  παρα� νόμες δραστηριό� τητες και τη
χρηματόδό� τηση της τρόμόκρατι�ας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15),  η όπόι�α ενσωματω� θηκε στην
εθνικη�  νόμόθεσι�α με τό ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ό� πως όρι�ζόνται στό α� ρθρό 2 της
Οδηγι�ας 2011/36/ΕΕ τόυ ΕυρωπαιEκόυ�  Κόινόβόυλι�όυ και τόυ Συμβόυλι�όυ της 5ης Απριλι�όυ 2011, για
την πρό� ληψη και την καταπόλε�μηση της εμπόρι�ας ανθρω� πων και για την πρόστασι�α των θυμα� των
της, καθω� ς και για την αντικατα� σταση της από� φασης-πλαι�σιό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι�όυ (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η όπόι�α ενσωματω� θηκε στην εθνικη�  νόμόθεσι�α με τό ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο όικόνόμικό� ς φόρε�ας απόκλει�εται επι�σης ό� ταν τό πρό� σωπό εις βα� ρός τόυ όπόι�όυ εκδό� θηκε   αμε-
τα� κλητη καταδικαστικη�  από� φαση ει�ναι με�λός τόυ διόικητικόυ� ,  διευθυντικόυ�  η�  επόπτικόυ�  όργα� νόυ
τόυ εν λό�γω όικόνόμικόυ�  φόρε�α η�  ε�χει εξόυσι�α εκπρόσω� πησης, λη� ψης απόφα� σεων η�  ελε�γχόυ σε αυτό� .

Στις περιπτω� σεις εταιρειω� ν περιόρισμε�νης ευθυ� νης (Ε.Π.Ε.), πρόσωπικω� ν εταιρειω� ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικω� ν  Κεφαλαιόυχικω� ν Εταιρειω� ν  (  Ι.Κ.Ε  ),  η  υπόχρε�ωση τόυ πρόηγόυ� μενόυ εδαφι�όυ,  αφόρα�
τόυς διαχειριστε�ς.

Στις περιπτω� σεις ανωνυ� μων εταιρειω� ν (Α.Ε.), η υπόχρε�ωση τόυ πρόηγόυ� μενόυ εδαφι�όυ  αφόρα�   τόν
Διευθυ� νόντα Συ� μβόυλό, καθω� ς και ό� λα τα με�λη τόυ Διόικητικόυ�  Συμβόυλι�όυ.

Στις περιπτω� σεις των συνεταιρισμω� ν, η εν λό�γω υπόχρε�ωση αφόρα�  τα με�λη τόυ Διόικητικόυ�  Συμβόυ-
λι�όυ75.

22.A.2 Όταν ό  πρόσφε�ρων ε�χει αθετη� σει τις υπόχρεω� σεις τόυ ό� σόν αφόρα�  στην καταβόλη�  φό� ρων η�
εισφόρω� ν κόινωνικη� ς ασφα� λισης και αυτό�  ε�χει διαπιστωθει� από�  δικαστικη�  η�  διόικητικη�  από� φαση με
τελεσι�δικη και δεσμευτικη�  ισχυ� , συ� μφωνα με διατα� ξεις της χω� ρας ό� πόυ ει�ναι εγκατεστημε�νός η�  την
εθνικη�  νόμόθεσι�α  η� /και  η  αναθε�τόυσα  αρχη�  μπόρει�  να  απόδει�ξει  με  τα  κατα� λληλα  με�σα  ό� τι  ό
πρόσφε�ρων  ε�χει  αθετη� σει  τις  υπόχρεω� σεις  τόυ  ό� σόν  αφόρα�  την  καταβόλη�  φό� ρων  η�  εισφόρω� ν
κόινωνικη� ς ασφα� λισης.

Αν ό πρόσφε�ρων ει�ναι Έλληνας πόλι�της η�  ε�χει την εγκατα� σταση�  τόυ στην Ελλα� δα, όι υπόχρεω� σεις
τόυ  πόυ  αφόρόυ� ν  τις  εισφόρε�ς  κόινωνικη� ς  ασφα� λισης  καλυ� πτόυν,  τό� σό  την  κυ� ρια,  ό� σό  και  την
επικόυρικη�  ασφα� λιση.

23





Δεν απόκλει�εται ό πρόσφε�ρων, ό� ταν ε�χει εκπληρω� σει τις υπόχρεω� σεις τόυ, ει�τε καταβα� λλόντας τόυς
φό� ρόυς η�  τις εισφόρε�ς κόινωνικη� ς ασφα� λισης πόυ όφει�λει, συμπεριλαμβανόμε�νων, κατα�  περι�πτωση,
των δεδόυλευμε�νων τό� κων η�  των πρόστι�μων, ει�τε υπαγό� μενός σε δεσμευτικό�  διακανόνισμό�  για την
καταβόλη�  τόυς.

22.Α.2α   Η  αναθε�τόυσα  αρχη�  γνωρι�ζει  η�  μπόρει�  να  απόδει�ξει  με  τα  κατα� λληλα  με�σα  ό� τι  ε�χόυν
επιβληθει�  σε βα� ρός τόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α, με�σα σε χρόνικό�  δια� στημα δυ� ό (2) ετω� ν πριν από�  την
ημερόμηνι�α λη� ξης της πρόθεσμι�ας υπόβόλη� ς πρόσφόρα� ς: 
αα)  τρεις  (3)  πρα� ξεις  επιβόλη� ς  πρόστι�μόυ  από�  τα  αρμό� δια  ελεγκτικα�  ό� ργανα  τόυ  Σω� ματός
Επιθεω� ρησης Εργασι�ας για παραβα� σεις της εργατικη� ς νόμόθεσι�ας πόυ χαρακτηρι�ζόνται, συ� μφωνα με
την υπόυργικη�  από� φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ό� πως εκα� στότε ισχυ� ει, ως «υψηλη� ς» η�  «πόλυ�
υψηλη� ς» σόβαρό� τητας, όι όπόι�ες πρόκυ� πτόυν αθρόιστικα�  από�  τρεις (3) διενεργηθε�ντες ελε�γχόυς, η�
ββ)  δυ� ό  (2)  πρα� ξεις  επιβόλη� ς  πρόστι�μόυ  από�  τα  αρμό� δια  ελεγκτικα�  ό� ργανα  τόυ  Σω� ματός
Επιθεω� ρησης  Εργασι�ας  για  παραβα� σεις  της  εργατικη� ς  νόμόθεσι�ας  πόυ  αφόρόυ� ν  την  αδη� λωτη
εργασι�α, όι όπόι�ες πρόκυ� πτόυν αθρόιστικα�  από�  δυ� ό (2) διενεργηθε�ντες ελε�γχόυς. 
Οι υπό�  αα΄ και ββ΄ κυρω� σεις πρε�πει να ε�χόυν απόκτη� σει τελεσι�δικη και δεσμευτικη�  ισχυ� 76.

22.A.3  α)  Κατ’εξαι�ρεση,  για  τόυς  πιό  κα� τω  επιτακτικόυ� ς  λό�γόυς  δημό� σιόυ  συμφε�ρόντός  ............
77( ό� πως δημό� σιας υγει�ας η�  πρόστασι�ας τόυ περιβα� λλόντός, όι όπόι�όι συμπληρω� νόνται από�  την ανα-
θε�τόυσα αρχη�  ) δεν εφαρμό� ζόνται όι παρα� γραφόι  22.A.1,και 22.A.2.

β) Κατ’εξαι�ρεση, ό� ταν  ό απόκλεισμό� ς  ει�ναι  σαφω� ς δυσανα� λόγός, ιδι�ως ό� ταν μό� νό μικρα�  πόσα�  των
φό� ρων η�  των εισφόρω� ν κόινωνικη� ς ασφα� λισης δεν ε�χόυν καταβληθει�  η�  ό� ταν ό  πρόσφε�ρων  ενημε-
ρω� θηκε σχετικα�  με τό ακριβε�ς πόσό�  πόυ όφει�λεται λό�γω αθε�τησης των υπόχρεω� σεω� ν τόυ ό� σόν αφό-
ρα�  στην καταβόλη�  φό� ρων η�  εισφόρω� ν κόινωνικη� ς ασφα� λισης σε χρό� νό κατα�  τόν όπόι�ό δεν ει�χε τη δυ-
νατό� τητα να λα� βει με�τρα, συ� μφωνα με τό τελευται�ό εδα� φιό της περ. β' της παρ. 2 τόυ α� ρθρόυ 73 ν.
4412/2016,  πριν  από�  την  εκπνόη�  της  πρόθεσμι�ας  υπόβόλη� ς  πρόσφόρα� ς τόυ  α� ρθρόυ  18  της
παρόυ� σας, δεν εφαρμό� ζεται 78η παρα� γραφός 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα διαδικασία  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:79

(α) ε�χει αθετη� σει τις υπόχρεω� σεις πόυ πρόβλε�πόνται στην παρ. 2 τόυ α� ρθρόυ 18 τόυ ν. 4412/2016,

(β) εα� ν ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας τελει� υπό�  πτω� χευση η�  ε�χει υπαχθει� σε διαδικασι�α εξυγι�ανσης η�  ειδικη� ς
εκκαθα� ρισης η�  τελει�  υπό�  αναγκαστικη�  διαχει�ριση  από�  εκκαθαριστη�  η�  από�  τό  δικαστη� ριό  η�  ε�χει
υπαχθει�  σε  διαδικασι�α  πτωχευτικόυ�  συμβιβασμόυ�  η�  ε�χει  αναστει�λει  τις  επιχειρηματικε�ς  τόυ
δραστηριό� τητες η�  εα� ν βρι�σκεται σε όπόιαδη� πότε ανα� λόγη κατα� σταση πρόκυ� πτόυσα από�  παρό� μόια
διαδικασι�α, πρόβλεπό� μενη σε εθνικε�ς διατα� ξεις νό� μόυ. Η αναθε�τόυσα αρχη�  μπόρει�  να μην απόκλει�ει
ε�ναν όικόνόμικό�  φόρε�α, ό όπόι�ός βρι�σκεται σε μια εκ των καταστα� σεων πόυ αναφε�ρόνται στην παρα-
πα� νω περι�πτωση, υπό�  την πρόυE πό� θεση ό� τι η αναθε�τόυσα αρχη�  ε�χει απόδει�ξει ό� τι ό εν λό�γω φόρε�ας
ει�ναι σε θε�ση να εκτελε�σει τη συ� μβαση, λαμβα� νόντας υπό� ψη τις ισχυ� όυσες διατα� ξεις και τα με�τρα για
τη συνε�χιση της επιχειρηματικη� ς τόυ λειτόυργι�ας (παρ. 5 α� ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016), 

(γ) υπα� ρχόυν επαρκω� ς ευ� λόγες ενδει�ξεις πόυ όδηγόυ� ν στό συμπε�ρασμα ό� τι ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας
συνη� ψε συμφωνι�ες με α� λλόυς όικόνόμικόυ� ς φόρει�ς με στό�χό τη στρε�βλωση τόυ ανταγωνισμόυ� ,

δ) εα� ν μι�α κατα� σταση συ� γκρόυσης συμφερό� ντων κατα�  την ε�ννόια τόυ α� ρθρόυ 24 τόυ ν. 4412/2016
δεν μπόρει� να θεραπευθει� απότελεσματικα�  με α� λλα, λιγό� τερό παρεμβατικα� , με�σα,

(ε) εα� ν μι�α κατα� σταση στρε�βλωσης τόυ ανταγωνισμόυ�  από�  την πρό� τερη συμμετόχη�  των όικόνόμικω� ν
φόρε�ων κατα�  την πρόετόιμασι�α της διαδικασι�ας συ� ναψης συ� μβασης, κατα�  τα όριζό� μενα στό α� ρθρό
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48 τόυ ν. 4412/2016, δεν μπόρει� να θεραπευθει� με α� λλα, λιγό� τερό παρεμβατικα� , με�σα,

(στ)  εα� ν  ό  όικόνόμικό� ς  φόρε�ας  ε�χει  επιδει�ξει  σόβαρη�  η�  επαναλαμβανό� μενη πλημμε�λεια  κατα�  την
εκτε�λεση  όυσιω� δόυς  απαι�τησης  στό  πλαι�σιό  πρόηγόυ� μενης  δημό� σιας  συ� μβασης,  πρόηγόυ� μενης
συ� μβασης με αναθε�τόντα φόρε�α η�  πρόηγόυ� μενης συ� μβασης παραχω� ρησης πόυ ει�χε ως απότε�λεσμα
την πρό� ωρη καταγγελι�α της πρόηγόυ� μενης συ� μβασης, απόζημιω� σεις η�  α� λλες παρό� μόιες κυρω� σεις, 

(ζ) εα� ν ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας ε�χει κριθει�  ε�νόχός σόβαρω� ν ψευδω� ν δηλω� σεων κατα�  την παρόχη�  των
πληρόφόριω� ν  πόυ απαιτόυ� νται  για την εξακρι�βωση της απόυσι�ας  των λό�γων απόκλεισμόυ�  η�  την
πλη� ρωση των κριτηρι�ων επιλόγη� ς,  ε�χει  απόκρυ� ψει  τις πληρόφόρι�ες  αυτε�ς  η�  δεν ει�ναι  σε θε�ση να
πρόσκόμι�σει τα δικαιόλόγητικα�  πόυ απαιτόυ� νται κατ’ εφαρμόγη�  τόυ α� ρθρόυ 23 της παρόυ� σας, 

(η)  εα� ν  ό  όικόνόμικό� ς  φόρε�ας  επιχει�ρησε  να  επηρεα� σει  με  αθε�μιτό  τρό� πό  τη  διαδικασι�α  λη� ψης
απόφα� σεων της αναθε�τόυσας αρχη� ς, να απόκτη� σει εμπιστευτικε�ς πληρόφόρι�ες πόυ ενδε�χεται να τόυ
απόφε�ρόυν  αθε�μιτό  πλεόνε�κτημα  στη  διαδικασι�α  συ� ναψης  συ� μβασης  η�  να  παρα� σχει  εξ αμελει�ας
παραπλανητικε�ς πληρόφόρι�ες πόυ ενδε�χεται να επηρεα� σόυν όυσιωδω� ς τις απόφα� σεις πόυ αφόρόυ� ν
τόν απόκλεισμό� , την επιλόγη�  η�  την ανα� θεση,

(θ)  εα� ν ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας ε�χει διαπρα� ξει σόβαρό�  επαγγελματικό�  παρα� πτωμα, τό όπόι�ό θε�τει σε
αμφιβόλι�α την ακεραιό� τητα�  τόυ.

22.Α.5.  Απόκλει�εται από�  τη συμμετόχη�  στη διαδικασι�α συ� ναψης δημό� σιας συ� μβασης (διαγωνισμό� ),
όικόνόμικό� ς  φόρε�ας εα� ν  συντρε�χόυν όι  πρόυE πόθε�σεις εφαρμόγη� ς  της παρ. 4 τόυ α� ρθρόυ 8 τόυ ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 80

22.Α.6.  Η αναθε�τόυσα αρχη�  απόκλει�ει  όικόνόμικό�  φόρε�α σε όπόιόδη� πότε χρόνικό�  σημει�ό κατα�  τη
δια� ρκεια της διαδικασι�ας συ� ναψης συ� μβασης, ό� ταν απόδεικνυ� εται ό� τι αυτό� ς βρι�σκεται λό�γω πρα� ξεων
η�  παραλει�ψεων αυτόυ�  ει�τε πριν ει�τε κατα�  τη διαδικασι�α, σε μι�α από�  τις περιπτω� σεις των πρόηγόυ� με-
νων παραγρα� φων. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.81

22.Α.7. Οικόνόμικό� ς  φόρε�ας  πόυ  εμπι�πτει  σε  μια  από�  τις  καταστα� σεις  πόυ  αναφε�ρόνται  στις
παραγρα� φόυς 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.482  μπόρει� να πρόσκόμι�ζει στόιχει�α πρόκειμε�νόυ να απόδει�ξει
ό� τι τα με�τρα πόυ ε�λαβε επαρκόυ� ν για να απόδει�ξόυν την αξιόπιστι�α τόυ, παρό� τι συντρε�χει ό σχετικό� ς
λό�γός απόκλεισμόυ� . Εα� ν τα στόιχει�α κριθόυ� ν επαρκη� , ό εν λό�γω όικόνόμικό� ς φόρε�ας δεν απόκλει�εται
από�  τη διαδικασι�α συ� ναψης συ� μβασης.  Τα με�τρα πόυ λαμβα� νόνται από�  τόυς όικόνόμικόυ� ς φόρει�ς
αξιόλόγόυ� νται  σε  συνα� ρτηση  με  τη  σόβαρό� τητα  και  τις  ιδιαι�τερες  περιστα� σεις  τόυ  πόινικόυ�
αδικη� ματός η�  τόυ παραπτω� ματός. Αν τα με�τρα κριθόυ� ν ανεπαρκη� , γνωστόπόιει�ται στόν όικόνόμικό�
φόρε�α τό σκεπτικό�  της από� φασης αυτη� ς. Οικόνόμικό� ς φόρε�ας πόυ ε�χει απόκλειστει�,  με τελεσι�δικη
από� φαση,  από�  τη  συμμετόχη�  σε  διαδικασι�ες  συ� ναψης  συ� μβασης  η�  ανα� θεσης  παραχω� ρησης  δεν
μπόρει�  να κα� νει χρη� ση της ανωτε�ρω δυνατό� τητας κατα�  την περι�όδό τόυ απόκλεισμόυ�  πόυ όρι�ζεται
στην εν λό�γω από� φαση στό κρα� τός - με�λός στό όπόι�ό ισχυ� ει η από� φαση.
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22.Α.8. Η από� φαση για την διαπι�στωση της επα� ρκειας η�  μη των επανόρθωτικω� ν με�τρων κατα�  την
πρόηγόυ� μενη παρα� γραφό εκδι�δεται συ� μφωνα με τα όριζό� μενα στις παρ. 8 και 9 τόυ α� ρθρόυ 73 τόυ ν.
4412/2016.

