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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
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Π.Δ.Ε.
ΣΑΕΠ 522
Κ.Ε.2018ΕΠ52200008

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 440.000,00 Ευρώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ ΟΥ Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Η Σ
ΕΡΓΟΥ
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Αρ.Αποφ. 620-33/19-07-2022 (ΑΔΑ:6ΜΚ57ΛΕ-Ζ0Β) Ο.Ε.
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

cpv: 45233141-9

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΞΩΝ
Εκτιμώμενης αξίας 354.838,71Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α. 85.161,29Ευρώ),
που θα διεξαχθεί σύ μφωνα με:
α) τις διατά ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) , β) τους ό ρους της παρού σας
& γ)τις διατά ξεις του ν. Ν.4782/2021
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
1.1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Αναθέτουσα αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Αριθμό ς Φορολογικού Μητρώ ου (Α.Φ.Μ.):Υπολό γου διαχειριστή 090240815 ΠΤΑ-ΙΝ
Κωδικό ς ηλεκτρονική ς τιμολό γησης …………………………………..5
Οδός
: ΣΑΜΑΡΑ 13
Ταχ.Κωδ.
: 49100
Τηλ.
: 2661362208
Telefax
: 2661030652
E-mail
: e.vasilaki@pin.gov.gr
Πληροφορίες: : Ελ.Βασιλάκη
Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Φορέας κατασκευής του έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-Δ/ΝΣΗ Τ.Ε.
Προϊσταμένη Αρχή :
Δ/ΝΣΗ Τ.Ε. Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εφό σον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθού ν κατά τη διά ρκεια της διαδικασίας σύ ναψης ή
εκτέλεσης του έργου, υποχρεού νται να δηλώ σουν ά μεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή
στον ανά δοχο.
Εφό σον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή /και τα αποφαινό μενα ό ργανα του Φορέα Κατασκευή ς
καταργηθού ν, συγχωνευτού ν ή με οποιονδή ποτε τρό πο μεταβληθού ν κατά τη διά ρκεια της
διαδικασίας σύ ναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεού νται να δηλώ σουν ά μεσα,
στους
προσφέροντες6 ή στον ανά δοχο τα στοιχεία των υπηρεσιώ ν ή αποφαινό μενων οργά νων, τα οποία
κατά τον νό μο αποτελού ν καθολικό διά δοχο των εν λό γω οργά νων που υπεισέρχονται στα
δικαιώ ματα και υποχρεώ σεις τους.
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1. Τα έγγραφα της σύ μβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του ά ρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παρό ντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό , είναι τα ακό λουθα :
α) η παρού σα διακή ρυξη,
β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύ μβασης (ΕΕΕΣ)7
γ)το έντυπο οικονομική ς προσφορά ς, ό πως παρά γεται από την ειδική ηλεκτρονική φό ρμα του
υποσυστή ματος,
δ) ο προϋ πολογισμό ς δημοπρά τησης,
ε) το τιμολό γιο δημοπρά τησης,
στ) η ειδική συγγραφή υποχρεώ σεων,
ζ) η τεχνική συγγραφή υποχρεώ σεων
η) το τεύ χος συμπληρωματικώ ν τεχνικώ ν προδιαγραφώ ν,
θ) το υπό δειγμα ….8
ι) το τεύ χος τεχνική ς περιγραφή ς,
ια) η τεχνική μελέτη,
ιβ)τυχό ν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθού ν από την αναθέτουσα
αρχή επί ό λων των ανωτέρω
ιγ) ............................9
Σημειώνουμε ότι στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Εγγράφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) της υπηρεσίας που πρέπει
να χρησιμοποιηθεί από τους Ο.Φ. δεν περιλαμβάνονται τα κεφάλαια Β, Γ, Δ του μέρους IV και
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το σύνολο του μέρους V, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις σελίδες 23 & 24 της
κατευθυντήριας οδηγίας 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
(ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) Ειδικά θέματα
συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Σε αντικατάσταση των αφαιρούμενων μερών της ΕΕΕΣ , απαιτείται ο Οικονομικός Φορέας να
απαντήσει αποκλειστικά και μόνο στο α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής του
μέρους IV του ΕΕΕΣ και η ένδειξη αυτή καλύπτει και την δήλωση περί μη υπέρβασης των
ορίων του ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργολαβικών συμβάσεων.
2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην ηλεκτρονική
Δ/νση www.pin.gov.gr στην διαδρομή Προκηρύξεις- Διαγωνισμοί.
Κά θε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριώ ν πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακή ς
πύ λης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».
.................................................................................
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2.3 Εφό σον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ή τοι έως την 07-10-202212 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε
ό λους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύ μβασης, το αργό τερο στις 11-10-202213
Απαντή σεις σε τυχό ν διευκρινίσεις που ζητηθού ν, αναρτώ νται στον δημό σια προσβά σιμο
ηλεκτρονικό χώ ρο του διαγωνισμού στην προαναφερό μενη πύ λη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζί με τα υπό λοιπα έγγραφα της σύ μβασης προς ενημέρωση των
ενδιαφερό μενων οικονομικώ ν φορέων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώ νονται με δική τους
ευθύ νη μέσα από τον υπό ψη ηλεκτρονικό χώ ρο.
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβή ς των προσφορώ ν, ού τως ώ στε ό λοι οι
ενδιαφερό μενοι οικονομικοί φορείς να μπορού ν να λά βουν γνώ ση ό λων των αναγκαίων
πληροφοριώ ν για την κατά ρτιση των προσφορώ ν στις ακό λουθες περιπτώ σεις:
α) ό ταν, για οποιονδή ποτε λό γο, πρό σθετες πληροφορίες, αν και ζητή θηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργό τερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορώ ν,
β) ό ταν τα έγγραφα της σύ μβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διά ρκεια της παρά τασης θα είναι ανά λογη με τη σπουδαιό τητα των πληροφοριώ ν που ζητή θηκαν ή
των αλλαγώ ν.
Όταν οι πρό σθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατά λληλων προσφορώ ν, η παρά ταση της προθεσμίας εναπό κειται στη διακριτική
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχή ς.
2.4 Τροποποίηση των ό ρων της διαγωνιστική ς διαδικασίας (πχ αλλαγή /μετά θεση της καταληκτική ς
ημερομηνίας υποβολή ς προσφορώ ν, καθώ ς και σημαντικές αλλαγές των εγγρά φων της σύ μβασης,
σύ μφωνα με την προηγού μενη παρά γραφο), δημοσιεύ ονται στο ΚΗΜΔΗΣ14.
Άρθρο 2 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύ ονται ό τι:
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α) τηρού ν και θα εξακολουθή σουν να τηρού ν κατά την εκτέλεση της σύ μβασης, εφό σον επιλεγού ν,
τις υποχρεώ σεις τους που απορρέουν από τις διατά ξεις της περιβαλλοντική ς, κοινωνικοασφαλιστική ς
και εργατική ς νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβά σεις ή διεθνείς διατά ξεις περιβαλλοντικού , κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμού νται στο Παρά ρτημα Χ του Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016. Η τή ρηση των εν λό γω
υποχρεώ σεων ελέγχεται και βεβαιώ νεται από τα ό ργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβά σεων και τις αρμό διες δημό σιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργού ν εντό ς των ορίων της
ευθύ νης και της αρμοδιό τητά ς τους 15,
β) δεν θα ενεργή σουν αθέμιτα, παρά νομα ή καταχρηστικά καθ΄ ό λη τη διά ρκεια της διαδικασίας
ανά θεσης, αλλά και κατά το στά διο εκτέλεσης της σύ μβασης, εφό σον επιλεγού ν και
γ) λαμβά νουν τα κατά λληλα μέτρα για να διαφυλά ξουν την εμπιστευτικό τητα των πληροφοριώ ν που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από την αναθέτουσα αρχή .