22.Α.9. Οικόνόμικό� ς φόρε�ας πόυ τόυ ε�χει επιβληθει�, με την κόινη�  υπόυργικη�  από� φαση τόυ α� ρθρόυ 74
τόυ  ν.  4412/2016,  η  πόινη�  τόυ  απόκλεισμόυ�  απόκλει�εται  αυτόδι�καια  και  από�  την  παρόυ� σα
διαδικασι�α συ� ναψης δημό� σιας συ� μβασης .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 83

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσόν αφόρα�  την καταλληλό� τητα για την α� σκηση της επαγγελματικη� ς δραστηριό� τητας, απαιτει�ται  όι
όικόνόμικόι�  φόρει�ς  να ει�ναι  εγγεγραμμε�νόι  στό σχετικό�  επαγγελματικό�  μητρω� ό  πόυ τηρει�ται  στό
κρα� τός  εγκατα� σταση� ς  τόυς.  Ειδικα�  όι  πρόσφε�ρόντες  πόυ  ει�ναι  εγκατεστημε�νόι  στην  Ελλα� δα
απαιτει�ται  να  ει�ναι  εγγεγραμμε�νόι  στό  Μητρω� ό  Εργόληπτικω� ν  Επιχειρη� σεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  η�  στα
Νόμαρχιακα�  Μητρω� α στην κατηγόρι�α/-ιες ε�ργόυ τόυ α� ρθρόυ 21 της παρόυ� σας84.  Οι πρόσφε�ρόντες
πόυ  ει�ναι  εγκατεστημε�νόι  σε  κρα� τός  με�λός  της  ΕυρωπαιEκη� ς  Ένωσης  απαιτει�ται  να  ει�ναι
εγγεγραμμε�νόι στα Μητρω� α τόυ παραρτη� ματός ΧΙ τόυ Πρόσαρτη� ματός Α τόυ ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια85 

................................................................................

..............................................................................

Ειδικα�  όι εργόληπτικε�ς επιχειρη� σεις πόυ ει�ναι εγγεγραμμε�νες στό ΜΕΕΠ, δεν θα πρε�πει να υπερβαι�-
νόυν τα ανω� τατα επιτρεπτα�  ό� ρια ανεκτε�λεστόυ υπόλόι�πόυ εργόλαβικω� ν συμβα� σεων, συ� μφωνα με τα
ειδικό� τερα όριζό� μενα στό α� ρθρό 20 παρ. 4 τόυ ν. 3669/2008, ό� πως ισχυ� ει.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα86 

....................................................................................

....................................................................................

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης87

...............................................................................................................................

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)

Όσόν αφόρα�  τα κριτη� ρια της όικόνόμικη� ς και χρηματόόικόνόμικη� ς επα� ρκειας και τα κριτη� ρια σχετικα�
με την τεχνικη�  και επαγγελματικη�  ικανό� τητα, ε�νας όικόνόμικό� ς φόρε�ας μπόρει�,  να στηρι�ζεται στις
ικανό� τητες α� λλων φόρε�ων, ασχε�τως της νόμικη� ς φυ� σης των δεσμω� ν τόυ με αυτόυ� ς.

Η αναθε�τόυσα αρχη�  ελε�γχει, συ� μφωνα με τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 23 της παρόυ� σας, εα� ν όι φόρει�ς,
στις ικανό� τητες των όπόι�ων πρότι�θεται να στηριχθει� ό πρόσφε�ρων, πληρόυ� ν τα σχετικα�  κριτη� ρια επι-
λόγη� ς  και εα� ν συντρε�χόυν λό�γόι απόκλεισμόυ�  κατα�  τα όριζό� μενα στην παρόυ� σα διακη� ρυξη.  Όσόν
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αφόρα�  τα κριτη� ρια πόυ σχετι�ζόνται με τόυς τι�τλόυς σπόυδω� ν και τα επαγγελματικα�  πρόσό� ντα πόυ
όρι�ζόνται  στην  περι�πτωση  στ  τόυ  Με�ρόυς  ΙΙ  τόυ  Παραρτη� ματός  ΧΙΙ  τόυ  Πρόσαρτη� ματός  Α  ν.
4412/2016 η�  με την σχετικη�  επαγγελματικη�  εμπειρι�α, όι όικόνόμικόι�  φόρει�ς, μπόρόυ� ν να βασι�ζόνται
στις ικανό� τητες α� λλων φόρε�ων μό� νό εα� ν όι τελευται�όι θα εκτελε�σόυν τις εργασι�ες η�  τις υπηρεσι�ες για
τις όπόι�ες απαιτόυ� νται όι συγκεκριμε�νες ικανό� τητες.

Όταν ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας στηρι�ζεται στις ικανό� τητες α� λλων φόρε�ων ό� σόν αφόρα�  τα κριτη� ρια πόυ
σχετι�ζόνται με την όικόνόμικη�  και χρηματόόικόνόμικη�  επα� ρκεια, ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας και αυτόι�  όι
φόρει�ς ει�ναι από�  κόινόυ�  υπευ� θυνόι88  για την εκτε�λεση της συ� μβασης.

Στην περι�πτωση ε�νωσης όικόνόμικω� ν φόρε�ων, η ε�νωση μπόρει�  να στηρι�ζεται στις ικανό� τητες των
συμμετεχό� ντων  στην  ε�νωση  η�  α� λλων  φόρε�ων  (για  τα  κριτη� ρια  της  όικόνόμικη� ς  και
χρηματόόικόνόμικη� ς  επα� ρκειας  και  τα  κριτη� ρια  σχετικα�  με  την  τεχνικη�  και  επαγγελματικη�
ικανό� τητα).

Η εκτε�λεση των ......89 γι�νεται υπόχρεωτικα�  από�  τόν πρόσφε�ρόντα η� , αν η πρόσφόρα�  υπόβα� λλεται από�
ε�νωση όικόνόμικω� ν φόρε�ων, από�  ε�ναν από�  τόυς συμμετε�χόντες στην ε�νωση αυτη� .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής90

23.1 Κατα�  την υπόβόλη�  πρόσφόρω� ν όι όικόνόμικόι�  φόρει�ς υπόβα� λλόυν τό  Τυπόπόιημε�νό Έντυπό
Υπευ� θυνης Δη� λωσης (ΤΕΥΔ) τόυ α� ρθρόυ 79  παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, τό όπόι�ό απότελει� ενημερωμε�νη
υπευ� θυνη δη� λωση, με τις συνε�πειες τόυ ν. 1599/1986 (Α΄75), ως  προκαταρκτική απόδειξη πρός
αντικατα� σταση των πιστόπόιητικω� ν πόυ εκδι�δόυν δημό� σιες αρχε�ς η�  τρι�τα με�ρη, επιβεβαιω� νόντας ό� τι
ό εν λό�γω όικόνόμικό� ς φόρε�ας πληρόι� τις ακό� λόυθες πρόυE πόθε�σεις:
α)  δεν  βρι�σκεται  σε  μι�α  από�  τις  καταστα� σεις  τόυ  α� ρθρόυ  22  Α  της  παρόυ� σας,
β) πληρόι� τα σχετικα�  κριτη� ρια επιλόγη� ς τα όπόι�α ε�χόυν καθόριστει�, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 22 Β-Ε της
παρόυ� σας.

Σε  όπόιόδη� πότε  χρόνικό�  σημει�ό  κατα�  τη  δια� ρκεια  της  διαδικασι�ας,  μπόρει�  να  ζητηθει�  από�  τόυς
πρόσφε�ρόντες να υπόβα� λλόυν ό� λα η�  όρισμε�να δικαιόλόγητικα�  της επό� μενης παραγρα� φόυ, ό� ταν αυτό�
απαιτει�ται για την όρθη�  διεξαγωγη�  της διαδικασι�ας.

Τό ΤΕΥΔ μπόρει�  να υπόγρα� φεται ε�ως δε�κα (10) ημε�ρες πριν την καταληκτικη�  ημερόμηνι�α υπόβόλη� ς
των πρόσφόρω� ν91.

Κατα�  την υπόβόλη�  τόυ ΤΕΥΔ, ει�ναι δυνατη� , με μό� νη την υπόγραφη�  τόυ κατα�  περι�πτωση εκπρόσω� πόυ
τόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α, η πρόκαταρκτικη�  από� δειξη των λό�γων απόκλεισμόυ�  πόυ αναφε�ρόνται στό
α� ρθρό 22.Α.1 της παρόυ� σας, για τό συ� νόλό των φυσικω� ν πρόσω� πων πόυ ει�ναι με�λη τόυ διόικητικόυ� ,
διευθυντικόυ�  η�  επόπτικόυ�  όργα� νόυ  τόυ  η�  ε�χόυν  εξόυσι�α  εκπρόσω� πησης,  λη� ψης  απόφα� σεων  η�
ελε�γχόυ σε αυτό� ν 92.

Ως  εκπρό� σωπός  τόυ  όικόνόμικόυ�  φόρε�α,  για  την  εφαρμόγη�  τόυ  παρό� ντός,  νόει�ται  ό  νό� μιμός
εκπρό� σωπός αυτόυ� , ό� πως πρόκυ� πτει από�  τό ισχυ� όν καταστατικό�  η�  τό πρακτικό�  εκπρόσω� πηση� ς τόυ
κατα�  τό  χρό� νό  υπόβόλη� ς  της  πρόσφόρα� ς  η�  τό  αρμόδι�ως  εξόυσιόδότημε�νό  φυσικό�  πρό� σωπό  να
εκπρόσωπει�  τόν  όικόνόμικό�  φόρε�α  για  διαδικασι�ες  συ� ναψης  συμβα� σεων  η�  για  τη  συγκεκριμε�νη
διαδικασι�α συ� ναψης συ� μβασης93.

Στην περι�πτωση υπόβόλη� ς πρόσφόρα� ς από�  ε�νωση όικόνόμικω� ν φόρε�ων, τό Τυπόπόιημε�νό Έντυπό
Υπευ� θυνης Δη� λωσης ( ΤΕΥΔ), υπόβα� λλεται χωριστα�  από�  κα� θε με�λός της ε�νωσης.

Στην περι�πτωση πόυ πρόσφε�ρων όικόνόμικό� ς φόρε�ας δηλω� νει στό Τυπόπόιημε�νό Έντυπό Υπευ� θυνης
Δη� λωσης ( ΤΕΥΔ) την πρό� θεση�  τόυ για ανα� θεση υπεργόλαβι�ας, υπόβα� λλει μαζι�  με τό δικό�  τόυ ΤΕΥΔ
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και τό  ΤΕΥΔ τόυ υπεργόλα� βόυ.

Στην  περι�πτωση  πόυ  πρόσφε�ρων  όικόνόμικό� ς  φόρε�ας  στηρι�ζεται  στις  ικανό� τητες  ενό� ς  η�
περισσό� τερων φόρε�ων υπόβα� λλει μαζι� με τό δικό�  τόυ τό δικό�  τόυ ΤΕΥΔ και τό ΤΕΥΔ  κα� θε φόρε�α στις
ικανό� τητες τόυ όπόι�όυ στηρι�ζεται.

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Τό δικαι�ωμα συμμετόχη� ς και όι ό� ρόι και πρόυE πόθε�σεις συμμετόχη� ς, ό� πως όρι�στηκαν στα α� ρθρα 21
και  22  της  παρόυ� σας,  κρι�νόνται  κατα�  την  υπόβόλη�  της πρόσφόρα� ς,  κατα�  την  υπόβόλη�  των
δικαιόλόγητικω� ν, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 4.2 (α εως δ) και κατα�  τη συ� ναψη της συ� μβασης, συ� μφωνα
με τό α� ρθρό 4.2 (ε) της παρόυ� σας

Στην περι�πτωση πόυ πρόσφε�ρων όικόνόμικό� ς  φόρε�ας η�  ε�νωση αυτω� ν  στηρι�ζεται στις ικανό� τητες
α� λλων φόρε�ων, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 22.ΣΤ της παρόυ� σας, όι φόρει�ς στην ικανό� τητα των όπόι�ων
στηρι�ζεται  ό  πρόσφε�ρων  όικόνόμικό� ς  φόρε�ας  η�  ε�νωση  αυτω� ν,  υπόχρεόυ� νται  στην  υπόβόλη�  των
δικαιόλόγητικω� ν πόυ απόδεικνυ� όυν ό� τι δεν συντρε�χόυν όι λό�γόι απόκλεισμόυ�  τόυ α� ρθρόυ 22 Α της
παρόυ� σας και ό� τι πληρόυ� ν τα σχετικα�  κριτη� ρια επιλόγη� ς κατα�  περι�πτωση (α� ρθρόυ 22 Β – Ε).

Ο  όικόνόμικό� ς  φόρε�ας  υπόχρεόυ� ται  να  αντικαταστη� σει  ε�ναν  φόρε�α  στην  ικανό� τητα  τόυ  όπόι�όυ
στηρι�ζεται, εφό� σόν ό τελευται�ός δεν πληρόι� τό σχετικό�  κριτη� ριό επιλόγη� ς η�  για τόν όπόι�ό συντρε�χόυν
λό�γόι απόκλεισμόυ�  των παραγρα� φων 1, 2, 2α και 494  τόυ α� ρθρόυ 22 Α. 

Οι  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  δεν  υπόχρεόυ� νται  να  υπόβα� λλόυν  δικαιόλόγητικα�  η�  α� λλα  απόδεικτικα�
στόιχει�α, αν και στό με�τρό πόυ η αναθε�τόυσα αρχη�  ε�χει τη δυνατό� τητα να λαμβα� νει τα πιστόπόιητικα�
η�  τις συναφει�ς πληρόφόρι�ες απευθει�ας με�σω πρό� σβασης σε εθνικη�  βα� ση δεδόμε�νων σε όπόιόδη� πότε
κρα� τός - με�λός της Ένωσης, η όπόι�α διατι�θεται δωρεα� ν, ό� πως εθνικό�  μητρω� ό συμβα� σεων, εικόνικό�
φα� κελό  επιχει�ρησης,  ηλεκτρόνικό�  συ� στημα  απόθη� κευσης  εγγρα� φων  η�  συ� στημα  πρόεπιλόγη� ς.  Η
δη� λωση  για  την  πρό� σβαση  σε  εθνικη�  βα� ση  δεδόμε�νων  εμπεριε�χεται  στό  Τυπόπόιημε�νό  Έντυπό
Υπευ� θυνης Δη� λωσης (ΤΕΥΔ).

Οι όικόνόμικόι� φόρει�ς δεν υπόχρεόυ� νται να υπόβα� λόυν δικαιόλόγητικα� , ό� ταν η αναθε�τόυσα αρχη�  πόυ
ε�χει αναθε�σει τη συ� μβαση διαθε�τει η� δη τα δικαιόλόγητικα�  αυτα� .

Όλα τα απόδεικτικα�  ε�γγραφα τόυ α� ρθρόυ 23.3 ε�ως 23.10 της παρόυ� σας, υπόβα� λλόνται, συ� μφωνα με
τις διατα� ξεις τόυ ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικα�  τα απόδεικτικα�  τα όπόι�α απότελόυ� ν ιδιωτικα�  ε�γγραφα,
μπόρει�  να γι�νόνται απόδεκτα�  και σε απλη�  φωτότυπι�α, εφό� σόν συνυπόβα� λλεται υπευ� θυνη δη� λωση
στην όπόι�α βεβαιω� νεται η ακρι�βεια�  τόυς95.

Επισημαι�νεται ό� τι γι�νόνται απόδεκτε�ς:
• όι  ε�νόρκες  βεβαιω� σεις  πόυ  αναφε�ρόνται  στην  παρόυ� σα  Διακη� ρυξη,  εφό� σόν  ε�χόυν
συνταχθει� ε�ως τρεις (3) μη� νες πριν από�  την υπόβόλη�  τόυς, 
• όι υπευ� θυνες δηλω� σεις, εφό� σόν ε�χόυν συνταχθει�  μετα�  την κόινόπόι�ηση της πρό� σκλησης
για την υπόβόλη�  των δικαιόλόγητικω� ν96.  Σημειω� νεται ό� τι δεν απαιτει�ται θεω� ρηση τόυ γνησι�όυ της
υπόγραφη� ς τόυς .

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Ο πρόσωρινό� ς  ανα� δόχός,  κατό� πιν  σχετικη� ς  ηλεκτρόνικη� ς  πρό� σκλησης από�  την αναθε�τόυσα αρχη� ,
υπόβα� λλει  τα  ακό� λόυθα  δικαιόλόγητικα� ,  κατα�  τα  ειδικό� τερα  όριζό� μενα  στό  α� ρθρό  4.2  της
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παρόυ� σας97:

Για  την  από� δειξη  της  μη  συνδρόμη� ς  των  λό�γων  απόκλεισμόυ�  τόυ  άρθρου  22Α  ό  πρόσωρινό� ς
ανα� δόχός υπόβα� λλει  αντι�στόιχα τα παρακα� τω δικαιόλόγητικα� :     

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: 

από� σπασμα  τόυ  πόινικόυ�  μητρω� όυ  η� ,  ελλει�ψει  αυτόυ� ,  ισόδυ� ναμόυ  εγγρα� φόυ  πόυ  εκδι�δεται  από�
αρμό� δια δικαστικη�  η�  διόικητικη�  αρχη�  τόυ κρα� τόυς-με�λόυς η�  της χω� ρας καταγωγη� ς η�  της χω� ρας ό� πόυ
ει�ναι εγκατεστημε�νός ό εν λό�γω όικόνόμικό� ς φόρε�ας, από�  τό όπόι�ό πρόκυ� πτει ό� τι πληρόυ� νται αυτε�ς
όι πρόυE πόθε�σεις, πόυ να ε�χει εκδόθει�  ε�ως τρεις (3) μη� νες πριν από�  την υπόβόλη�  τόυ98 Η υπόχρε�ωση
πρόσκό� μισης  τόυ  ως  α� νω  απόσπα� σματός  αφόρα�  και  τα  πρό� σωπα  των  τελευται�ων   τεσσα� ρων
εδαφι�ων  της παραγρα� φόυ Α.1 τόυ α� ρθρόυ 22.

(β)  για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόπόιητικό�  πόυ εκδι�δεται από�  την αρμό� δια αρχη�
τόυ  όικει�όυ  κρα� τόυς  -  με�λόυς  η�  χω� ρας,  περι�  τόυ  ό� τι  ε�χόυν  εκπληρωθει�  όι  υπόχρεω� σεις  τόυ
όικόνόμικόυ�  φόρε�α,  ό� σόν  αφόρα�  στην  καταβόλη�  φό� ρων  (φόρόλόγικη�  ενημερό� τητα)  και  στην
καταβόλη�  των  εισφόρω� ν  κόινωνικη� ς  ασφα� λισης  (ασφαλιστικη�  ενημερό� τητα)99 συ� μφωνα  με  την
ισχυ� όυσα νόμόθεσι�α τόυ κρα� τόυς εγκατα� στασης η�  την ελληνικη�  νόμόθεσι�α αντι�στόιχα, πόυ να ει�ναι
εν ισχυ�  κατα�  τό χρό� νό υπόβόλη� ς τόυ, α� λλως, στην περι�πτωση πόυ δεν αναφε�ρεται σε αυτό�  χρό� νός
ισχυ� ός, πόυ να ε�χει εκδόθει� ε�ως τρεις (3) μη� νες πριν από�  την υπόβόλη�  τόυ100. 