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι προσφορές
υποβά λλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά , μέσω της
διαδικτυακή ς πύ λης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώ ρα που ορίζεται στο ά ρθρο 18 της παρού σας διακή ρυξης, σε ηλεκτρονικό
φά κελο του υποσυστή ματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογρά φονται, τουλά χιστον, με
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή , η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο)
πιστοποιητικό , σύ μφωνα με την παρ. 2 του ά ρθρου 37 του ν. 4412/2016. 16
Για τη συμμετοχή στην παρού σα διαδικασία οι ενδιαφερό μενοι οικονομικοί φορείς ακολουθού ν τη
διαδικασία εγγραφή ς του ά ρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινή ς Υπουργική ς Από φασης «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής
«ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)».
Η ένωση οικονομικώ ν φορέων υποβά λλει κοινή προσφορά , η οποία υποχρεωτικά υπογρά φεται,
σύ μφωνα με τα ανωτέρω, είτε από ό λους τους οικονομικού ς φορείς που αποτελού ν την ένωση,
είτε από εκπρό σωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά , προσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συμμετοχή ς του κά θε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομή ς
αμοιβή ς μεταξύ τους, καθώ ς και ο εκπρό σωπος/συντονιστή ς αυτή ς. Η εν λό γω δή λωση
περιλαμβά νεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενό τητα Α) είτε στη συνοδευτική υπεύ θυνη δή λωση
που δύ ναται να υποβά λλουν τα μέλη της ένωσης.
3.2 Στον ηλεκτρονικό φά κελο προσφορά ς περιέχονται:
(α) ένας (υπο)φά κελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχή ς».
(β) ένας (υπο)φά κελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά ».
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρή ση του σχετικού πεδίου του υποσυστή ματος, κατά την
σύ νταξη της προσφορά ς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτή ρα, σύ μφωνα με τα
οριζό μενα στο ά ρθρο 21 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση αυτή , ο προσφέρων υποβά λει στον οικείο (υπο)φά κελο σχετική αιτιολό γηση με τη
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά ό λες τις σχετικές διατά ξεις νό μου ή
διοικητικές πρά ξεις που επιβά λλουν την εμπιστευτικό τητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως
συνημμένο της ηλεκτρονική ς του προσφορά ς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες
σχετικά με τις τιμές μονά δος, τις προσφερό μενες ποσό τητες και την οικονομική προσφορά .
3.4 Στην περίπτωση της υποβολή ς στοιχείων με χρή ση μορφό τυπου φακέλου συμπιεσμένων
ηλεκτρονικώ ν αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά , σύ μφωνα με τα ανωτέρω αναφερό μενα, θα πρέπει να
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τα υποβά λλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφό τυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικώ ν αρχείων που να
περιλαμβά νει αυτά .
3.5 Ο χρή στης – οικονομικό ς φορέας υποβά λλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
υποσυστή ματος, ό πως περιγρά φεται κατωτέρω:
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβά νονται στον (υπο)φά κελο με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχή ς» είναι τα οριζό μενα στο ά ρθρο 24.2 της παρού σας, υποβά λλονται από
τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και γίνονται
αποδεκτά , ανά περίπτωση, σύ μφωνα με την παρ. β του ά ρθρου 4.2.της παρού σας.
β) Το αργό τερο πριν από την ημερομηνία και ώ ρα αποσφρά γισης των προσφορώ ν που ορίζεται στο
ά ρθρο 18 της παρού σας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή 17, με ευθύ νη του οικονομικού φορέα
οι πρωτό τυπες εγγυή σεις συμμετοχή ς, πλην των εγγυή σεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά , ά λλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαρά δεκτη.18
Οι ανωτέρω πρωτό τυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχή ς προσκομίζονται σε κλειστό φά κελο, στον
οποίο αναγρά φεται τουλά χιστον ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρό ντος διαγωνισμού και ως
παραλή πτης η Επιτροπή Διαγωνισμού .
Η προσκό μιση των πρωτό τυπων εγγυή σεων συμμετοχή ς πραγματοποιείται είτε με κατά θεση του ως
ά νω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκό λλου της αναθέτουσας αρχή ς είτε με την αποστολή του
ταχυδρομικώ ς, επί αποδείξει. Το βά ρος από δειξης της έγκαιρης προσκό μισης φέρει ο οικονομικό ς
φορέας. Το εμπρό θεσμο αποδεικνύ εται με τον αριθμό πρωτοκό λλου είτε με την επίκληση του
σχετικού αποδεικτικού αποστολή ς, ανά περίπτωση.
Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύ ησης συμμετοχή ς ταχυδρομικώ ς, ο
οικονομικό ς φορέας αναρτά , εφό σον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγή ς του φακέλου του στο
πρωτό κολλο της αναθέτουσας αρχή ς, το αργό τερο έως την ημερομηνία και ώ ρα αποσφρά γισης των
προσφορώ ν, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκό μισης
(αποδεικτικό κατά θεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορώ ν), προκειμένου να ενημερώ σει
την αναθέτουσα αρχή περί της τή ρησης της υποχρέωσή ς του σχετικά με την (εμπρό θεσμη)
προσκό μιση της εγγύ ησης συμμετοχή ς του στον παρό ντα διαγωνισμό .
γ) Οι προσφέροντες συντά σσουν την οικονομική τους προσφορά , συμπληρώ νοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φό ρμα του υποσυστή ματος.
δ) Oι προσφέροντες δύ νανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιώ ν του υποσυστή ματος, σε
εκτύ πωση ελέγχου ομαλό τητας των επιμέρους ποσοστώ ν έκπτωσης, ανά ομά δα εργασιώ ν, στην
περίπτωση υποβολή ς προσφορά ς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2α του
ά ρθρου 95 του ν.4412/2016.19
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παρά γουν από το υποσύ στημα τα ηλεκτρονικά αρχεία
[«εκτυπώ σεις» των Δικαιολογητικώ ν Συμμετοχή ς και της Οικονομική ς Προσφορά ς τους σε μορφή
αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνονται αποδεκτά , εφό σον φέρουν,
τουλά χιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή , η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνά πτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της
προσφορά ς. Κατά τη συστημική υποβολή της προσφορά ς το υποσύ στημα πραγματοποιεί
αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονική ς προσφορά ς σε σχέση με τα
παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχή ς και Οικονομική Προσφορά ) και εφό σον
οι έλεγχοι αυτοί αποβού ν επιτυχείς η προσφορά υποβά λλεται στο υποσύ στημα. Διαφορετικά , η
προσφορά δεν υποβά λλεται και το υποσύ στημα ενημερώ νει τους προσφέροντες με σχετικό μή νυμα
σφά λματος στη διεπαφή του χρή στη των προσφερό ντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβού ν στις
σχετικές ενέργειες διό ρθωσης.
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στ) Εφό σον οι οικονομικοί ό ροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύ νολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φό ρμες του υποσυστή ματος, οι προσφέροντες επισυνά πτουν τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία,
σύ μφωνα με τα ανωτέρω, στην περίπτωση ε.20
ζ) Από το υποσύ στημα εκδίδεται ηλεκτρονική από δειξη υποβολή ς προσφορά ς, η οποία αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μή νυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώ σεις που με την προσφορά υποβά λλονται δημό σια ή /και ιδιωτικά έγγραφα, είτε έχουν
παραχθεί από τον ίδιο τον προσφέροντα είτε από τρίτους, αυτά γίνονται αποδεκτά , ανά περίπτωση,

σύ μφωνα με την παρ. β του ά ρθρου 4.2.της παρού σας21

η) Έως την ημέρα και ώ ρα αποσφρά γισης των προσφορώ ν προσκομίζονται, με ευθύ νη του
οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή , σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φά κελο, στον οποίο
αναγρά φεται ο αποστολέας και ως παραλή πτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρό ντος διαγωνισμού ,
τυχό ν στοιχεία της ηλεκτρονική ς προσφορά ς του, ή τοι των υποφακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχή ς» και «Οικονομική Προσφορά », τα οποία απαιτείται να προσκομισθού ν σε πρωτό τυπα ή
ακριβή αντίγραφα22.