Για  τόυς  πρόσφε�ρόντες  πόυ  ει�ναι  εγκατεστημε�νόι  η�  εκτελόυ� ν  ε�ργα  στην  Ελλα� δα τα  σχετικα�
δικαιόλόγητικα�  πόυ υπόβα� λλόνται ει�ναι 

- φόρόλόγικη�  ενημερό� τητα πόυ εκδι�δεται από�  τό Υπόυργει�ό Οικόνόμικω� ν (αρμό� δια Δ.Ο.Υ)
για τόν όικόνόμικό�  φόρε�α και για τις κόινόπραξι�ες στις όπόι�ες συμμετε�χει για τα δημό� σια ε�ργα πόυ
ει�ναι σε εξε�λιξη101. Οι αλλόδαπόι� πρόσφε�ρόντες θα υπόβα� λλόυν υπευ� θυνη δη� λωση102 περι� τόυ ό� τι δεν
ε�χόυν υπόχρε�ωση καταβόλη� ς φό� ρων στην Ελλα� δα. Σε περι�πτωση πόυ ε�χόυν τε�τόια υπόχρε�ωση θα
υπόβα� λλόυν σχετικό�  απόδεικτικό�  της όικει�ας Δ.Ο.Υ. 

- ασφαλιστικη�  ενημερό� τητα  πόυ  εκδι�δεται  από�  τόν  αρμό� διό  ασφαλιστικό�  φόρε�α103.  Η
ασφαλιστικη�  ενημερό� τητα καλυ� πτει τις ασφαλιστικε�ς υπόχρεω� σεις τόυ πρόσφε�ρόντός όικόνόμικόυ�
φόρε�α α) ως φυσικό�  η�  νόμικό�  πρό� σωπό για τό πρόσωπικό�  τόυς με σχε�ση εξαρτημε�νης εργασι�ας, β)
για  ε�ργα πόυ  εκτελει�  μό� νός  τόυ  η�  σε  κόινόπραξι�α  καθω� ς  και  γ)   για  τα  στελε�χη  τόυ  πόυ  ε�χόυν
υπόχρε�ωση ασφα� λισης στό ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημε�νόι στην Ελλα� δα όικόνόμικόι�  φόρει�ς
υπόβα� λλόυν απόδεικτικό�  ασφαλιστικη� ς  ενημερό� τητας (κυ� ριας και επικόυρικη� ς  ασφα� λισης)  για τό
πρόσωπικό�  τόυς με σχε�ση εξαρτημε�νης εργασι�ας (ΤΣΜΕΔΕ για τόυς ασφαλισμε�νόυς – με�λη τόυ ΤΕΕ,
ΙΚΑ για τό λόιπό�  πρόσωπικό�  Δεν απότελόυ� ν  από� δειξη ενημερό� τητας της πρόσφε�ρόυσας εταιρι�ας,
απόδεικτικα�  ασφαλιστικη� ς ενημερό� τητας  των φυσικω� ν πρόσω� πων πόυ στελεχω� νόυν τό πτυχι�ό της
εταιρι�ας ως εται�ρόι. Οι αλλόδαπόι� πρόσφε�ρόντες (φυσικα�  και νόμικα�  πρό� σωπα), πόυ δεν υπόβα� λόυν
τα α� νω απόδεικτικα� , υπόβα� λλόυν υπευ� θυνη δη� λωση περι� τόυ ό� τι δεν απασχόλόυ� ν πρόσωπικό� , για τό
όπόι�ό υπα� ρχει  υπόχρε�ωση ασφα� λισης σε ημεδαπόυ� ς  ασφαλιστικόυ� ς  όργανισμόυ� ς.  Αν απασχόλόυ� ν
τε�τόιό πρόσωπικό� , πρε�πει να υπόβα� λλόυν σχετικό�  απόδεικτικό�  ασφαλιστικη� ς ενημερό� τητας.

-  υπευ� θυνη  δη� λωση  τόυ  πρόσφε�ρόντός  ό� τι  δεν  ε�χει  εκδόθει�  δικαστικη�  η�  διόικητικη�  από� φαση  με
τελεσι�δικη και δεσμευτικη�  ισχυ�  για την αθε�τηση των υπόχρεω� σεω� ν τόυ ό� σόν αφόρα�  στην καταβόλη�
φό� ρων η�  εισφόρω� ν κόινωνικη� ς ασφα� λισης. 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστόπόιητικό�  από�  τη Διευ� θυνση Πρόγραμματισμόυ�
και Συντόνισμόυ�  της Επιθεω� ρησης Εργασιακω� ν Σχε�σεων, πόυ να ε�χει εκδόθει� ε�ως τρεις (3) μη� νες πριν
από�  την υπόβόλη�  τόυ104,  από�  τό όπόι�ό  να πρόκυ� πτόυν όι  πρα� ξεις  επιβόλη� ς  πρόστι�μόυ πόυ ε�χόυν
εκδόθει� σε βα� ρός τόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α σε χρόνικό�  δια� στημα δυ� ό (2) ετω� ν πριν από�  την ημερόμηνι�α
λη� ξης της πρόθεσμι�ας υπόβόλη� ς πρόσφόρα� ς. 

Με�χρι να καταστει�  εφικτη�  η ε�κδόση τόυ ανωτε�ρω πιστόπόιητικόυ� , υπόβα� λλεται υπευ� θυνη δη� λωση
τόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α, χωρι�ς να απαιτει�ται επι�σημη δη� λωση τόυ ΣΕΠΕ σχετικα�  με την ε�κδόση τόυ
πιστόπόιητικόυ�  105.
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(γ) για την  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22106: πιστόπόιητικό�  πόυ εκδι�δεται από�  την αρμό� δια
δικαστικη�  η�  διόικητικη�  αρχη�  τόυ όικει�όυ κρα� τόυς - με�λόυς η�  χω� ρας, πόυ να ε�χει εκδόθει� ε�ως τρεις (3)
μη� νες  πριν  από�  την  υπόβόλη�  τόυ107 .  Για  τόυς  όικόνόμικόυ� ς  φόρει�ς  πόυ  ει�ναι  εγκαταστημε�νόι  η�
εκτελόυ� ν  ε�ργα  στην  Ελλα� δα  τό  πιστόπόιητικό�  ό� τι  δεν  τελόυ� ν υπό�  πτω� χευση,  ,  πτωχευτικό�
συμβιβασμό� , αναγκαστικη�  διαχει�ριση, δεν ε�χόυν υπαχθει�  σε διαδικασι�α εξυγι�ανσης εκδι�δεται από�  τό
αρμό� διό πρωτόδικει�ό της ε�δρας τόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α. Τό πιστόπόιητικό�   ό� τι τό νόμικό�  πρό� σωπό
δεν ε�χει τεθει� υπό�  εκκαθα� ριση με δικαστικη�  από� φαση εκδι�δεται από�  τό όικει�ό Πρωτόδικει�ό της ε�δρας
τόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α,  τό δε πιστόπόιητικό�  ό� τι  δεν ε�χει τεθει�  υπό�  εκκαθα� ριση με από� φαση των
εται�ρων εκδι�δεται από�  τό Γ.Ε.Μ.Η.,  συ� μφωνα με τις κει�μενες διατα� ξεις, ως κα� θε φόρα�  ισχυ� όυν. Ειδικα�
η  μη  αναστόλη�  των  επιχειρηματικω� ν  δραστηριότη� των  τόυ  όικόνόμικόυ�  φόρε�α,  για  τόυς
εγκατεστημε�νόυς  στην  Ελλα� δα  όικόνόμικόυ� ς  φόρει�ς,  απόδεικνυ� εται  με�σω  της  ηλεκτρόνικη� ς
πλατφό� ρμας της Ανεξα� ρτητης Αρχη� ς Δημόσι�ων Εσό� δων108. 

(δ) Αν τό κρα� τός-με�λός η�  χω� ρα δεν εκδι�δει τα υπό�  των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστόπόιητικα�  η�  ό� πόυ
τα πιστόπόιητικα�  αυτα�  δεν καλυ� πτόυν ό� λες τις περιπτω� σεις υπό�   1 και 2 και 4 (β) τόυ α� ρθρόυ 22 Α.,
τό ε�γγραφό η�  τό πιστόπόιητικό�  μπόρει� να αντικαθι�σταται από�  ε�νόρκη βεβαι�ωση η� , στα κρα� τη - με�λη
η�  στις χω� ρες ό� πόυ δεν πρόβλε�πεται ε�νόρκη βεβαι�ωση, από�  υπευ� θυνη δη� λωση τόυ ενδιαφερόμε�νόυ
ενω� πιόν αρμό� διας δικαστικη� ς η�  διόικητικη� ς αρχη� ς, συμβόλαιόγρα� φόυ η�  αρμό� διόυ επαγγελματικόυ�  η�
εμπόρικόυ�  όργανισμόυ�  τόυ  κρα� τόυς  με�λόυς  η�  της  χω� ρας  καταγωγη� ς  η�  της  χω� ρας  ό� πόυ  ει�ναι
εγκατεστημε�νός ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας. Στην περι�πτωση αυτη�  όι αρμό� διες δημό� σιες αρχε�ς παρε�χόυν
επι�σημη δη� λωση στην όπόι�α  αναφε�ρεται  ό� τι  δεν εκδι�δόνται  τα  ε�γγραφα η�  τα  πιστόπόιητικα�  της
παρόυ� σας  παραγρα� φόυ  η�  ό� τι  τα  ε�γγραφα  η�  τα  πιστόπόιητικα�  αυτα�  δεν  καλυ� πτόυν  ό� λες  τις
περιπτω� σεις πόυ αναφε�ρόνται στα υπό�  1 και 2 και 4 (β) τόυ α� ρθρόυ 22 Α της παρόυ� σας.

Οι επι�σημες δηλω� σεις καθι�στανται διαθε�σιμες με�σω τόυ επιγραμμικόυ�  απόθετηρι�όυ πιστόπόιητικω� ν
(e-Certis)109   τόυ α� ρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016.

Αν διαπιστωθει� με όπόιόνδη� πότε τρό� πό ό� τι, στην εν λό�γω χω� ρα εκδι�δόνται τα υπό� ψη πιστόπόιητικα� ,
η πρόσφόρα�  τόυ διαγωνιζό� μενόυ απόρρι�πτεται. 

(ε)  Για  τις  λόιπε�ς  περιπτω� σεις  της  παραγράφου Α.4  του άρθρου 22110,  υπόβα� λλεται  υπευ� θυνη
δη� λωση τόυ πρόσφε�ρόντός ό� τι δεν συντρε�χόυν στό πρό� σωπό�  τόυ όι όριζό� μενόι λό�γόι απόκλεισμόυ� 111.

Ειδικα�  για  την  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22112,  για  τις  εργόληπτικε�ς
επιχειρη� σεις πόυ ει�ναι εγγεγραμμε�νες στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβα� λλόνται πιστόπόιητικα�  χόρηγόυ� μενα από�  τα
αρμό� δια  επιμελητη� ρια  και  φόρει�ς  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  από�  τα  όπόι�α  απόδεικνυ� εται  ό� τι  τα
πρό� σωπα με βεβαι�ωση τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ στελεχω� νόυν την εργόληπτικη�  επιχει�ρηση, δεν ε�χόυν διαπρα� ξει
σόβαρό�  επαγγελματικό�  παρα� πτωμα.

(στ) Δικαιολογητικά     της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  113  

Για την από� δειξη της μη συνδρόμη� ς  τόυ λό�γόυ απόκλεισμόυ�  της παραγρα� φόυ Α.5 τόυ α� ρθρόυ 22
υπόβα� λλόνται, εφό� σόν ό πρόσωρινό� ς ανα� δόχός ει�ναι ανω� νυμη εταιρι�α: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρόυ� νται της υπόχρε�ωσης αυτη� ς  όι  εταιρει�ες
πόυ ει�ναι εισηγμε�νες στό Χρηματιστη� ριό της χω� ρας εγκατα� σταση� ς τόυς και υπόβα� λλόυν περι� τόυ� τόυ
υπευ� θυνη δη� λωση τόυ νό� μιμόυ εκπρόσω� πόυ τόυς]. 

-  Πιστόπόιητικό�  αρμό� διας αρχη� ς τόυ κρα� τόυς της ε�δρας, από�  τό όπόι�ό να πρόκυ� πτει ό� τι όι μετόχε�ς
ει�ναι όνόμαστικε�ς πόυ να ε�χει  εκδόθει�  ε�ως τρια� ντα (30) εργα� σιμες ημε�ρες πριν από�  την υπόβόλη�
τόυ.114

- Αναλυτικη�  κατα� σταση με τα στόιχει�α των μετό�χων της εταιρει�ας και τόν αριθμό�  των μετόχω� ν κα� θε
μετό�χόυ  (μετόχόλό�γιό),  ό� πως  τα  στόιχει�α  αυτα�  ει�ναι  καταχωρημε�να  στό  βιβλι�ό  μετό�χων  της
εταιρει�ας, τό πόλυ�  τρια� ντα εργα� σιμες ημε�ρες πριν από�  την ημε�ρα υπόβόλη� ς της πρόσφόρα� ς. 
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Ειδικό� τερα:

α)  Οι  επιχειρήσεις  που  είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.,  πρόσκόμι�ζόυν  μό� νό  την  αναλυτικη�
κατα� σταση με τα στόιχει�α των μετό�χων της εταιρει�ας και τόν αριθμό�  των μετόχω� ν κα� θε μετό�χόυ
(μετόχόλό�γιό), ό� πως τα στόιχει�α αυτα�  ει�ναι καταχωρημε�να στό βιβλι�ό μετό�χων της εταιρει�ας, τό πόλυ�
τρια� ντα (30) εργα� σιμες ημε�ρες πριν από�  την ημε�ρα υπόβόλη� ς της πρόσφόρα� ς καθω� ς η απαι�τηση για
την  υπόβόλη�  τόυ  πιστόπόιητικόυ�  από�  τό  όπόι�ό  να  πρόκυ� πτει  ό� τι  όι  μετόχε�ς  ει�ναι  όνόμαστικε�ς,
καλυ� πτεται συ� μφωνα με τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 23.9 της παρόυ� σας.

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες,  εφό� σόν ε�χόυν κατα�  τό δι�καιό της ε�δρας τόυς όνόμαστικε�ς
μετόχε�ς, πρόσκόμι�ζόυν : 

αα)  Πιστόπόιητικό�  αρμό� διας αρχη� ς τόυ κρα� τόυς της ε�δρας,  από�  τό όπόι�ό να πρόκυ� πτει ό� τι όι
μετόχε�ς ει�ναι όνόμαστικε�ς, 

ββ) Αναλυτικη�  κατα� σταση μετό�χων, με αριθμό�  των μετόχω� ν τόυ κα� θε μετό�χόυ, ό� πως τα στόιχει�α
αυτα�  ει�ναι καταχωρημε�να στό βιβλι�ό μετό�χων της εταιρει�ας με ημερόμηνι�α τό πόλυ�  30 εργα� σιμες
ημε�ρες πριν την υπόβόλη�  της πρόσφόρα� ς. 

γγ)  Κα� θε  α� λλό  στόιχει�ό  από�  τό  όπόι�ό  να  πρόκυ� πτει  η  όνόμαστικόπόι�ηση  με�χρι  φυσικόυ�
πρόσω� πόυ των μετόχω� ν, πόυ ε�χει συντελεστει� τις τελευται�ες 30 (τρια� ντα) εργα� σιμες ημε�ρες πριν την
υπόβόλη�  της πρόσφόρα� ς.     

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, πόυ δεν ε�χόυν κατα�  τό δι�καιό της χω� ρας στην όπόι�α ε�χόυν την ε�δρα
τόυς όνόμαστικε�ς μετόχε�ς, υπόβα� λλόυν : 

αα) Βεβαι�ωση περι� μη υπόχρε�ωσης όνόμαστικόπόι�ησης των μετόχω� ν από�  αρμό� δια αρχη� , εφό� σόν
υπα� ρχει σχετικη�  πρό� βλεψη, διαφόρετικα�  πρόσκόμι�ζεται υπευ� θυνη δη� λωση τόυ διαγωνιζό� μενόυ.

ββ) Έγκυρη και ενημερωμε�νη κατα� σταση μετό�χων πόυ κατε�χόυν τόυλα� χιστόν 1% των μετόχω� ν. 

γγ)  Αν δεν τηρει�ται  τε�τόια  κατα� σταση,  πρόσκόμι�ζεται  σχετικη�  κατα� σταση μετό�χων (με  1%),
συ� μφωνα με την τελευται�α Γενικη�  Συνε�λευση, αν όι με�τόχόι αυτόι� ει�ναι γνωστόι� στην εταιρει�α. 

δδ) Αν δεν πρόσκόμισθει� κατα� σταση κατα�  τα ανωτε�ρω, η εταιρει�α αιτιόλόγει� τόυς λό�γόυς πόυ όι
με�τόχόι αυτόι�  δεν της ει�ναι γνωστόι�. Η  αναθε�τόυσα αρχη�  δεν υπεισε�ρχεται στην κρι�ση της ως α� νω
αιτιόλόγι�ας.  Δυ� ναται ωστό� σό να απόδει�ξει τη δυνατό� τητα υπόβόλη� ς της κατα� στασης μετό�χων και
μό� νό στην περι�πτωση αυτη�  η εταιρει�α απόκλει�εται από�  την παρόυ� σα διαδικασι�α.

Περαιτε�ρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υπόβα� λλεται η υπευ� θυνη δη� λωση της κόινη� ς από� φασης
των  Υπόυργω� ν  Ανα� πτυξης  και  Επικρατει�ας  20977/23-8-2007  (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά  για  την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .

(δ)  Για  την  περι�πτωση  τόυ  α� ρθρόυ  22.Α.9.  της  παρόυ� σας  διακη� ρυξης,  υπευ� θυνη  δη� λωση  τόυ
πρόσφε�ρόντός ό� τι δεν ε�χει εκδόθει�  σε βα� ρός τόυ από� φαση απόκλεισμόυ� , συ� μφωνα με τό α� ρθρό 74
τόυ ν. 4412/2016.

23.4.  Δικαιολογητικά  απόδειξης  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β

(α)  Όσόν  αφόρα�  την  καταλληλό� τητα  για  την  α� σκηση  της  επαγγελματικη� ς  δραστηριό� τητας,  όι
πρόσφε�ρόντες  πόυ  ει�ναι  εγκατεστημε�νόι  στην  Ελλα� δα  υπόβα� λλόυν  βεβαι�ωση  εγγραφη� ς  στό
Μ.Ε.ΕΠ115 116 στην κατηγόρι�α  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ πόυ ανη� κόυν στην  1η τάξη και άνω ή σε αναβάθμιση
2ΧΑ2. 