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
i) η πρωτό τυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχή ς, πλην των περιπτώ σεων που αυτή εκδίδεται
ηλεκτρονικά , ά λλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαρά δεκτη, σύ μφωνα με τα ειδικό τερα
οριζό μενα στο ά ρθρο 4.1. γ) της παρού σας,
ii) αυτά που δεν υπά γονται στις διατά ξεις του ά ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ενδεικτικά
συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώ σεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα),
iii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγό ρο ή δεν φέρουν θεώ ρηση από
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του ά ρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν
συνοδεύ ονται από υπεύ θυνη δή λωση για την ακρίβειά τους, καθώ ς και
iv) αλλοδαπά δημό σια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χά γης (Apostille), ή
προξενική θεώ ρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγό ρο.
Σε περίπτωση μη υποβολή ς ενό ς ή περισσό τερων από τα ως ά νω στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβά λλονται σε έντυπη μορφή , πλην της πρωτό τυπης εγγύ ησης συμμετοχή ς, δύ ναται να
συμπληρώ νονται και να υποβά λλονται σύ μφωνα με το ά ρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.6 Απόσυρση προσφοράς
Οι προσφέροντες δύ νανται να ζητή σουν την από συρση υποβληθείσας προσφορά ς, πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολή ς των προσφορώ ν, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα
αρχή , σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF)23 που υποβά λλεται
σύ μφωνα με τις περ. ii) ή iv) της παρ. β του ά ρθρου 4.2. της παρού σας,24 μέσω της λειτουργικό τητας
«Επικοινωνία» του υποσυστή ματος. Πιστοποιημένος χρή στης της αναθέτουσας αρχή ς, χωρίς να
απαιτείται από φαση της τελευταίας, προβαίνει στην από ρριψη της σχετική ς ηλεκτρονική ς
προσφορά ς στο υποσύ στημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολή ς της προσφορά ς. Κατό πιν, ο
οικονομικό ς φορέας δύ ναται να υποβά λει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστή ματος έως την
καταληκτική ημερομηνία υποβολή ς των προσφορώ ν.
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) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολή ς προσφορώ ν, ό πως ορίζεται στο ά ρθρο 18 της
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παρού σας, και πριν από την ηλεκτρονική αποσφρά γιση, πιστοποιημένος χρή στης της Αναθέτουσας
Αρχή ς μεταβιβά ζει την αρμοδιό τητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε πιστοποιημένο
χρή στη της Επιτροπή ς Διαγωνισμού .
β) Η αναθέτουσα αρχή διαβιβά ζει στον Πρό εδρο της Επιτροπή ς Διαγωνισμού τους κλειστού ς
φακέλους με τις πρωτό τυπες εγγυή σεις συμμετοχή ς, που έχουν προσκομιστεί, πριν από την
ημερομηνία και ώ ρα αποσφρά γισης των προσφορώ ν που ορίζεται, ομοίως, στο ά ρθρο 18 της
παρού σας.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού 25, κατά την ημερομηνία και ώ ρα που ορίζεται στο ά ρθρο 18, προβαίνει σε
ηλεκτρονική αποσφρά γιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχή ς» και του υποφακέλου
“Οικονομική Προσφορά ”, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρό σβαση στα υποβληθέντα
δικαιολογητικά συμμετοχή ς ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές.