(β)  Οι  πρόσφε�ρόντες  πόυ  ει�ναι  εγκατεστημε�νόι   σε  λόιπα�  κρα� τη  με�λη  της  ΕυρωπαιEκη� ς  Ένωσης
πρόσκόμι�ζόυν  τις  δηλω� σεις  και  πιστόπόιητικα�  πόυ  περιγρα� φόνται  στό  Παρα� ρτημα  XI  τόυ
Πρόσαρτη� ματός Α τόυ ν. 4412/2016.
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(γ) Οι πρόσφε�ρόντες πόυ ει�ναι εγκατεστημε�νόι σε κρα� τός με�λός τόυ ΕυρωπαιEκόυ�  Οικόνόμικόυ�  Χω� ρόυ
(Ε.Ο.Χ) η�  σε τρι�τες χω� ρες πόυ ε�χόυν υπόγρα� ψει και κυρω� σει τη ΣΔΣ, στό βαθμό�  πόυ η υπό�  ανα� θεση
δημό� σια  συ� μβαση καλυ� πτεται  από�  τα Παραρτη� ματα 1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικε�ς  σημειω� σεις  τόυ
σχετικόυ�  με  την  Ένωση  Πρόσαρτη� ματός  I  της  ως  α� νω  Συμφωνι�ας,  η�  σε  τρι�τες  χω� ρες  πόυ  δεν
εμπι�πτόυν στην πρόηγόυ� μενη  περι�πτωση και ε�χόυν συνα� ψει διμερει�ς η�  πόλυμερει�ς συμφωνι�ες με την
Ένωση  σε  θε�ματα  διαδικασιω� ν  ανα� θεσης  δημόσι�ων  συμβα� σεων,   πρόσκόμι�ζόυν  πιστόπόιητικό�
αντι�στόιχόυ  επαγγελματικόυ�  η�  εμπόρικόυ�  μητρω� όυ.  Στην  περι�πτωση  πόυ  χω� ρα  δεν  τηρει�  τε�τόιό
μητρω� ό,  τό ε�γγραφό η�  τό πιστόπόιητικό�  μπόρει�  να αντικαθι�σταται  από�  ε�νόρκη βεβαι�ωση η� ,  στα
κρα� τη  -  με�λη  η�  στις  χω� ρες  ό� πόυ  δεν  πρόβλε�πεται  ε�νόρκη  βεβαι�ωση,  από�  υπευ� θυνη  δη� λωση  τόυ
ενδιαφερόμε�νόυ ενω� πιόν αρμό� διας δικαστικη� ς η�  διόικητικη� ς  αρχη� ς,  συμβόλαιόγρα� φόυ η�  αρμό� διόυ
επαγγελματικόυ�  η�  εμπόρικόυ�  όργανισμόυ�  της  χω� ρας  καταγωγη� ς  η�  της  χω� ρας  ό� πόυ  ει�ναι
εγκατεστημε�νός  ό  όικόνόμικό� ς  φόρε�ας  ό� τι  δεν  τηρει�ται  τε�τόιό  μητρω� ό  και  ό� τι  ασκει�  τη
δραστηριό� τητα τόυ α� ρθρόυ 21 της παρόυ� σας.

Τα ως α� νω δικαιόλόγητικα�  υπό�  α), β) και γ) γι�νόνται απόδεκτα� , εφό� σόν ε�χόυν εκδόθει�  ε�ως τρια� ντα
(30) εργα� σιμες ημε�ρες πριν από�  την υπόβόλη�  τόυς, εκτό� ς αν συ� μφωνα με τις ειδικό� τερες διατα� ξεις
αυτω� ν φε�ρόυν συγκεκριμε�νό χρό� νό ισχυ� ός 117

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ

Η όικόνόμικη�  και χρηματόόικόνόμικη επα� ρκεια των όικόνόμικω� ν φόρε�ων απόδεικνυ� εται: 

(α) για τις εγγεγραμμε�νες εργόληπτικε�ς επιχειρη� σεις στό Μ.Ε.ΕΠ:

 ει�τε από�  τη βεβαι�ωση εγγραφη� ς στό Μ.Ε.Ε.Π, η όπόι�α απότελει�  τεκμη� ριό των πληρόφόριω� ν
πόυ περιε�χει 

 ει�τε, στην περι�πτωση πόυ όι απαιτη� σεις τόυ α� ρθρόυ 22.Γ δεν καλυ� πτόνται  από�  τη βεβαι�ωση
εγγραφη� ς, με την υπόβόλη�  ενό� ς η�  περισσό� τερων από�  τα απόδεικτικα�  με�σα πόυ πρόβλε�πόνται
στό  Με�ρός  Ι  τόυ  Παραρτη� ματός  ΧΙΙ  (Απόδεικτικα�  με�σα  για  τα  κριτη� ρια  επιλόγη� ς)  τόυ
Πρόσαρτη� ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 118

Σε κα� θε περι�πτωση,  η βεβαι�ωση εγγραφη� ς μπόρει� να υπόβα� λλεται για την από� δειξη μό� νό όρισμε�νων
απαιτη� σεων όικόνόμικη� ς και χρηματόόικόνόμικη� ς επα� ρκειας τόυ α� ρθρόυ 22.Γ, ενω�  για την από� δειξη
των λόιπω� ν απαιτη� σεων μπόρόυ� ν να πρόσκόμι�ζόνται  ε�να η�  περισσό� τερα από�  τα απόδεικτικα�  με�σα
πόυ πρόβλε�πόνται στό Με�ρός Ι τόυ Παραρτη� ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016 , ανα� λόγα με την τιθε�μενη
στό α� ρθρό 22.Γ απαι�τηση.

Ειδικα� ,  για  την  από� δειξη  της  απαι�τησης  της  μη  υπε�ρβασης  των ανω� τατων  επιτρεπτω� ν  όρι�ων
ανεκτε�λεστόυ υπόλόι�πόυ εργόλαβικω� ν συμβα� σεων:

 με την υπόβόλη�  ενημερό� τητας πτυχι�όυ εν ισχυ� ει η�
 με την υπόβόλη�  υπευ� θυνης δη� λωσης τόυ πρόσωρινόυ�  αναδό�χόυ, συνόδευό� μενης από�

πι�νακα  ό� λων  των  υπό�  εκτε�λεση  ε�ργων  (ει�τε  ως  μεμόνόμε�νός  ανα� δόχός  ε�ιτε  στό
πλαι�σιό κόινόπραξι�ας η�  υπεργόλαβι�ας) και αναφόρα�  για τό ανεκτε�λεστό υπό� λόιπό
ανα�  ε�ργό και τό συνόλικό�  ανεκτε�λεστό,  για τις εργόληπτικε�ς  επιχειρη� σεις  πόυ δεν
διαθε�τόυν ενημε�ρότητα πτυχι�όυ κατα�  τις κει�μενες διατα� ξεις 

(β)  Οι  αλλόδαπόι�  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  πόυ  ει�ναι  εγγεγραμμε�νόι  σε επίσημους  καταλόγους η�
διαθε�τόυν πιστόπόιητικό�  από�  όργανισμόυ� ς  πιστόπόι�ησης πόυ συμμόρφω� νόνται  με  τα ευρωπαιEκα�
πρό� τυπα  πιστόπόι�ησης,  κατα�  την  ε�ννόια  τόυ  Παραρτη� ματός  VII  τόυ  Πρόσαρτη� ματός  Α΄  τόυ  ν.
4412/2016, μπόρόυ� ν να πρόσκόμι�ζόυν στις αναθε�τόυσες αρχε�ς πιστόπόιητικό�  εγγραφη� ς, εκδιδό� μενό
από�  την αρμό� δια αρχη�  η�  τό πιστόπόιητικό�  πόυ εκδι�δεται από�  τόν αρμό� διό όργανισμό�  πιστόπόι�ησης,
κατα�  τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στην παρα� γραφό 9 τόυ παρό� ντός α� ρθρόυ .

(γ)  Οι  αλλόδαπόι�  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  πόυ  δεν  ει�ναι  εγγεγραμμε�νόι  σε  επι�σημόυς  καταλό�γόυς  η�
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διαθε�τόυν  πιστόπόιητικό�  από�  όργανισμόυ� ς  πιστόπόι�ησης  κατα�  τα  ανωτε�ρω,  υπόβα� λλόυν  ως
δικαιόλόγητικα�  ε�να η�  περισσό� τερα από�  τα απόδεικτικα�  με�σα πόυ πρόβλε�πόνται στό Με�ρός Ι  τόυ
Παραρτη� ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016. 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 

Η τεχνικη�  και επαγγελματικη�  ικανό� τητα των όικόνόμικω� ν φόρε�ων απόδεικνυ� εται: 

(α) για τις εγγεγραμμε�νες εργόληπτικε�ς επιχειρη� σεις στό Μ.Ε.ΕΠ.

 ει�τε από�  τη βεβαι�ωση εγγραφη� ς στό Μ.Ε.Ε.Π, η όπόι�α απότελει�  τεκμη� ριό των πληρόφόριω� ν
πόυ περιε�χει 

 ει�τε, στην περι�πτωση πόυ όι απαιτη� σεις τόυ α� ρθρόυ 22.Δ δεν καλυ� πτόνται  από�  τη
βεβαι�ωση εγγραφη� ς, με την υπόβόλη�  ενό� ς η�  περισσό� τερων από�  τα απόδεικτικα�  με�σα
πόυ πρόβλε�πόνται  στό  Με�ρός  ΙΙ  τόυ  Παραρτη� ματός  ΧΙΙ  (Απόδεικτικα�  με�σα  για  τα
κριτη� ρια επιλόγη� ς) τόυ Πρόσαρτη� ματός Α τόυ ν. 4412/2016 119 ανα� λόγα με την τιθε�μενη
στό α� ρθρό 22.Δ απαι�τηση.

Σε κα� θε περι�πτωση,  η βεβαι�ωση εγγραφη� ς μπόρει� να υπόβα� λλεται για την από� δειξη μό� νό όρισμε�νων
απαιτη� σεων τεχνικη� ς και επαγγελματικη� ς ικανό� τητας τόυ α� ρθρόυ 22.Δ, ενω�  για την από� δειξη των
λόιπω� ν απαιτη� σεων μπόρόυ� ν να πρόσκόμι�ζόνται  ε�να η�  περισσό� τερα από�  τα απόδεικτικα�  με�σα πόυ
πρόβλε�πόνται στό Με�ρός ΙΙ τόυ Παραρτη� ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.

(β)  Οι  αλλόδαπόι�  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  πόυ ει�ναι  εγγεγραμμε�νόι  σε  επίσημους  καταλόγους η�
διαθε�τόυν  πιστόπόιητικό�  από�  όργανισμόυ� ς  πιστόπόι�ησης  πόυ  συμμόρφω� νόνται  με  τα
ευρωπαιEκα�  πρό� τυπα πιστόπόι�ησης, κατα�  την ε�ννόια τόυ Παραρτη� ματός VII τόυ Πρόσαρτη� ματός
Α΄  τόυ  ν.  4412/2016,  μπόρόυ� ν  να  πρόσκόμι�ζόυν  στις  αναθε�τόυσες  αρχε�ς  πιστόπόιητικό�
εγγραφη� ς εκδιδό� μενό από�  την αρμό� δια αρχη�  η�  τό πιστόπόιητικό�  πόυ εκδι�δεται από�  τόν αρμό� διό
όργανισμό�  πιστόπόι�ησης, κατα�  τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στην παρα� γραφό 9
τόυ παρό� ντός α� ρθρόυ .

(γ)  Οι αλλόδαπόι�  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  πόυ δεν ει�ναι εγγεγραμμε�νόι  σε επι�σημόυς καταλό� γόυς η�
διαθε�τόυν  πιστόπόιητικό�  από�  όργανισμόυ� ς  πιστόπόι�ησης  κατα�  τα  ανωτε�ρω, υπόβα� λλόυν ως
δικαιόλόγητικα�  ε�να η�  περισσό� τερα από�  τα απόδεικτικα�  με�σα πόυ πρόβλε�πόνται στό Με�ρός ΙΙ τόυ
Παραρτη� ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016. 

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε120

................................................................................................................................................

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σε περι�πτωση νόμικόυ�  πρόσω� πόυ, υπόβα� λλόνται ηλεκτρόνικα� , στόν φα� κελό “Δικαιόλόγητικα�  
Πρόσωρινόυ�  Αναδό�χόυ, τα νόμιμόπόιητικα�  ε�γγραφα από�  τα όπόι�α πρόκυ� πτει η εξόυσι�α υπόγραφη� ς 
τόυ νόμι�μόυ εκπρόσω� πόυ και τα όπόι�α πρε�πει να ε�χόυν εκδόθει� ε�ως τρια� ντα (30) εργα� σιμες ημε�ρες 
πριν από�  την υπόβόλη�  τόυς 121, εκτό� ς αν συ� μφωνα με τις ειδικό� τερες διατα� ξεις αυτω� ν φε�ρόυν 
συγκεκριμε�νό χρό� νό ισχυ� ός.
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Εα� ν ό πρόσφε�ρων ει�ναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συ� στασης,
2. Αντι�γραφό τόυ ισχυ� όντός καταστατικόυ�  με τό ΦΕΚ στό όπόι�ό ε�χόυν δημόσιευτει�  ό� λες όι
με�χρι  ση� μερα  τρόπόπόιη� σεις  αυτόυ�  η�  επικυρωμε�νό  αντι�γραφό  κωδικόπόιημε�νόυ
καταστατικόυ�  (εφό� σόν υπα� ρχει)
3. ΦΕΚ στό όπόι�ό ε�χει δημόσιευτει� τό πρακτικό�  ΔΣ εκπρόσω� πησης τόυ νόμικόυ�  πρόσω� πόυ,
4. Πρακτικό�  Δ.Σ περι�  ε�γκρισης συμμετόχη� ς στό διαγωνισμό� , στό όπόι�ό μπόρει� να περιε�χεται
και  εξόυσιόδό� τηση  (εφό� σόν  αυτό�  πρόβλε�πεται  από�  τό  καταστατικό�  τόυ  υπόψηφι�όυ
αναδό�χόυ) για υπόγραφη�  και υπόβόλη�  πρόσφόρα� ς σε περι�πτωση πόυ δεν υπόγρα� φει ό ι�διός
ό νό� μιμός εκπρό� σωπός τόυ φόρε�α την πρόσφόρα�  και τα λόιπα�  απαιτόυ� μενα ε�γγραφα τόυ
διαγωνισμόυ�  και όρι�ζεται συγκεκριμε�νό α� τόμό, 
5.  Πιστόπόιητικό�  αρμό� διας  δικαστικη� ς  η�  διόικητικη� ς  αρχη� ς  περι�  τρόπόπόιη� σεων  τόυ
καταστατικόυ�  / μη λυ� σης της εταιρει�ας.

Εα� ν ό πρόσφε�ρων ει�ναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντι�γραφό τόυ καταστατικόυ� , με ό� λα τα με�χρι ση� μερα τρόπόπόιητικα� , η�  φωτόαντι�γραφό
επικυρωμε�νόυ, από�  δικηγό� ρό, κωδικόπόιημε�νόυ καταστατικόυ� , εφό� σόν υπα� ρχει.
2.  Πιστόπόιητικα�  αρμό� διας δικαστικη� ς  η�  διόικητικη� ς  αρχη� ς  περι�  των τρόπόπόιη� σεων τόυ
καταστατικόυ� .
Σε  περι�πτωση  εγκατα� στασης  τόυς  στην  αλλόδαπη� ,  τα  δικαιόλόγητικα�  συ� σταση� ς  τόυς
εκδι�δόνται με βα� ση την ισχυ� όυσα νόμόθεσι�α της χω� ρας πόυ ει�ναι εγκατεστημε�να, από�  την
όπόι�α και εκδι�δεται τό σχετικό�  πιστόπόιητικό� .

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α)  Οι  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  πόυ  ει�ναι  εγγεγραμμε�νόι  σε  επι�σημόυς  καταλό� γόυς  η�  διαθε�τόυν
πιστόπόι�ηση από�  όργανισμόυ� ς  πιστόπόι�ησης πόυ συμμόρφω� νόνται με τα ευρωπαιEκα�  πρό� τυπα
πιστόπόι�ησης, κατα�  την ε�ννόια τόυ Παραρτη� ματός VII τόυ Πρόσαρτη� ματός Α τόυ ν. 4412/2016,
μπόρόυ� ν να  υπόβα� λλόυν στις αναθε�τόυσες αρχε�ς πιστόπόιητικό�  εγγραφη� ς εκδιδό� μενό από�  την
αρμό� δια αρχη�  η�  τό πιστόπόιητικό�  πόυ εκδι�δεται από�  τόν αρμό� διό όργανισμό�  πιστόπόι�ησης.
Στα πιστόπόιητικα�  αυτα�  αναφε�ρόνται τα δικαιόλόγητικα�  βα� σει των όπόι�ων ε�γινε η εγγραφη�  των
εν λό� γω όικόνόμικω� ν φόρε�ων στόν επι�σημό κατα� λόγό η�  η πιστόπόι�ηση και η κατα� ταξη στόν εν
λό� γω κατα� λόγό.
Η πιστόπόιόυ� μενη εγγραφη�  στόυς επι�σημόυς καταλό� γόυς από�  τόυς αρμό� διόυς όργανισμόυ� ς η�  τό
πιστόπόιητικό� ,  πόυ  εκδι�δεται  από�  τόν  όργανισμό�  πιστόπόι�ησης,  συνιστα�  τεκμη� ριό
καταλληλό� τητας ό� σόν αφόρα�  τις απαιτη� σεις πόιότικη� ς επιλόγη� ς, τις όπόι�ες καλυ� πτει ό επι�σημός
κατα� λόγός η�  τό πιστόπόιητικό� .
Οι όικόνόμικόι�  φόρει�ς  πόυ ει�ναι εγγεγραμμε�νόι  σε επι�σημόυς καταλό� γόυς απαλλα� σσόνται από�
την υπόχρε�ωση υπόβόλη� ς των δικαιόλόγητικω� ν πόυ αναφε�ρόνται στό πιστόπόιητικό�  εγγραφη� ς
τόυς. 

(β)  Οι  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  πόυ  ει�ναι  εγγεγραμμε�νόι στό  Μ.Ε.ΕΠ.  εφό� σόν  υπόβα� λλόυν
«Ενημερό� τητα  Πτυχι�όυ» εν  ισχυ� ,  απαλλα� σσόνται  από�  την  υπόχρε�ωση  υπόβόλη� ς  των
δικαιόλόγητικω� ν 122:
-  από� σπασμα  πόινικόυ�  μητρω� όυ  τόυ  α� ρθρόυ  23.3.(α)  της  παρόυ� σας  για  τόν  Πρό� εδρό  και
Διευθυ� νόντα Συ� μβόυλό εργόληπτικη� ς επιχει�ρησης.  Για τα λόιπα�  με�λη τόυ Δ.Σ της εταιρει�ας, θα
πρε�πει να υπόβληθει�  αυτότελω� ς από� σπασμα πόινικόυ�  μητρω� όυ, καθό� σόν τα πρό� σωπα αυτα�  δεν
καλυ� πτόνται από�  την Ενημερό� τητα Πτυχι�όυ. 
- φόρόλόγικη�  και ασφαλιστικη�  ενημερό� τητα τόυ α� ρθρόυ 23.3.(β) της παρόυ� σας.123

- τα πιστόπόιητικα�  από�  τό αρμό� διό Πρωτόδικει�ό και τό ΓΕΜΗ τόυ α� ρθρόυ 23.3.(γ) της παρόυ� σας
υπό�  την πρόυE πό� θεση ό� μως ό� τι καλυ� πτόνται πλη� ρως (ό� λες όι πρόβλεπό� μενες περιπτω� σεις) από�
την Ενημερό� τητα Πτυχι�όυ.
- τό πιστόπόιητικό�  από�  τό αρμό� διό επιμελητη� ριό ό� σόν αφόρα�  τό λό� γό απόκλεισμόυ�  τόυ α� ρθρόυ
22. Α.4. (θ).124
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-  τό  πιστόπόιητικό�  της  αρμό� διας  αρχη� ς  για  την  όνόμαστικόπόι�ηση  των  μετόχω� ν  τόυ  α� ρθρόυ
23.3. (στ).
- τα  απόδεικτικα�  ε�γγραφα νόμιμόπόι�ησης  της εργόληπτικη� ς επιχει�ρησης.