γ) Μετά την ως ά νω αποσφρά γιση, και πριν από την έκδοση οποιασδή ποτε από φασης σχετικά με
την αξιολό γηση των προσφορώ ν της παρού σας, η Επιτροπή Διαγωνισμού , προβαίνει στις ακό λουθες
ενέργειες26:
(i) αναρτά στον ηλεκτρονικό χώ ρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού », τον σχετικό κατά λογο
προσφερό ντων, ό πως αυτό ς παρά γεται από το υποσύ στημα, με δικαίωμα πρό σβασης μό νον στους
προσφέροντες,
ii) ελέγχει εά ν προσκομίστηκαν οι απαιτού μενες πρωτό τυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχή ς
σύ μφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του ά ρθρου 3 της παρού σας. Η προσφορά οικονομικού φορέα που
παρέλειψε είτε να προσκομίσει την απαιτού μενη πρωτό τυπη εγγύ ηση συμμετοχή ς, σε περίπτωση
υποβολή ς έγχαρτης εγγύ ησης συμμετοχή ς, είτε να υποβά λει την απαιτού μενη εγγύ ηση ηλεκτρονική ς
έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό )-φά κελο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολή ς των
προσφορώ ν, απορρίπτεται ως απαρά δεκτη, μετά από γνώ μη της Επιτροπή ς Διαγωνισμού , η οποία
συντά σσει πρακτικό , στο οποίο περιλαμβά νονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και
υποβά λλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό ”, μέσω της
λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστή ματος, προς έγκριση για τη λή ψη από φασης από ρριψης της
προσφορά ς, σύ μφωνα με την παρ. 1 του ά ρθρου 72 του ν. 4412/2016.
Μετά την έκδοση της από φασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού για την από ρριψη της προσφορά ς,
η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την από φαση σε ό λους τους προσφέροντες.
Η από φαση από ρριψης της προσφορά ς εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδή ποτε ά λλης
από φασης σχετικά με την αξιολό γηση των προσφορώ ν της παρού σας διαδικασίας.27
iii) Στη συνέχεια διαβιβά ζει τον σχετικό κατά λογο προσφερό ντων, κατά σειρά μειοδοσίας, στην
αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λά βουν γνώ ση και αναρτά στον
ηλεκτρονικό χώ ρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού », τον ως ά νω κατά λογο, με δικαίωμα
πρό σβασης μό νο στους προσφέροντες.
δ) Ακολού θως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολό γραφης
και αριθμητική ς αναγραφή ς των επιμέρους ποσοστώ ν έκπτωσης και της ομαλή ς μεταξύ τους σχέσης,
βά σει της παραγωγή ς σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύ στημα.
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλό τητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση
έκπτωση προσφορά ς (Εμ), σύ μφωνα με τα οριζό μενα στα ά ρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016
ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχό ν αναγκαίες διορθώ σεις, καταχωρίζονται, κατά τη
σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπή ς.
στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού , την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχή ς
του ά ρθρου 24.2 της παρού σας, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώ το μειοδό τη.
Αν η ολοκλή ρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λό γω του μεγά λου αριθμού των
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προσφορώ ν, ελέγχονται τουλά χιστον οι δέκα (10) πρώ τες κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση
αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επό μενες εργά σιμες ημέρες28.
ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού , παρά λληλα με τις ως ά νω ενέργειες, επικοινωνεί με τους εκδό τες που
αναγρά φονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώ σει την εγκυρό τητά
τους.29 Αν διαπιστωθεί πλαστό τητα εγγυητική ς επιστολή ς, ο υποψή φιος αποκλείεται από τον
διαγωνισμό , υποβά λλεται μηνυτή ρια αναφορά στον αρμό διο εισαγγελέα.
η) Η περιγραφό μενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπή ς Διαγωνισμού ή σε
παρά ρτημά του, που υπογρά φεται από τον Πρό εδρο και τα μέλη της.
Ως ασυνή θιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται οικονομικές προσφορές που εμφανίζουν από κλιση
μεγαλύ τερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονά δων από τον μέσο ό ρο του συνό λου των εκπτώ σεων
των παραδεκτώ ν προσφορώ ν που υποβλή θηκαν.