Σε περι�πτωση πόυ κα� πόιό από�  τα ανωτε�ρω δικαιόλόγητικα�  ε�χει λη� ξει, πρόσκόμι�ζεται τό σχετικό�
δικαιόλόγητικό�  εν ισχυ� . Εφό� σόν στην Ενημερό� τητα Πτυχι�όυ δεν αναφε�ρεται ρητα�  ό� τι τα στελε�χη
τόυ πτυχι�όυ τόυ πρόσφε�ρόντα ει�ναι ασφαλιστικω� ς ενη� μερα στό ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ό πρόσφε�ρων
πρόσκόμι�ζει  επιπλε�όν  της  Ενημερό� τητας  Πτυχι�όυ,  ασφαλιστικη�  ενημερό� τητα  για  τα  στελε�χη
αυτα� . 

23.10.  Δικαιολογητικά  για  την  απόδειξη  της  στήριξης  σε  ικανότητες  άλλων  φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
 
Στην περι�πτωση πόυ όικόνόμικό� ς φόρε�ας επιθυμει�  να στηριχθει�  στις ικανό� τητες α� λλων φόρε�ων,
η  από� δειξη  ό� τι  θα  ε�χει  στη  δια� θεση�  τόυ  τόυς  αναγκαι�όυς  πό� ρόυς,  γι�νεται  με  την  υπόβόλη�
σχετικόυ�  συμφωνητικόυ�  των φόρε�ων αυτω� ν για τόν σκόπό�  αυτό� .

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Η  πρόσφόρα�  των  διαγωνιζόμε�νων  περιλαμβα� νει  τόυς  ακό� λόυθόυς  ηλεκτρόνικόυ� ς
υπόφακε�λόυς:
(α)  υπόφα� κελό με την ε�νδειξη «Δικαιόλόγητικα�  Συμμετόχη� ς»
 (β)  υπόφα� κελό με την ε�νδειξη «Οικόνόμικη�  Πρόσφόρα� »
συ� μφωνα με τα κατωτε�ρω:

24.2 Ο ηλεκτρόνικό� ς υπόφα� κελός «Δικαιόλόγητικα�  Συμμετόχη� ς» πρε�πει, επι�  πόινη�  απόκλεισμόυ� ,
να περιε�χει125 τα ακό� λόυθα:
 - α) τό Τυπόπόιημε�νό Έντυπό Υπευ� θυνης Δη� λωσης ( ΤΕΥΔ )

-  β) την εγγυ� ηση συμμετόχη� ς, τόυ α� ρθρόυ 15 της παρόυ� σας.

24.3 Ο ηλεκτρόνικό� ς υπόφα� κελός «Οικόνόμικη�  Πρόσφόρα� » περιε�χει τό ψηφιακα�  υπόγεγραμμε�νό
αρχει�ό pdf, τό όπόι�ό παρα� γεται από�  τό υπόσυ� στημα, αφόυ�  συμπληρωθόυ� ν καταλλη� λως όι σχετικε�ς
φό� ρμες.  

24.4  Στην  περι�πτωση  πόυ  με  την  πρόσφόρα�  υπόβα� λλόνται  ιδιωτικα�  ε�γγραφα,  αυτα�
γι�νόνται απόδεκτα�  ει�τε κατα�  τα πρόβλεπό� μενα στις διατα� ξεις τόυ Ν. 4250/2014 (Α’
94) ει�τε και σε απλη�  φωτότυπι�α, εφό� σόν συνυπόβα� λλεται υπευ� θυνη δη� λωση, στην
όπόι�α βεβαιω� νεται η ακρι�βεια�  τόυς και η όπόι�α φε�ρει υπόγραφη�  μετα�  την ε�ναρξη της
διαδικασι�ας  συ� ναψης  συ� μβασης  (η� τόι  μετα�  την  ημερόμηνι�α  ανα� ρτησης  της
πρόκη� ρυξης της συ� μβασης στό Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) 126.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1. Ο πρόσφε�ρων όικόνόμικό� ς φόρε�ας αναφε�ρει στην πρόσφόρα�  τόυ τό τμη� μα της συ� μβασης πόυ
πρότι�θεται να αναθε�σει υπό�  μόρφη�  υπεργόλαβι�ας σε τρι�τόυς,  καθω� ς και τόυς υπεργόλα� βόυς πόυ
πρότει�νει.
25.2. Η τη� ρηση των υπόχρεω� σεων της παρ. 2 τόυ α� ρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 από�  υπεργόλα� βόυς δεν
αι�ρει την ευθυ� νη τόυ κυρι�όυ αναδό�χόυ.
25.3. .................................................................... 127

25.4 Η αναθε�τόυσα αρχη� :
α)  επαληθευ� ει υπόχρεωτικα�  τη συνδρόμη�  των λό�γων απόκλεισμόυ�  τόυ α� ρθρόυ 22 Α της παρόυ� σας
για τόυς υπεργόλα� βόυς και ό� τι διαθε�τόυν τα αντι�στόιχα πρόσό� ντα για την εκτε�λεση τόυ ε�ργόυ πόυ
αναλαμβα� νόυν128 συ� μφωνα  με  τό  α� ρθρό  165  τόυ  ν.  4412/2016,  με  τό  Τυπόπόιημε�νό  Έντυπό
Υπευ� θυνης Δη� λωσης (ΤΕΥΔ).
β) απαιτει�  υπόχρεωτικα�  από�  τόν όικόνόμικό�  φόρε�α να αντικαταστη� σει ε�ναν υπεργόλα� βό, ό� ταν από�
την ως α� νω επαλη� θευση πρόκυ� πτει ό� τι συντρε�χόυν λό�γόι απόκλεισμόυ�  τόυ και ό� τι δεν καλυ� πτει τα
αντι�στόιχα πρόσό� ντα για την εκτε�λεση τόυ ε�ργόυ πόυ αναλαμβα� νει συ� μφωνα με τό α� ρθρό 165 τόυ ν.
4412/2016.
 Άρθρό 26 :  Δια� φόρες ρυθμι�σεις 

26.1 Η  ε�γκριση  κατασκευη� ς  τόυ  δημόπρατόυ� μενόυ  ε�ργόυ,  απόφασι�στηκε  με  την  αριθμ.
150/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου .

26.2  Ο  Κυ� ριός  τόυ  Έργόυ  μπόρει�  να  εγκαταστη� σει  για  τό  ε�ργό  αυτό�  Τεχνικό�  Συ� μβόυλό. Ο
Ανα� δόχός  τόυ  ε�ργόυ,  ε�χει  την  υπόχρε�ωση  να  διευκόλυ� νει  τις  δραστηριό� τητες  τόυ  Τεχνικόυ�
Συμβόυ� λόυ, πόυ πηγα� ζόυν από�  τη συμβατικη�  σχε�ση της Υπηρεσι�ας με αυτό� ν.
26.3........................................................................................... 129

 
Σέρρες 09 - 07 -2019

(Τόπος – Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  του  Τμημ.
Οικ. Έργων, Έργων Οδ., Υδρ.
Έργων & Υπηρεσιών

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ της Τεχν. Υπηρ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΡΠΟΥΡΗΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧ. Με Α βαθμό

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΠΟΛ. ΜΗΧ. Με Α βαθμό

ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛ. ΜΗΧ. ΜΗΧ. Με Α βαθμό

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό�  130/2019 από� φαση της  Οικόνόμικη� ς Επιτρόπη� ς 
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1     Για την ε�ννόια των “κα� τω των όρι�ων” δημόσι�ων συμβα� σεων , πρβ. α� ρθρό 2 παρ. 1 περ.  29  τόυ ν.
4412/2016. 

2 Συμπληρω� νόνται τα στόιχει�α της αναθε�τόυσας αρχη� ς.  Επισημαι�νεται ό� τι όι αναθε�τόντες φόρει�ς
δυ� νανται  να  χρησιμόπόιόυ� ν  τό  παρό� ν  τευ� χός  διακη� ρυξης  για  τις  συμβα� σεις  πόυ  αναθε�τόυν
συ� μφωνα με τις διατα� ξεις τόυ Βιβλι�όυ ΙΙ τόυ ν. 4412/2016.

3 Αναγρα� φεται ό κωδικό� ς ταυτόπόι�ησης της διατιθε�μενης πι�στωσης (π.χ. κωδικό� ς ενα� ριθμόυ ε�ργόυ
στό  ΠΔΕ  η�  κωδικό� ς  πι�στωσης  τόυ  τακτικόυ�  πρόυE πόλόγισμόυ�  τόυ  φόρε�α  υλόπόι�ησης).  Σε
περι�πτωση συγχρηματόδότόυ� μενων ε�ργων από�  πό� ρόυς της ΕυρωπαιEκη� ς  Ένωσης,  αναγρα� φεται
και ό τι�τλός τόυ Επιχειρησιακόυ�  Πρόγρα� μματός τόυ ΕΣΠΑ η�  α� λλόυ συγχρηματόδότόυ� μενόυ από�
πό� ρόυς ΕΕ πρόγρα� μματός στό πλαι�σιό τόυ όπόι�όυ ει�ναι ενταγμε�νό τό δημόπρατόυ� μενό ε�ργό.

4 Συμπληρω� νεται η επωνυμι�α της αναθε�τόυσας αρχη� ς.
5      Mε�σω της λειτόυργικό� τητας ''Επικόινωνι�α'' τόυ υπόσυστη� ματός
6  Πρβ.  α� ρθρό  122  τόυ  ν.  4412/2016.  Η  πρόκη� ρυξη  συ� μβασης  περιλαμβα� νει  κατ'  ελα� χιστόν  τις

πληρόφόρι�ες πόυ πρόβλε�πόνται στό Με�ρός Γ΄ τόυ Παραρτη� ματός V τόυ Πρόσαρτη� ματός Α΄ τόυ ν.
4412/2016. Επισημαι�νεται ό� τι, με�χρι την ε�κδόση τυπόπόιημε�νόυ εντυ� πόυ πρόκη� ρυξης συ� μβασης
για συμβα� σεις κα� τω των όρι�ων, όι αναθε�τόυσες αρχε�ς, μπόρόυ� ν να χρησιμόπόιόυ� ν τό αντι�στόιχό
τυπόπόιημε�νό  ε�ντυπό  “Πρόκη� ρυξη  Συ� μβασης”,  αντλω� ντας  τό  από�  τη  διαδρόμη�
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και  διαμόρφω� νόντα� ς  τό
αναλό�γως.

7  Aπό�  από�  τις  2-5-2019,  παρε�χεται  η  νε�α  ηλεκτρόνικη�  υπηρεσι�α Promitheus
ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)  πόυ  πρόσφε�ρει  τη  δυ� νατό� τητα  ηλεκτρόνικη� ς
συ� νταξης και διαχει�ρισης τόυ Τυπόπόιημε�νόυ Εντυ� πόυ Υπευ� θυνης Δη� λωσης (ΤΕΥΔ). Μπόρει�τε να
δει�τε  τη  σχετικη�  ανακόι�νωση  στη  Διαδικτυακη�  Πυ� λη τόυ  ΕΣΗΔΗΣ  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  .
Επισημαι�νεται ό� τι η χρη� ση της ως α� νω υπηρεσι�ας για τη συ� νταξη τόυ ΤΕΥΔ ει�ναι πρόαιρετικη�  για
τις  αναθε�τόυσες  αρχε�ς  και  τόυς  όικόνόμικόυ� ς  φόρει�ς,  καθω� ς  εξακόλόυθόυ� ν  να  εχόυν  τη
δυνατό� τητα να διαμόρφω� σόυν τό .doc αρχει�ό πόυ ει�ναι διαθε�σιμό στην ιστόσελι�δα της Αρχη� ς στη
διαδρόμη�  http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-
typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-
katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn

8 Η περι�πτωση ι) συμπληρω� νεται και περιλαμβα� νεται στη Διακη� ρυξη, εφό� σόν η αναθε�τόυσα αρχη�
πρόβλε�πει υπόδει�γματα εγγρα� φων πρός υπόβόλη�  από�  τόυς όικόνόμικόυ� ς φόρει�ς, π.χ εγγυητικω� ν
επιστόλω� ν.

9 Συμπληρω� νόνται τυχό� ν α� λλα ε�γγραφα συ� μβασης η�  τευ� χη πόυ η αναθε�τόυσα αρχη�  κρι�νει αναγκαι�α
με σκόπό�  να περιγρα� ψει η�  να πρόσδιόρι�σει στόιχει�α της συ� μβασης η�  της διαδικασι�ας συ� ναψης.

10 Όταν ει�ναι αδυ� νατό να παρασχεθει�  ελευ� θερη, πλη� ρης, α� μεση και δωρεα� ν ηλεκτρόνικη�  πρό� σβαση
σε  όρισμε�να  ε�γγραφα  της  συ� μβασης  μπόρει�  να  περιληφθει�  στό  παρό� ν  α� ρθρό  της  διακη� ρυξης
πρό� βλεψη  ό� τι  τα  σχετικα�  ε�γγραφα  της  συ� μβασης  θα  διατεθόυ� ν  με  με�σα  α� λλα  πλην  των
ηλεκτρόνικω� ν  (ό� πως  τό  ταχυδρόμει�ό  η�  α� λλό  κατα� λληλό  με�σό  η�  συνδυασμό� ς  ταχυδρόμικω� ν  η�
α� λλων  καταλλη� λων  με�σων  και  ηλεκτρόνικω� ν  με�σων).  Στην  περι�πτωση  αυτη�   πρότει�νεται  η
ακό� λόυθη  διατυ� πωση:  «Τα  ακό� λόυθα  ε�γγραφα  της  συ� μβασης  ...........................  διατι�θενται  από�
………………………….,  όδό� ς  …………………,  πληρόφόρι�ες  ………………….  τηλ.:……………..:…..  Οι
ενδιαφερό� μενόι μπόρόυ� ν ακό� μα, να λα� βόυν γνω� ση των παρακα� τω εγγρα� φων της συ� μβασης ……,
στα γραφει�α της αναθε�τόυσας αρχη� ς κατα�  τις εργα� σιμες ημε�ρες και ω� ρες.»

11 Όταν δεν μπόρει�  να πρόσφερθει�  ελευ� θερη, πλη� ρης, α� μεση και δωρεα� ν ηλεκτρόνικη�  πρό� σβαση σε
όρισμε�να ε�γγραφα της συ� μβασης, διό� τι η αναθε�τόυσα αρχη�  πρότι�θεται να εφαρμό� σει την παρ. 2
τόυ  α� ρθρόυ  21  τόυ  ν.  4412/2016,  αναφε�ρόνται,  στό  παρό� ν  α� ρθρό  της  διακη� ρυξης,  τα  με�τρα
πρόστασι�ας  τόυ  εμπιστευτικόυ�  χαρακτη� ρα  των  πληρόφόριω� ν,  τα  όπόι�α  απαιτόυ� νται,  και  τόν
τρό� πό  με  τόν  όπόι�ό  ει�ναι  δυνατη�  η  πρό� σβαση  στα  σχετικα�  ε�γγραφα.   Ενδεικτικα� ,  λ.χ.,  η
αναθε�τόυσα  αρχη�  θα  μπόρόυ� σε  να  αναφε�ρει  ό� τι:  “Ο  όικόνόμικό� ς  φόρε�ας  αναλαμβα� νει  την
υπόχρε�ωση να τηρη� σει εμπιστευτικα�  και να μη γνωστόπόιη� σει σε τρι�τόυς (συμπεριλαμβανόμε�νων
των  εκπρόσω� πων  τόυ  ελληνικόυ�  και  διεθνόυ� ς  Τυ� πόυ),  χωρι�ς  την  πρόηγόυ� μενη  ε�γγραφη
συγκατα� θεση της Αναθε�τόυσας Αρχη� ς, τα ανωτε�ρω ε�γγραφα η�  πληρόφόρι�ες πόυ πρόκυ� πτόυν από�
αυτα� . Οι όικόνόμικόι� φόρει�ς διασφαλι�ζόυν την τη� ρηση των απαιτη� σεων αυτω� ν από�  τό πρόσωπικό�
τόυς,  τόυς  υπεργόλα� βόυς  τόυς  και  κα� θε  α� λλό  τρι�τό  πρό� σωπό  πόυ  χρησιμόπόιόυ� ν  κατα�  την
ανα� θεση η�  εκτε�λεση της συ� μβασης. Για τόν σκόπό�  αυτό� , κατα�  την παραλαβη�  των εγγρα� φων της
συ� μβασης, υπόβα� λλει υπευ� θυνη δη� λωση τόυ ν. 1599/1986 με την όπόι�α δηλω� νει τα ανωτε�ρω”.

http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf




12  Συμπληρω� νεται από�  την Αναθε�τόυσα Αρχη�  με σαφη� νεια συγκεκριμε�νη ημερόμηνι�α ( “εγκαι�ρως,
η� τόι ως την... ), πρός απόφυγη�  όιασδη� πότε συ� γχυσης και αμφιβόλι�ας.

13   Συμπληρω� νεται  η  τε�ταρτη  ημε�ρα  πριν  από�  τη  λη� ξη  της  πρόθεσμι�ας  τόυ  α� ρθρόυ  14  της
παρόυ� σας.Σε περι�πτωση πόυ η ημε�ρα αυτη�  ει�ναι αργι�α, τι�θεται η πρόηγόυ� μενη αυτη� ς εργα� σιμη
ημε�ρα. Πρβλ και α� ρθρό 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β').

14  Πρβλ. α� ρθρό 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
15   Σε  περι�πτωση  εφαρμόγη� ς  της  διαδικασι�ας  τόυ  α� ρθρόυ  95  παρ.  2  περ.  Β  υπόπ.  Αα  τόυ  ν.

4412/2016 “Ελευ� θερη συμπλη� ρωση τιμόλόγι�όυ”,  όι  αναθε�τόυσες αρχε�ς  περιλαμβα� νόυν στην εν
λό�γω περι�πτωση  (στ) αναφόρα�  για την υπόβόλη�  τόυ σχετικόυ�  τιμόλόγι�όυ.

16    Πρβ. α� ρθρό 92 παρ. 8 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως πρόστε�θηκε με τό α� ρθρό 43 παρ.8 υπόπαρ. β. τόυ
ν. 4605/2019 και τρόπόπόιη� θηκε από�  τό α� ρθρό 56 παρ. 4 τόυ ν. 4609/2019.

17    Άρθρό 92 παρ. 7 τόυ ν.  4412/2016, ό� πως πρόστε�θηκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 8 περ. β’  τόυ ν.
4605/2019 και τό α� ρθρό 56 παρ. 3 τόυ ν. 4609/2019 (Α’67). Σημειω� νεται ό� τι η πρόθεσμι�α των 10
ημερω� ν πόυ αναγρα� φεται στό παρό� ν  σημει�ό  αφόρα�  μό� νό τόν χρό� νό υπόγραφη� ς της ΥΔ και σε
καμι�α περι�πτωση δεν συνδε�εται με την συνόλικη�  πρόθεσμι�α υπόβόλη� ς  των πρόσφόρω� ν με την
ε�ννόια  ό� τι  όι  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  ε�χόυν  τη  δυνατό� τητα  να  υπόβα� λλόυν  την  πρόσφόρα�  τόυς
όπότεδη� πότε κατα�  την ως α� νω πρόθεσμι�α.

18  Επισημαι�νεται ό� τι, ως πρός τις πρόθεσμι�ες  για την όλόκλη� ρωση των ενεργειω� ν της Επιτρόπη� ς
Διενε�ργειας  Διαγωνισμόυ�  ισχυ� όυν  τα  όριζό� μενα στό  α� ρθρό  221Α  τόυ  ν.  4412/2016,  τό  όπόι�ό
πρόστε�θηκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 28 τόυ ν. 4605/19 και τρόπόπόιη� θηκε με τό αρ. 56 παρ. 7 τόυ ν.
4609/2019

19    Πρβ α� ρθρό 221Α παρ. 1 περ. β τόυ ν. 4412/2016 ό� πως πρόστε�θηκε με την παρ. 28 τόυ α� ρθρόυ 43
τόυ ν. 4605/2019 και τρόπόπόιη� θηκε με τό αρ. 56 παρ. 7 τόυ ν. 4609/2019

20  Επισημαι�νεται  ό� τι  αν  η  αναθε�τόυσα  αρχη�  θεωρη� σει  ό� τι  πρόσφόρε�ς  φαι�νόνται  ασυνη� θιστα
χαμηλε�ς,  απαιτει�  από�  τόυς  όικόνόμικόυ� ς  φόρει�ς  να  εξηγη� σόυν  την  τιμη�  η�  τό  κό� στός  πόυ
πρότει�νόυν  στην  πρόσφόρα�  τόυς,  εντό� ς  απόκλειστικη� ς  πρόθεσμι�ας,  κατα�  ανω� τατό  ό� ριό  δε�κα
ημερω� ν από�  την κόινόπόι�ηση της σχετικη� ς πρό� σκλησης. Στην περι�πτωση αυτη�  εφαρμό� ζόνται τα
α� ρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016.

21  Πρβλ. α� ρθρό 103 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, ό� πως τρόπόπόιη� θηκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 12 περ.
α τόυ ν. 4605/19.

22 Πρβλ. α� ρθρό 103 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως τρόπόπόιη� θηκε με τό α� ρθρό 107 περ. 19 τόυ ν.
4497/2017 (Α 171). 

23  Πρβλ. α� ρθρό 103 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως αντικαταστα� θηκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 12 περ. β
τόυ ν. 4605/19.

24 Με την επιφυ� λαξη των παρ. 7 και 8 τόυ α� ρθρόυ 78 τόυ ν.  4412/2016 ( λη� ψη επανόρθωτικω� ν
με�σων ).

25  Πρβλ. α� ρθρό 103 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως τρόπόπόιη� θηκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 12 περ. γ
τόυ ν. 4605/19.

26  Πρβλ. α� ρθρό 105 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως τρόπόπόιη� θηκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 13 περ. β
τόυ ν. 4605/19.

27  Πρβλ. α� ρθρό 105 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως τρόπόπόιη� θηκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 13 περ. γ
τόυ ν. 4605/19.

28 Η από� φαση κατακυ� ρωσης κόινόπόιει�ται στόν πρόσωρινό�  ανα� δόχό: 1) στην περι�πτωση υπόβόλη� ς
υπευ� θυνης  δη� λωσης,  μετα�  τόν  ε�λεγχό  αυτη� ς  και  τη  διαπι�στωση  της  όρθό� τητα� ς  της  από�  την
Επιτρόπη�  Διαγωνισμόυ�  κατα�  τό  α� ρθρό  4.2  ε'  πρω� τό  εδα� φιό,  και  2)  στην  περι�πτωση  πόυ  δεν
απαιτει�ται  η  υπόβόλη�  υπευ� θυνης  δη� λωσης,  μετα�  την  όλόκλη� ρωση  τόυ  ελε�γχόυ  των
δικαιόλόγητικω� ν  τόυ  πρόσωρινόυ�  αναδό�χόυ  κατα�  τα  όριζό� μενα  στό  α� ρθρό  4.2  α'  ε�ως  δ'  της
παρόυ� σας και την α� πρακτη πα� ρόδό της πρόθεσμι�ας α� σκησης πρόδικαστικη� ς πρόσφυγη� ς.

29    Πρβλ. α� ρθρό 105 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως τρόπόπόιη� θηκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 13 περ. δ
τόυ ν. 4605/19.

30  Πρβλ. παρ. 7 τόυ α� ρθρόυ 379 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως τρόπόπόιη� θηκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 4 τόυ ν.
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και α� ρθρό 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017. 

31  Πρβλ. α� ρθρό 361 τόυ ν. 4412/2016.
32  Πρβ.  α� ρθρό 364 παρ.  2  τόυ ν.  4412/2016,  ό� πως πρόστε�θηκε με  τό α� ρθρό 43 παρ.  41 τόυ ν.

4605/2019.
33  Πρβλ. α� ρθρό 367 τόυ ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.





34   Πρβ. α� ρθρό 365 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως τρόπόπόιη� θηκε από�  τό α� ρθρό 43 παρ. 42 τόυ ν.
4605/2019.

35  Πρβλ. α� ρθρό 372 παρ. 1 ε�ως 3 τόυ ν. 4412/2016.
36  Πρβ. α� ρθρό 372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως τρόπόπόιη� θηκε από�  τό α� ρθρό 43 παρ. 45 τόυ ν.

4605/2019
37  Πρβλ.  α� ρθρό 80 παρ.  10 ν.  4412/2016,  ό� πως τρόπόπόι�ηθηκε με τό α� ρθρό 107 περ.  14 τόυ ν.

4497/2017 (Α 171). 
38 Τι�θεται  μό� νό  εφό� σόν  πρό� κειται  για  συγχρηματόδότόυ� μενό  ε�ργό  από�  πό� ρόυς  της  ΕυρωπαιEκη� ς

Ένωσης.
39 Τι�θεται μό� νό εφό� σόν επιλεγει� η διενε�ργεια κλη� ρωσης για τη συγκρό� τηση συλλόγικω� ν όργα� νων.
40 Από�  1-1-2017 τι�θεται σε ισχυ�  τό π.δ 80/2016 (Α' 145), τό όπόι�ό με τό α� ρθρό 13 καταργει�  τό π.δ

113/2010.
41 Τι�θεται μό� νό ό� ταν εκ τόυ συμβατικόυ�  πόσόυ�  (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρι�ς ΦΠΑ), πρόκυ� πτει υπόχρε�ωση

όνόμαστικόπόπι�ησης των μετόχω� ν των Α.Ε.
42 Νό� μόι, ΠΔ και υπόυργικε�ς απόφα� σεις πόυ εκδι�δόνται μετα�  την ε�ναρξη της διαδικασι�ας συ� ναψης

της  συ� μβασης  συ� μφωνα  με  τό  α� ρθρό  120  τόυ  ν.  4412/2016,   δεν  απότελόυ� ν  με�ρός  τόυ
εφαρμόστε�όυ θεσμικόυ�  πλαισι�όυ της.

43 Όταν  πρό� κειται  για  συγχρηματόδότόυ� μενό  από�  την  Ε.Ε.  ε�ργό,  τόυ� τό  να  αναγρα� φεται  στη
Διακη� ρυξη  και  ειδικό� τερα  να  αναγρα� φεται  ό  τι�τλός  της  Πρα� ξης  και  τόυ  Επιχειρησιακόυ�
Πρόγρα� μματός στό πλαι�σιό τόυ όπόι�όυ ει�ναι ενταγμε�νό τό δημόπρατόυ� μενό ε�ργό, καθω� ς και τα
πόσόστα�  συγχρηματόδό� τησης της δαπα� νης τόυ ε�ργόυ από�  εθνικόυ� ς και ενωσιακόυ� ς πό� ρόυς (με
αναφόρα�  στό  διαρθρωτικό�  ταμει�ό).  Επι�σης,  η  σχετικη�  συμπλη� ρωση  ακόλόυθει�  τη  διακριτη�
όρόλόγι�α Συλλόγικε�ς Απόφα� σεις ( ΣΑ ) ε�ργων  η�  ΚΑΕ, ανα� λόγα την πηγη�  χρηματόδό� τησης (ΠΔΕ η�
Τακτικό� ς πρόυE πόλόγισμό� ς). Για τό ζη� τημα της  ανα� ληψης δαπανω� ν δημόσι�ων επενδυ� σεων,  βλ. και
α� ρθρό 5 τόυ π.δ. 80/2016.

44 Οι κρατη� σεις πρόσαρμό� ζόνται ανα� λόγα με τόν φόρε�α εκτε�λεσης τόυ ε�ργόυ.
45   Πρβλ. α� ρθρό 4 παρ. 3 ε�βδόμό εδα� φιό τόυ ν. 4013/2011, ό� πως αντικαταστα� θηκε από�  τό α� ρθρό 44

τόυ ν. 4605/2019.
46  Ή/και η Επιτρόπη�  Διαγωνισμόυ� , κατα�  περι�πτωση (πρβλ. α� ρθρό 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).
47   Πρβλ. όμόι�ως πρόηγόυ� μενη υπόσημει�ωση.
48  Συ� μφωνα με τό α� ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 “Ανα� ληψη υπόχρεω� σεων από�  τόυς διατα� κτες” ( Α΄

145 ): “Οι διακηρυ� ξεις, όι απόφα� σεις ανα� θεσης και όι συμβα� σεις πόυ συνα� πτόνται για λόγαριασμό�
των  φόρε�ων  Γενικη� ς  Κυβε�ρνησης  αναφε�ρόυν  απαραι�τητα  τόν  αριθμό�  και  τη  χρόνόλόγι�α  της
από� φασης ανα� ληψης υπόχρε�ωσης, τόν αριθμό�  καταχω� ριση� ς της στα λόγιστικα�  βιβλι�α τόυ όικει�όυ
φόρε�α, καθω� ς και τόν αριθμό�  της από� φασης ε�γκρισης της πόλυετόυ� ς ανα� ληψης σε περι�πτωση πόυ
η δαπα� νη εκτει�νεται σε περισσό� τερα τόυ ενό� ς όικόνόμικα�  ε�τη.". Επι�σης, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 12
παρ. 2 γ) τόυ ι�διόυ π.δ : “Διακηρυ� ξεις, ό� πόυ απαιτει�ται, και απόφα� σεις ανα� θεσης πόυ εκδι�δόνται
και συμβα� σεις πόυ συνα� πτόνται από�  φόρει�ς της Γενικη� ς Κυβε�ρνησης ει�ναι α� κυρες, εφό� σόν δεν ε�χει
πρόηγηθει�  αυτω� ν  η  ε�κδόση  της  από� φασης  ανα� ληψης  υπόχρε�ωσης  τόυ  α� ρθρόυ  2,  παρ.  2  τόυ
παρό� ντός. "Πρβλ.  και  α� ρθρό  5  τόυ  ως  α� νω  διατα� γματός  “Ανα� ληψη  δαπανω� ν  δημόσι�ων
επενδυ� σεων”.

49  Σε περι�πτωση πόυ περιλαμβα� νόνται τυχό� ν δικαιω� ματα πρόαι�ρεσης, διαμόρφω� νεται αναλό�γως η
εκτιμω� μενη αξι�α της συ� μβασης (πρόυE πόλόγισμό� ς δημόπρα� τησης) και τό παρό� ν α� ρθρό (πρβ. α� ρθρα
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' τόυ ν. 4412/2016).

50 Τό  πόσό�  των  απρό� βλεπτων  δαπανω� ν  επαναυE πόλόγι�ζεται  κατα�  την  υπόγραφη�  της  συ� μβασης,
ανα� λόγα με την πρόσφερθει�σα ε�κπτωση, ω� στε να διατηρει�ται η εν λό�γω πόσόστιαι�α αναλόγι�α τόυ
15% επι�  της δαπα� νης εργασιω� ν  με ΓΕ&ΟΕ,  συ� μφωνα με την παρα� γραφό 3 τόυ α� ρθρόυ 156 ν.
4412/2016. 

51 Πρβλ. α� ρθρό 6 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016.
52  Η αναθε�τόυσα αρχη�  διαμόρφω� νει τό παρό� ν σημει�ό της διακη� ρυξης, ανα� λόγα με τό αν απόφασι�σει

να υπόδιαιρε�σει τη συ� μβαση σε περισσό� τερα τμη� ματα/ε�ργα η�  ό�χι, η� τόι να τα αναθε�σει ως ενιαι�ό
συ� νόλό.  Στην  περι�πτωση  πόυ  επιλε�ξει  να  μην  υπόδιαιρε�σει  σε  τμη� ματα,  αναφε�ρει,  στό  παρό� ν
σημει�ό της διακη� ρυξης, τόυς βασικόυ� ς λό�γόυς της από� φαση� ς της αυτη� ς (πρβλ. α� ρθρό 59 τόυ ν.
4412/2016).

53   ό� πως συμπληρω� θηκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 21 τόυ ν. 4605/2019





54 Μπόρει�  η  ε�ναρξη της πρόθεσμι�ας  να όρι�ζεται διαφόρετικα� ,   αν λό�γόυ χα� ρη δεν πρόβλε�πεται η
α� μεση ε�ναρξη των εργασιω� ν (α� ρθρό 147 παρ.2 ν. 4412/2016).

55 Με την επιφυ� λαξη της επό� μενης υπόσημει�ωσης.
56  Οι αναθε�τόυσες αρχε�ς μπόρει�  να επιτρε�πόυν την υπόβόλη�  εναλλακτικω� ν πρόσφόρω� ν και στην

περι�πτωση αυτη�  πρόσαρμό� ζεται αντιστόι�χως τό 13.4. ( πρβλ α� ρθρό 57  τόυ ν. 4412/2016 ).
57  Τό πόσόστό�  της εγγυ� ησης συμμετόχη� ς δεν μπόρει� να υπερβαι�νει τό 2% της εκτιμω� μενης αξι�ας της

συ� μβασης,  χωρι�ς  τό  Φ.Π.Α.,  με  ανα� λόγη  στρόγγυλόπόι�ηση  μη  συνυπόλόγιζόμε�νων  των
δικαιωμα� των  πρόαι�ρεσης  και  παρα� τασης  της  συ� μβασης  (Πρβ  α� ρθρό  72  παρ.  1  περ.  α,  ό� πως
τρόπόπόιη� θηκε με την παρ. 5α τόυ  α� ρθρόυ 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).

58 Πρβ. α� ρθρό 72 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως τρόπόπόιη� θηκε  με την περ. 4 τόυ α� ρθρόυ 107 τόυ ν.
4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ τόυ α� ρθρόυ 43 τόυ ν. 4605/2019 

59 Εφό� σόν συντρε�χει περι�πτωση, κατα�  τό α� ρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016, όπό� τε μνημόνευ� όνται και όι
απαραι�τητες λεπτόμε�ρειες. 

60 Συμπληρω� νεται αν πρόβλε�πεται η�  ό�χι η χόρη� γηση πρόκαταβόλη� ς.  Συ� μφωνα με την παρα� γραφό 10
εδ. α τόυ α� ρθρόυ 25 τόυ ν. 3614/2007 (ό� πως πρόστε�θηκε με την παρ. 3 τόυ α� ρθρόυ 242 τόυ ν.
4072/2012),  στις  περιπτω� σεις  συγχρηματόδότόυ� μενων  δημό� σιων  ε�ργων  στις  διακηρυ� ξεις
υπόχρεωτικα�  περιλαμβα� νεται  δυνατό� τητα  χόρη� γησης  πρόκαταβόλη� ς.  Η  υπόχρε�ωση  αυτη�
εξακόλόυθει�  να ισχυ� ει και για τα πρόγρα� μματα της περιό� δόυ 2014-2020 δυνα� μει της παρ. 15 τόυ
α� ρθρόυ 59 τόυ ν. 4314/2014.

61 Εφό� σόν  πρόβλε�πεται  πρόκαταβόλη�  συμπληρω� νόνται  όι  ό� ρόι  για  την  εγγυητικη�  επιστόλη�
πρόκαταβόλη� ς. Επισημαι�νεται ό� τι η εγγυ� ηση καλη� ς εκτε�λεσης καλυ� πτει και την παρόχη�  ισό� πόσης
πρόκαταβόλη� ς πρός τόν ανα� δόχό, χωρι�ς να απαιτει�ται η κατα� θεση εγγυ� ησης πρόκαταβόλη� ς. Στην
περι�πτωση  πόυ  με  την  παρόυ� σα  όρι�ζεται   μεγαλυ� τερό  υ� ψός  πρόκαταβόλη� ς  (πχ  15%),  αυτη�
λαμβα� νεται  με  την  κατα� θεση  από�  τόν  ανα� δόχό  εγγυ� ησης  πρόκαταβόλη� ς  πόυ  θα  καλυ� πτει  τη
διαφόρα�  μεταξυ�  τόυ πόσόυ�  της εγγυ� ησης καλη� ς εκτε�λεσης και τόυ πόσόυ�  της καταβαλλό� μενης
πρόκαταβόλη� ς (παρ. 1 δ α� ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016).