Η αναθέτουσα αρχή δύ ναται να κρίνει ό τι συνιστού ν ασυνή θιστα χαμηλές προσφορές και προσφορές
με μικρό τερη ή καθό λου από κλιση από το ως ά νω ό ριο.30
Στις παραπά νω περιπτώ σεις, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικού ς φορείς να
εξηγή σουν την τιμή ή το κό στος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντό ς αποκλειστική ς
προθεσμίας είκοσι (20) ημερώ ν από την κοινοποίηση της σχετική ς πρό σκλησης, η οποία
αποστέλλεται μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστή ματος.
Αν οικονομικό ς φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρό σκληση της αναθέτουσας αρχή ς εντό ς της
ά νω προθεσμίας και δεν υποβά λλει εξηγή σεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχή ς η εγγυητική επιστολή συμμετοχή ς. Αν οι εξηγή σεις δεν
γίνουν αποδεκτές, η προσφορά απορρίπτεται, ωστό σο δεν καταπίπτει η εγγυητική επιστολή
συμμετοχή ς.
Οι παρεχό μενες εξηγή σεις του οικονομικού φορέα, οι οποίες υποβά λλονται, ομοίως, μέσω της
λειτουργίας « Επικοινωνία», ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικώ ν μεγεθώ ν, με τις οποίες ο
προσφέρων διαμό ρφωσε την προσφορά του, αποτελού ν δεσμευτικές συμφωνίες και τμή μα της
σύ μβασης ανά θεσης που δεν μπορού ν να μεταβληθού ν καθ’ ό λη τη διά ρκεια εκτέλεσης της σύ μβασης.
Κατά τα λοιπά εφαρμό ζονται τα αναλυτικά αναφερό μενα στα ά ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώ νει τη σύ νταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανά θεση της σύ μβασης στον μειοδό τη (ή τη ματαίωση της
διαδικασίας), και υποβά λλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό ”,
προς έγκριση, μεταβιβά ζοντας παρά λληλα ξανά την αρμοδιό τητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού στον αρμό διο πιστοποιημένο χρή στη της αναθέτουσας αρχή ς.
Η αποδοχή ή από ρριψη των εξηγή σεων των οικονομικώ ν φορέων, κατό πιν γνώ μης της Επιτροπή ς
Διαγωνισμού 31, η οποία περιλαμβά νεται στο ως ά νω πρακτικό , ενσωματώ νεται στην από φαση της
επό μενης περίπτωσης (θ). Για την εξέταση των εξηγή σεων δύ ναται να συγκροτού νται και έκτακτες
επιτροπές ή ομά δες εργασίας, κατά τα οριζό μενα στην παρ. 3 του ά ρθρου 221 ν. 4412/2016.
θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την από φαση έγκρισης του πρακτικού σε ό λους τους
προσφέροντες, εκτό ς από εκείνους, οποίοι αποκλείστηκαν οριστικά , λό γω μη υποβολή ς ή
προσκό μισης της πρωτό τυπης εγγύ ησης συμμετοχή ς, σύ μφωνα με την περίπτωση (γ) της παρού σας
παραγρά φου 4.1 και παρέχει πρό σβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχή ς και στις
οικονομικές προσφορές των λοιπώ ν προσφερό ντων. Κατά της από φασης αυτή ς χωρεί προδικαστική
προσφυγή , κατά τα οριζό μενα στην παρά γραφο 4.3 της παρού σης.
ι) Επισημαίνεται, τέλος, ό τι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώ ς τιμή (ισό τιμες),
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η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό ) ανά δοχο με κλή ρωση μεταξύ των οικονομικώ ν φορέων
που υπέβαλαν ισό τιμες προσφορές. Η κλή ρωση γίνεται ενώ πιον της Επιτροπή ς Διαγωνισμού και
παρουσία των οικονομικώ ν φορέων που υπέβαλαν τις ισό τιμες προσφορές, σε ημέρα και ώ ρα που θα
τους γνωστοποιηθεί μέσω της λειτουργικό τητας “επικοινωνία” του υποσυστή ματος.