62  Οι αναθε�τόυσες αρχε�ς μπόρόυ� ν να ζητόυ� ν από�  τόυς πρόσφε�ρόντες να παρα� σχόυν «Εγγυ� ηση καλη� ς
λειτόυργι�ας»  για  την  απόκατα� σταση  των  ελαττωμα� των  πόυ  ανακυ� πτόυν  η�  των  ζημιω� ν  πόυ
πρόκαλόυ� νται  από�  δυσλειτόυργι�α  των  ε�ργων  κατα�  την  περι�όδό  εγγυ� ησης  καλη� ς  λειτόυργι�ας,
εφό� σόν  πρόβλε�πεται  στα  ε�γγραφα  της  συ� μβασης.  Τό  υ� ψός  της  εγγυ� ησης  καλη� ς  λειτόυργι�ας
συμπληρω� νεται  σε συγκεκριμε�νό χρηματικό�  πόσό� .   Οι  εγγυητικε�ς  επιστόλε�ς  καλη� ς  λειτόυργι�ας
περιλαμβα� νόυν  κατ’  ελα� χιστόν  τα  αναφερό� μενα  στην  παρα� γραφό  15.2  της  παρόυ� σας  και
επιπρό� σθετα, τόν αριθμό�  και τόν τι�τλό της σχετικη� ς συ� μβασης.

63 Τα γραμμα� τια συ� στασης χρηματικη� ς παρακαταθη� κης τόυ Ταμει�όυ Παρακαταθηκω� ν και Δανει�ων,
για  την  παρόχη�  εγγυη� σεων  συμμετόχη� ς  και  καλη� ς  εκτε�λεσης  (εγγυόδότικη�  παρακαταθη� κη)
συστη� νόνται συ� μφωνα με την ειδικη�  νόμόθεσι�α πόυ  διε�πει αυτό�  και ειδικό� τερα βα� σει τόυ α� ρθρόυ
4  τόυ  π.δ  της  30  Δεκεμβρι�όυ  1926/3  Ιανόυαρι�όυ  1927  (“Περι�  συστα� σεως  και  απόδό� σεως
παρακαταθηκω� ν και καταθε�σεων παρα�  τω Ταμει�ω Παρακαταθηκω� ν και Δανει�ων”). Πρβλ. Τό με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ε�γγραφό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

64 Πρβλ.  και  τα  ειδικό� τερα  όριζό� μενα  στό  α� ρθρό  4.1.ζ.  της  παρόυ� σας,  ως  πρός  τις  εγγυη� σεις
συμμετόχη� ς.

65  Η ελα� χιστη πρόθεσμι�α παραλαβη� ς των πρόσφόρω� ν καθόρι�ζεται συ� μφωνα με τό α� ρθρό  121 όυ ν.
4412/2016, ό� πως αυτό�  τρόπόπόιη� θηκε με την παρ. 19 τόυ α� ρθρόυ 43 τόυ ν. 4605/2019 .

66 Πρότει�νεται όι αναθε�τόυσες αρχε�ς να όρι�ζόυν την ημερόμηνι�α ηλεκτρόνικη� ς απόσφρα� γισης των
πρόσφόρω� ν  μετα�  την  παρε�λευση  τριω� ν  εργασι�μων  ημερω� ν  από�  την  καταληκτικη�  ημερόμηνι�α
υπόβόλη� ς  των  πρόσφόρω� ν,  πρόκειμε�νόυ  να  ε�χει  πρόσκόμιστει�  από�  τόυς  συμμετε�χόντες  και  η
πρωτό� τυπη  εγγυ� ηση  συμμετόχη� ς,  συ� μφωνα  με  τα  πρόβλεπό� μενα  στό  α� ρθρό  3.5.  περ.  β  της
παρόυ� σας.

67 Ορι�ζεται ό χρό� νός από�  την Αναθε�τόυσα Αρχη�  κατ΄ εκτι�μηση των ιδιαιτερότη� των της διαδικασι�ας.
Για τόν καθόρισμό�  τόυ χρό� νόυ ισχυ� ός της πρόσφόρα� ς, πρβ. Άρθρό 97 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016.

68  Πρβ. υπόσημει�ωση για πρόκη� ρυξη συ� μβασης στό α� ρθρό 2.1 της παρόυ� σας.
69 Συ� μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 α� ρθρόυ 377 καθω� ς και τις παρ. 11 και 12

α� ρθρόυ 379 ν. 4412/2016, εξακόλόυθει�  η υπόχρε�ωση δημόσι�ευσης πρόκη� ρυξης συ� μφωνα με τις
παρ. 7 και 8 α� ρθρόυ 15 ν. 3669/2008 με�χρι την  31/12/2017 σε δυ� ό ημερη� σιες εφημερι�δες και
στόν περιφερειακό�  και τόπικό�  τυ� πό με�χρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενό� τητα Δ της εγκυκλι�όυ με





αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ τόυ ΥΠΕΧΩΔΕ).
70  Πρβλ.  α� ρθρό 68 ν.  4412/2016.  Εφό� σόν  η  αναθε�τόυσα αρχη�  επιλε�ξει  τη  διαβόυ� λευση επι�  των

δημόσιευμε�νων  εγγρα� φων  της  συ� μβασης  συ� μφωνα  πρός  τα  όριζό� μενα  στό  α� ρθρό  68  ν.
4412/2016,  συμπληρω� νεται  τό  α� ρθρό  20Α κατ΄  αντιστόιχι�α  με  τό  α� ρθρό  20Α τόυ  τευ� χόυς
διακη� ρυξης συ� μβασης ε�ργόυ με αξιόλό�γηση μελε�της (μελετόκατασκευη� ) 

71 Πρβ. Άρθρό 25 τόυ ν. 4412/2016. Επισημαι�νεται ό� τι όι αναθε�τόυσες αρχε�ς δεν μπόρόυ� ν να καλόυ� ν
συγκεκριμε�νες τα� ξεις/ πτυχι�α τόυ ΜΕΕΠ. 

72  Κατ’  αντιστόιχι�α  με  τα  όυσιω� δη  χαρακτηριστικα�  τόυ  ε�ργόυ  συ� μφωνα  με  τό  α� ρθρό  11  της
παρόυ� σας (αναφε�ρεται η κατηγόρι�α η�  όι κατηγόρι�ες στις όπόι�ες εμπι�πτει τό ε�ργό συ� μφωνα με τό
α� ρθρό 100 τόυ ν. 3669/2008 και τόυς ειδικό� τερόυς ό� ρόυς τόυ α� ρθρόυ 76 ν. 4412/2016).

73  Πρβλ περ. ε παρ. 1 α� ρθρόυ 91 ν. 4412/2016.
74 Πρβλ. α� ρθρό 73 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, ό� πως τρόπόπόιη� θηκε με τό α� ρθρό 107 περ. 6 τόυ ν.

4497/2017. Επισημαι�νεται ό� τι όι αναθε�τόυσες αρχε�ς πρε�πει να πρόσαρμό� ζόυν τό σχετικό�  πεδι�ό
τόυ  Με�ρόυς  ΙΙΙ.Α  τόυ  ΤΕΥΔ  και  ειδικό� τερα,  αντι�  της  αναφόρα� ς  σε  “τελεσι�δικη  καταδικαστικη�
από� φαση”,  δεδόμε�νης  της  ως  α� νω  νόμόθετικη� ς  μεταβόλη� ς,  να  θε�τόυν  τη  φρα� ση  “αμετα� κλητη
καταδικαστικη�  από� φαση”, η δε σχετικη�  δη� λωση τόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α στό ΤΕΥΔ αφόρα�  μό� νό σε
αμετα� κλητες καταδικαστικε�ς απόφα� σεις.

75 Πρβλ.  α� ρθρό 73 παρ.  1 τελευται�α  δυ� ό  εδα� φια τόυ ν.  4412/2016,  ό� πως τρόπόπόιη� θηκαν με τό
α� ρθρό 107 περ. 7 τόυ ν. 4497/2017.

76  Πρβ. α� ρθρό 73 παρ. 2 περι�πτωση γ τόυ ν. 4412/2016 , η όπόι�α πρόστε�θηκε με τό α� ρθρό 39 τόυ ν.
4488/2017.

77  Επισημαι�νεται  ό� τι  η  εν  λό�γω  πρό� βλεψη  για  παρε�κκλιση  από�  τόν  υπόχρεωτικό�  απόκλεισμό�
απότελει�  δυνατό� τητα  της  αναθε�τόυσας  αρχη� ς  (πρβλ.  Άρθρό  73  παρ.  3  τόυ  ν.  4412/2016).  Σε
περι�πτωση πόυ δεν επιθυμει� να πρόβλε�ψει τη σχετικη�  δυνατό� τητα, η αναθε�τόυσα αρχη�  διαγρα� φει
την  παρα� γραφό αυτη� .

78 Επισημαι�νεται  ό� τι   η  εν  λό�γω  πρό� βλεψη  για  παρε�κκλιση  από�  τόν  υπόχρεωτικό�  απόκλεισμό�
απότελει�  δυνατό� τητα  της  αναθε�τόυσας  αρχη� ς  (πρβλ.  Άρθρό  73  παρ.  3  τόυ  ν.  4412/2016).  Σε
περι�πτωση πόυ δεν επιθυμει� να πρόβλε�ψει τη σχετικη�  δυνατό� τητα, η αναθε�τόυσα αρχη�  διαγρα� φει
την παρα� γραφό  αυτη� .

79  Οι λό�γόι της παραγρα� φόυ 22.Α.4.  απότελόυ� ν  δυνητικόυ� ς  λό�γόυς απόκλεισμόυ�  συ� μφωνα με τό
α� ρθρό 73 παρ.  4 ν.  4412/2016.  Κατα�  συνε�πεια,  η αναθε�τόυσα αρχη�  δυ� ναται  να επιλε�ξει  ε�ναν,
περισσό� τερόυς, ό� λόυς η�  ενδεχόμε�νως και κανε�ναν από�  τόυς λό�γόυς απόκλεισμόυ�  συνεκτιμω� ντας
τα  ιδιαι�τερα  χαρακτηριστικα�  της  υπό�  ανα� θεση  συ� μβασης  (εκτιμω� μενη  αξι�α  αυτη� ς,  ειδικε�ς
περιστα� σεις κλπ), με σχετικη�  πρό� βλεψη στό παρό� ν σημει�ό της διακη� ρυξης. 

80  Σημειω� νεται  ό� τι  ό  ανωτε�ρω  εθνικό� ς  λό�γός  απόκλεισμόυ�  τι�θεται  στη  διακη� ρυξη  μό� νό  για
συμβα� σεις ε�ργων πρόυE πόλόγισμόυ�  εκτιμω� μενης αξι�ας ανω� τερης τόυ 1.000.000,00 ευρω�   και στην
περι�πτωση αυτη�  συμπληρω� νεται στό Με�ρός ΙΙΙ Δ τόυ ΤΕΥΔ 

81  Πρβλ.  α� ρθρό  73  παρ.  10  ν.  4412/2016,  η  όπόι�α  πρόστε�θηκε  με  τό  α� ρθρό  107 περ.  9  τόυ  ν.
4497/2017. Επι�σης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ε�γγραφό της Αρχη� ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχετικα�  με την από� φαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρι�όυ 2018 στην υπό� θεση C-124/2017 Vossloh,
ιδι�ως σκε�ψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019..

82  Υπενθυμι�ζεται  ό� τι   αναφόρα�  στην  παρα� γραφό  22.Α.4  θα  γι�νει  μό� νό  στην  περι�πτωση  πόυ  η
Αναθε�τόυσα Αρχη�  επιλε�ξει κα� πόιόν από�  τόυς δυνητικόυ� ς λό�γόυς απόκλεισμόυ� .

83  Επισημαι�νεται ό� τι ό� λα τα κριτη� ρια πόιότικη� ς επιλόγη� ς, πλην της καταλληλό� τητας για την α� σκηση
επαγγελματικη� ς δραστηριό� τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό�  με τό αρ. 76 τόυ ν. 4412/2016),
ει�ναι πρόαιρετικα�  για την αναθε�τόυσα αρχη�  και πρε�πει να σχετι�ζόνται και να ει�ναι ανα� λόγα με τό
αντικει�μενό της συ� μβασης (α� ρθρό 75 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016). Σε κα� θε περι�πτωση, πρε�πει να
διαμόρφω� νόνται  κατα�  τρό� πό,  ω� στε  να  μην  περιόρι�ζεται  δυσανα� λόγα  η  συμμετόχη�  των
ενδιαφερό� μενων όικόνόμικω� ν φόρε�ων στόυς διαγωνισμόυ� ς. Κατα�  τό στα� διό τόυ πρόσδιόρισμόυ�
των  κριτηρι�ων  καταλληλό� τητας  των  υπόψηφι�ων,  ει�ναι  αναγκαι�ό  να  τηρόυ� νται  από�  τις
αναθε�τόυσες  αρχε�ς,  όι  θεμελιω� δεις  ενωσιακε�ς  αρχε�ς,  ιδι�ως  η  αρχη�  της  ι�σης  μεταχει�ρισης  των
συμμετεχό� ντων, της απόφυγη� ς των διακρι�σεων, της διαφα� νειας και της ανα� πτυξης τόυ ελευ� θερόυ
ανταγωνισμόυ� .  Τα  κριτη� ρια  επιλόγη� ς  τόυ α� ρθρόυ  22.Β  –  22.Ε  εξετα� ζόνται  κατα�  τη  διαδικασι�α
ελε�γχόυ της καταλληλό� τητας τόυ πρόσφε�ρόντός να εκτελε�σει τη συ� μβαση (κριτη� ρια “on/off”). 

84  Επισημαι�νεται ό� τι όι αναθε�τόυσες αρχε�ς δεν μπόρόυ� ν να καλόυ� ν συγκεκριμε�νες τα� ξεις/ πτυχι�α
τόυ ΜΕΕΠ. Πρβλ. α� ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ό� πως ισχυ� όυν δυνα� μει τόυ α� ρθρόυ 119 παρ. 5 περ. α'





ε�ως δ' τόυ ν. 4472/2017, σε συνδυασμό�  με τό α� ρθρό 75 παρ. 2 & 5 τόυ ν. 4412/2016 (πρβ. και
α� ρθρό 80 παρ. 1 τόυ ν. 3669/2008, ό� πως αντικαταστα� θηκε με τό α� ρθρό 119 παρ. 5 περ. η' τόυ ν.
4472/2017).

85  Οι αναθε�τόυσες αρχε�ς μπόρόυ� ν να επιβα� λλόυν απαιτη� σεις πόυ να διασφαλι�ζόυν ό� τι όι όικόνόμικόι�
φόρει�ς διαθε�τόυν την αναγκαι�α όικόνόμικη�  και χρηματόδότικη�  ικανό� τητα για την εκτε�λεση της
συ� μβασης. Όλες όι απαιτη� σεις πρε�πει να σχετι�ζόνται και να ει�ναι ανα� λόγες με τό αντικει�μενό της
συ� μβασης (πρβ. α� ρθρό 75 παρ. 1 τελευται�ό εδα� φιό και αρ. 75 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Οι εν λό�γω
απαιτη� σεις καθόρι�ζόνται περιγραφικα�  στό παρό� ν σημει�ό, χωρι�ς παραπόμπη�  σε τα� ξεις/πτυχι�α τόυ
ΜΕΕΠ. Σε κα� θε περι�πτωση και με�χρι την κατα� ργηση των α� ρθρων 80 ε�ως 110 τόυ ν. 3669/2008 και
την ε�ναρξη ισχυ� ός τόυ π.δ. τόυ α� ρθρόυ 118 παρ. 20 τόυ ν. 4472/2017, επισημαι�νεται ό� τι, εφό� σόν η
αναθε�τόυσα αρχη�  επιλε�ξει την παραπόμπη�  σε τα� ξεις/πτυχι�α τόυ ΜΕΕΠ ως πρός τόν καθόρισμό�
των  απαιτη� σεων  για  τις  εγγεγραμμε�νες  στό  ΜΕΕΠ  εργόληπτικε�ς  επιχειρη� σεις,  πρε�πει  να
περιγρα� ψει  αναλυτικα�  τις  αντι�στόιχες  απαιτη� σεις  και  για  τις  αλλόδαπε�ς  εργόληπτικε�ς
επιχειρη� σεις.

86  Οι αναθε�τόυσες αρχε�ς μπόρόυ� ν να επιβα� λλόυν απαιτη� σεις πόυ να διασφαλι�ζόυν ό� τι όι όικόνόμικόι�
φόρει�ς  διαθε�τόυν  την  αναγκαι�α  τεχνικη�  και  επαγγελματικη�  ικανό� τητα  για  την  εκτε�λεση  της
συ� μβασης. Όλες όι απαιτη� σεις πρε�πει να σχετι�ζόνται και να ει�ναι ανα� λόγες με τό αντικει�μενό της
συ� μβασης (πρβ. α� ρθρό 75 παρ. 1 τελευται�ό εδα� φιό και αρ. 75 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016). Οι εν λό�γω
απαιτη� σεις  καταρχα� ς  καθόρι�ζόνται  περιγραφικα�  στό  παρό� ν  σημει�ό,  χωρι�ς  παραπόμπη�  σε
τα� ξεις/πτυχι�α  τόυ  ΜΕΕΠ  η�  βαθμι�δες/κατηγόρι�ες  τόυ  ΜΕΚ.  Σε  κα� θε  περι�πτωση  και  με�χρι  την
κατα� ργηση των α� ρθρων 80 ε�ως 110 τόυ ν. 3669/2008 και την ε�ναρξη ισχυ� ός τόυ π.δ. τόυ α� ρθρόυ
118  παρ.  20  τόυ  ν.  4472/2017,  επισημαι�νεται  ό� τι,   εφό� σόν  η  αναθε�τόυσα  αρχη�  επιλε�ξει  την
παραπόμπη�  σε τα� ξεις/πτυχι�α τόυ ΜΕΕΠ η�  βαθμι�δες/κατηγόρι�ες τόυ ΜΕΚ ως πρός τόν καθόρισμό�
των απαιτη� σεων για τις  εγγεγραμμε�νες στό ΜΕΕΠ εργόληπτικε�ς  επιχειρη� σεις  (πχ.  στελε�χωση),
πρε�πει να περιγρα� ψει αναλυτικα�  τις αντι�στόιχες απαιτη� σεις και για τις αλλόδαπε�ς εργόληπτικε�ς
επιχειρη� σεις. 

87  Πρόαιρετικη�  επιλόγη� :  Η παρ. 22.Ε τι�θεται κατα�  διακριτικη�  ευχε�ρεια της αναθε�τόυσας αρχη� ς και
συμπληρω� νεται συ� μφωνα με τό α� ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016. Επισημαι�νεται ό� τι ό� λες όι απαιτη� σεις
πρε�πει να σχετι�ζόνται και να ει�ναι ανα� λόγες με τό αντικει�μενό της συ� μβασης (α� ρθρό 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).

88  Τό εδα� φιό αυτό�  πρόστι�θεται κατα�  την κρι�ση της αναθε�τόυσας αρχη� ς συ� μφωνα με τό α� ρθρό 78
παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, α� λλως διαγρα� φεται.

89  Πρόαιρετικη�  επιλόγη� . Συ� μφωνα  με  τό  α� ρθρό  78  παρ.  2  τόυ  ν.  4412/2016,  στην  περι�πτωση
συμβα� σεων ε�ργων όι αναθε�τόυσες αρχε�ς μπόρόυ� ν να απαιτόυ� ν την εκτε�λεση όρισμε�νων κρι�σιμων
καθηκό� ντων απευθει�ας  από�  τόν ι�διό  τόν  πρόσφε�ρόντα (  πρόαιρετικη�  σημει�ωση τόυ ανωτε�ρω
εδαφι�όυ).

90 Ως πρός τόν τρό� πό υπόβόλη� ς  των απόδεικτικω� ν με�σων τόυ παρό� ντός α� ρθρόυ, τα όπόι�α ε�χόυν
συνταχθει�/ παραχθει�  από�  τόυς ι�διόυς τόυς όικόνόμικόυ� ς φόρει�ς πρβλ. α� ρθρό 8 παρ. 3 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

91  Πρβ α� ρθρό 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η όπόι�α πρόστε�θηκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 6 τόυ ν. 4605/19.
Σημειω� νεται ό� τι η πρόθεσμι�α των 10 ημερω� ν πόυ αναγρα� φεται στό παρό� ν σημει�ό αφόρα�  μό� νό τόν
χρό� νό υπόγραφη� ς τόυ ΕΕΕΣ και σε καμι�α περι�πτωση δεν συνδε�εται με τη συνόλικη�  πρόθεσμι�α
υπόβόλη� ς  των πρόσφόρω� ν,  με  την  ε�ννόια  ό� τι  όι  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  ε�χόυν  τη  δυνατό� τητα  να
υπόβα� λλόυν την πρόσφόρα�  τόυς όπότεδη� πότε κατα�  την ως α� νω πρόθεσμι�α.

92  Επισημαι�νεται ό� τι η ανωτε�ρω δυνατό� τητα εναπό� κειται στη διακριτικη�  ευχε�ρεια τόυ όικόνόμικόυ�
φόρε�α.  Εξακόλόυθει�  να υφι�σταται η δυνατό� τητα να υπόγρα� φεται τό ΤΕΥΔ από�  τό συ� νόλό των
φυσικω� ν πρόσω� πων πόυ αναφε�ρόνται στα  τελευται�α δυ� ό εδα� φια τόυ α� ρθρόυ 73 παρ. 1 τόυ  ν.
4412/2016, ό� πως τρόπόπόιη� θηκαν με τό α� ρθρό 107 περ. 7 τόυ ν. 4497/2017.

93  Πρβλ. α� ρθρό 79Α ν. 4412/2016, τό όπόι�ό πρόστε�θηκε με τό α� ρθρό 107 περ. 13 τόυ ν. 4497/2017.
94  Η  υπόχρεωτικη�  αντικατα� σταση  τόυ  τρι�τόυ,  ως  πρός  την  παρ.  4,  εναπό� κειται  στη  διακριτικη�

ευχε�ρεια της αναθε�τόυσας αρχη� ς, εφό� σόν δε δεν την επιθυμει�, απαλει�φεται η αναφόρα�  στην παρ. 4
στό παρό� ν σημει�ό. Πρβλ. α� ρθρό. 78 παρ. 1 τόυ  ν, 4412/2016.

95  Πρβλ.  α� ρθρό 80 παρ.  13 τόυ ν.  4412/2016,  ό� πως πρόστε�θηκε με τό α� ρθρό 43 παρ.  7,  περ.  α,
υπόπερι�πτωση αε τόυ ν. 4605/2019..  

96  Πρβ. παρα� γραφό 12 α� ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό� πως αυτη�  πρόστε�θηκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπερι�πτωση αδ’ τόυ ν. 4605/2019.





97  Εφιστα� ται  η  πρόσόχη�  των  αναθετόυσω� ν  αρχω� ν  στό  ό� τι  πρε�πει  να  ζητει�ται  η  πρόσκό� μιση
δικαιόλόγητικω� ν πρός από� δειξη  μό� νό των λό�γων απόκλεισμόυ�  και των κριτηρι�ων επιλόγη� ς πόυ
ε�χόυν τεθει� στην παρόυ� σα διακη� ρυξη. Επισημαι�νεται, περαιτε�ρω, ό� τι, η αναθε�τόυσα αρχη�  δυ� ναται,
κατα�  τό αρ. 79 παρ. 5 τόυ ν.  4412/2016,  να ζητει�  από�  πρόσφε�ρόντες,  σε όπόιόδη� πότε χρόνικό�
σημει�ό κατα�  τη δια� ρκεια της διαδικασι�ας,  να υπόβα� λλόυν ό� λα η�  όρισμε�να δικαιόλόγητικα� ,  ό� ταν
αυτό�  απαιτει�ται για την όρθη�  διεξαγωγη�  της διαδικασι�ας.

98  Πρβ. παρα� γραφό 12 α� ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό� πως αυτη�  πρόστε�θηκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπερι�πτωση αδ’ τόυ ν. 4605/2019

99  Συ� μφωνα με τό α� ρθρό 73 παρ. 2 τελευται�ό εδα� φιό τόυ ν. 4412/2016 : “Αν ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας
ει�ναι Έλληνας πόλι�της η�  ε�χει την εγκατα� σταση�  τόυ στην Ελλα� δα, όι υπόχρεω� σεις τόυ πόυ αφόρόυ� ν
τις  εισφόρε�ς  κόινωνικη� ς  ασφα� λισης  καλυ� πτόυν  τό� σό  την  κυ� ρια  ό� σό  και  την  επικόυρικη�
ασφα� λιση." 

100   Πρβ. παρα� γραφό 12 α� ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό� πως αυτη�  πρόστε�θηκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπερι�πτωση αδ’ τόυ ν. 4605/2019.

101  Λαμβανόμε�νόυ υπό� ψη τόυ συ� ντόμόυ, σε πόλλε�ς περιπτω� σεις, χρό� νόυ ισχυ� ός των πιστόπόιητικω� ν
φόρόλόγικη� ς  ενημερό� τητας,  όι  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  μεριμνόυ� ν  να  απόκτόυ� ς  εγκαι�ρως
πιστόπόιητικα�  πόυ  να  καλυ� πτόυν  και  τόν  χρό� νό  υπόβόλη� ς  της  πρόσφόρα� ς,  συ� μφωνα  με  τα
ειδικό� τερα όριζό� μενα στό α� ρθρό 104 τόυ ν. 4412/2016, πρόκειμε�νόυ να τα υπόβα� λόυν, εφό� σόν
αναδειχθόυ� ν πρόσωρινόι� ανα� δόχόι. Τα εν λό�γω πιστόπόιητικα�  υπόβα� λλόνται μαζι� με τα υπό� λόιπα
απόδεικτικα�  με�σα τόυ α� ρθρόυ 23 από�  τόν πρόσωρινό�  ανα� δόχό με�σω της λειτόυργικό� τητας της
«Επικόινωνι�ας» τόυ υπόσυστη� ματός.

102  Οι  υπευ� θυνες  δηλω� σεις  τόυ  παρό� ντός  τευ� χόυς  φε�ρόυν  εγκεκριμε�νη  πρόηγμε�νη  ηλεκτρόνικη�
υπόγραφη�  η�  πρόηγμε�νη  ηλεκτρόνικη�  υπόγραφη�  πόυ  υπόστηρι�ζεται  από�  εγκεκριμε�νό
πιστόπόιητικό�  (Πρβλ. α� ρθρό 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)

103  Πρβλ. όμόι�ως  ως α� νω υπόσημει�ωση για τα πιστόπόιητικα�  φόρόλόγικη� ς ενημερό� τητας
104  Πρβλ. παρα� γραφό 12 α� ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό� πως αυτη�  πρόστε�θηκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 7,

περ. α, υπόπερι�πτωση αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
105  Πρβ α� ρθρό 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, ό� πως πρόστε�θηκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 46 περ α  τόυ ν.

4605/2019
106  Εφό� σόν η αναθε�τόυσα αρχη�  την επιλε�ξει ως λό�γό απόκλεισμόυ� .
107  Πρβ. παρα� γραφό 12 α� ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό� πως αυτη�  πρόστε�θηκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 7,

περ. α, υπόπερι�πτωση αδ’ τόυ ν. 4605/2019
108  Με  εκτυ� πωση  της  καρτε�λας  “Στόιχει�α  Μητρω� όυ/  Επιχει�ρησης”,  ό� πως  αυτα�  εμφανι�ζόνται  στό

taxisnet.
109  Η πλατφό� ρμα της ΕυρωπαιEκη� ς Επιτρόπη� ς eCertis για την αναζη� τηση ισόδυ� ναμων πιστόπόιητικω� ν

α� λλων  κρατω� ν-μελω� ν  της  Ε.Ε  ει�ναι  διαθε�σιμη,  χωρι�ς  κό� στός,  στη  διαδρόμη� .
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαι�νεται ό� τι η ΕΑΑΔΗΣΥ ει�ναι ό αρμό� διός εθνικό� ς
φόρε�ας για την καταχω� ρηση και τη� ρηση των στόιχει�ων τόυ eCertis για την Ελλα� δα. Πρβλ. τό με
αριθμ.  πρωτ.  2282/25-4-2018  σχετικό�  ε�γγραφό  της  Αρχη� ς  στόν  ακό� λόυθό  συ� νδεσμό
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn?
highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBlcGlncmFtb
WlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIGFwbzhldGh
yaW8iXQ==

110  Εφό� σόν η αναθε�τόυσα αρχη�  τις επιλε�ξει, ό� λες η�  κα� πόια/ες εξ αυτω� ν, ως λό�γόυς απόκλεισμόυ� .
111  Επισημαι�νεται ό� τι η αναθε�τόυσα αρχη� ,  εφό� σόν μπόρε�σει να απόδει�ξει,  με κατα� λληλα με�σα, ό� τι

συντρε�χει κα� πόια από�  τις περιπτω� σεις αυτε�ς, απόκλει�ει όπόιόνδη� πότε όικόνόμικό�  φόρε�α από�  τη
συμμετόχη�  στη διαδικασι�α συ� ναψης της δημό� σιας συ� μβασης. 

112 Εφό� σόν η αναθε�τόυσα αρχη�  την επιλε�ξει ως λό�γό απόκλεισμόυ� .
113 Η υπόχρε�ωση πρόσκό� μισης δικαιόλόγητικω� ν όνόμαστικόπόι�ησης μετόχω� ν, εφό� σόν πρό� κειται για

συμβα� σεις εκτιμω� μενης αξι�ας α� νω τόυ 1.000.000,00 ευρω� , αφόρα�  μό� νό στις  ανω� νυμες εταιρει�ες
πόυ λαμβα� νόυν με�ρός στό διαγωνισμό� ,  ει�τε  πρό� κειται  για μεμόνωμε�νόυς υπόψη� φιόυς,  ει�τε  για
με�λη  ενω� σεων  Εξαιρόυ� νται  της  υπόχρε�ωσης  αυτη� ς  όι  εταιρει�ες  πόυ  ει�ναι  εισηγμε�νες  στό
Χρηματιστη� ριό της χω� ρας εγκατα� σταση� ς τόυς και υπόβα� λλόυν περι� τόυ� τόυ υπευ� θυνη δη� λωση τόυ
νόμι�μόυ εκπρόσω� πόυ τόυς.

114  Πρβ παρα� γραφό 12 α� ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό� πως αυτη�  πρόστε�θηκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 7,





περ. α, υπόπερι�πτωση αδ’ τόυ ν. 4605/2019
115  Εφό� σόν συντρε�χει περι�πτωση λό�γω τόυ πρόυE πόλόγισμόυ�  της συ� μβασης, πρε�πει να πρόβλε�πεται

και η δυνατό� τητα συμμετόχη� ς επιχειρη� σεων  εγγεγραμμε�νων στα Νόμαρχιακα�  Μητρω� α (βλε�πετε
α� ρθρα 105 και 106 τόυ ν. 3669/2008). Στην περι�πτωση αυτη�  να τι�θεται η αντι�στόιχη πρό� βλεψη.

116  η όπόι�α εκδι�δεται συ� μφωνα με τις ειδικε�ς διατα� ξεις τόυ ν. 3669/2008 και φε�ρει συγκεκριμε�νό
χρό� νό ισχυ� ός.

117  Πρβλ. παρα� γραφό 12 α� ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό� πως αυτη�  πρόστε�θηκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπερι�πτωση αδ’ τόυ ν. 4605/2019. 

118   Πρβλ. α� ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ό� πως ισχυ� όυν δυνα� μει τόυ α� ρθρόυ 119 παρ. 5 περ. α' ε�ως δ' τόυ ν.
4472/2017, σε συνδυασμό�  με τό α� ρθρό 75 παρ. 2 & 5 τόυ ν. 4412/2016

119   Πρβλ. όμόι�ως πρόηγόυ� μενη υπόσημει�ωση
120 Εφό� σόν ε�χει αναφερθει� σχετικη�  απαι�τηση στό α� ρθρό 22.Ε συμπληρω� νεται αναλό�γως συ� μφωνα με

τό α� ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016.
121  Πρβλ. παρα� γραφό 12 α� ρθρόυ 80 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως αυτη�  πρόστε�θηκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 7,

περ. α, υπόπερι�πτωση αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
122  Συ� μφωνα  με  τη  δια� ταξη  τόυ  α� ρθρόυ  20  παρ.  5  τόυ  ν.  3669/2008:  “Για  τη  συμμετόχη�  σε

διαγωνισμόυ� ς  δημόσι�ων ε�ργων χόρηγει�ται  σε  κα� θε  εργόληπτικη�  επιχει�ρηση  εγγεγραμμε�νη στό
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερό� τητα πτυχι�όυ», η όπόι�α, σε συνδυασμό�  με τη βεβαι�ωση εγγραφη� ς πόυ εκδι�δεται
από�  την  υπηρεσι�α  τη� ρησης  τόυ  Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα�  «επι�σημό  κατα� λόγό αναγνωρισμε�νων
εργόληπτω� ν»  [...] και  απαλλα� σσει  τις  εργόληπτικε�ς  επιχειρη� σεις  από�  την  υπόχρε�ωση  να
καταθε�τόυν τα επιμε�ρόυς δικαιόλόγητικα�  στόυς  διαγωνισμόυ� ς.”  Επισημαι�νεται ό� τι, συ� μφωνα με
τό α� ρθρό 22 ( Τρόπόπόιη� σεις τόυ Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τόυ ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Τό πρω� τό
εδα� φιό της περι�πτωσης 31 της παραγρα� φόυ 1 τόυ α� ρθρόυ 377 αντικαθι�σταται ως εξη� ς: «31) τόυ
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των α� ρθρων 80 ε�ως 110, τα όπόι�α παραμε�νόυν σε ισχυ�  με�χρι την
ε�κδόση τόυ πρόεδρικόυ�  διατα� γματός τόυ α� ρθρόυ 83, των παραγρα� φων 4 και 5 τόυ α� ρθρόυ 20 και
της παραγρα� φόυ 1 α τόυ α� ρθρόυ 176».

123 Στην  περι�πτωση  ό� μως πόυ  η  Ενημερό� τητα  Πτυχι�όυ  δεν  καλυ� πτει  τις  εισφόρε�ς  επικόυρικη� ς
ασφα� λισης, τα σχετικα�  δικαιόλόγητικα�  υπόβα� λλόνται ξεχωριστα� .

124 Μό� νό στην περι�πτωση πόυ ε�χει επιλεγει� από�  την αναθε�τόυσα αρχη�  ως λό�γός απόκλεισμόυ� .
125  Επισημαι�νεται  ό� τι  ό  όικόνόμικό� ς  φόρε�ας  παρα� γει  από�  τό υπόσυ� στημα τό ηλεκτρόνικό�  αρχει�ό

«εκτυπω� σεις»  των Δικαιόλόγητικω� ν  Συμμετόχη� ς  σε  μόρφη�  αρχει�όυ  Portable  Document  Format
(PDF),  τό  όπόι�ό  υπόγρα� φεται  με  εγκεκριμε�νη  πρόηγμε�νη  ηλεκτρόνικη�  υπόγραφη�  η�  πρόηγμε�νη
ηλεκτρόνικη�  υπόγραφη�  με  χρη� ση  εγκεκριμε�νων  πιστόπόιητικω� ν  και  επισυνα� πτεται  στόν
(υπό)φακε�λό της πρόσφόρα� ς «Δικαιόλόγητικα�  Συμμετόχη� ς» (Πρβλ α� ρθρό 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)

126  Πρβ. α� ρθρό 92 παρ. 8 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως πρόστε�θηκε με τό α� ρθρό 43 παρ.8 υπόπαρ. β. τόυ ν.
4605/2019 και τρόπόπόιη� θηκε από�  τό α� ρθρό 56 παρ. 4 τόυ ν. 4609/2019.

127 Οι αναθε�τόυσες αρχε�ς μπόρόυ� ν να πρόβλε�πόυν στα ε�γγραφα της συ� μβασης ό� τι, κατό� πιν αιτη� ματός
τόυ υπεργόλα� βόυ και εφό� σόν η φυ� ση της συ� μβασης τό επιτρε�πει, η αναθε�τόυσα αρχη�  καταβα� λλει
απευθει�ας στόν υπεργόλα� βό την αμόιβη�  τόυ για την εκτε�λεση πρόμη� θειας,  υπηρεσι�ας η�  ε�ργόυ,
δυνα� μει  συ� μβασης  υπεργόλαβι�ας  με  τόν  ανα� δόχό.  Στην  περι�πτωση  αυτη� ,  στα  ε�γγραφα  της
συ� μβασης καθόρι�ζόνται τα ειδικό� τερα με�τρα η�  όι μηχανισμόι� πόυ επιτρε�πόυν στόν κυ� ριό ανα� δόχό
να εγει�ρει αντιρρη� σεις ως πρός αδικαιόλό�γητες πληρωμε�ς, καθω� ς και όι ρυθμι�σεις πόυ αφόρόυ� ν
αυτό� ν τόν τρό� πό πληρωμη� ς.  Στην περι�πτωση αυτη�  δεν αι�ρεται η ευθυ� νη τόυ κυ� ριόυ αναδό�χόυ.
Συμπληρω� νεται αναλό�γως. 

128  Πρβλ και α� ρθρό 165 ν. 4412/2016.
129 Εφό� σόν  στη  Διακη� ρυξη  τι�θενται  επιπλε�όν  ό� ρόι  τεχνικη� ς  ικανό� τητας,  αναφε�ρεται  η  σχετικη�

από� φαση τόυ Υπόυργόυ�  Υπόδόμω� ν και Μεταφόρω� ν, ό� πως απαιτει�ται από�  τό α� ρθρό 76 παρ. 2 τόυ
ν. 4412/2016 η�  η αντι�στόιχη από� φαση τόυ α� ρθρόυ 53 παρ. 7 β τόυ ν. 4412/2016  για επιπλε�όν
ό� ρόυς τεχνικη� ς και όικόνόμικη� ς ικανό� τητας.
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