Τα αποτελέσματα της ως ά νω κλή ρωσης ενσωματώ νονται, ομοίως, στην από φαση της προηγού μενης
περίπτωσης (θ).
4.2

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

α) Μετά από την αξιολό γηση των προσφορώ ν, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της
παρού σας ηλεκτρονική ς διαδικασίας σύ ναψης σύ μβασης και μέσω της λειτουργικό τητας της
«Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανά δοχο να υποβά λει εντό ς προθεσμίας δέκα (10) ημερώ ν 32 από την
κοινοποίηση της σχετική ς έγγραφης ειδοποίησης σε αυτό ν τα προβλεπό μενα, στο ά ρθρο 23 της
παρού σας, αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδό χου) και τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης.33 Ο προσωρινό ς ανά δοχος δύ ναται να υποβά λει, εντό ς της ως ά νω προθεσμίας,
αίτημα, προς την αναθέτουσα αρχή , για παρά τασή της, συνοδευό μενο από αποδεικτικά έγγραφα περί
αίτησης χορή γησης δικαιολογητικώ ν προσωρινού αναδό χου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα
αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολή ς αυτώ ν, για ό σο χρό νο απαιτηθεί για τη χορή γησή τους από
τις αρμό διες δημό σιες αρχές.
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδό χου υποβά λλονται από τον οικονομικό φορέα
ηλεκτρονικά , μέσω της λειτουργικό τητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή , δεν απαιτείται
να προσκομισθού ν και σε έντυπη μορφή και γίνονται αποδεκτά , ανά περίπτωση, εφό σον
υποβά λλονται, σύ μφωνα με τα προβλεπό μενα στις διατά ξεις:
i) είτε των ά ρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικώ ν δημοσίων εγγρά φων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, και, εφό σον πρό κειται για αλλοδαπά δημό σια
ηλεκτρονικά έγγραφα, εά ν φέρουν επισημείωση e-Apostille
ii) είτε των ά ρθρων 15 και 2734 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικώ ν ιδιωτικώ ν εγγρά φων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα
iii) είτε του ά ρθρου 11 του ν. 2690/1999, ό πως ισχύ ει περί βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφή ςεπικύ ρωσης των αντιγρά φων
iv) είτε της παρ. 2 του ά ρθρου 3735 του ν. 4412/2016, περί χρή σης ηλεκτρονικώ ν υπογραφώ ν σε
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβά σεων,
v) είτε της παρ. 13 του ά ρθρου 80 του ν.4412/2016, περί συνυποβολή ς υπεύ θυνης δή λωσης στην
περίπτωση απλή ς φωτοτυπίας ιδιωτικώ ν εγγρά φων36.
Επιπλέον δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλά δια και
ά λλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχό μενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώ ς τεχνικά
χαρακτηριστικά , ό πως αριθμού ς, αποδό σεις σε διεθνείς μονά δες, μαθηματικού ς τύ πους και σχέδια.
Τα ως ά νω στοιχεία και δικαιολογητικά καταχωρίζονται από αυτό ν σε μορφή ηλεκτρονικώ ν αρχείων
με μορφό τυπο PDF.
β.1) Εντό ς της προθεσμίας υποβολή ς των δικαιολογητικώ ν κατακύ ρωσης και το αργό τερο έως την
τρίτη εργά σιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονική ς υποβολή ς τους,
προσκομίζονται με ευθύ νη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή , σε έντυπη μορφή και σε
κλειστό φά κελο, στον οποίο αναγρά φεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του διαγωνισμού και ως
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παραλή πτης η Επιτροπή , τα στοιχεία και δικαιολογητικά , τα οποία απαιτείται να προσκομισθού ν σε
έντυπη μορφή (ως πρωτό τυπα ή ακριβή αντίγραφα).37
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
i) αυτά που δεν υπά γονται στις διατά ξεις του ά ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, ό πως ισχύ ει,
(ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώ σεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα)
ii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγό ρο ή δεν φέρουν θεώ ρηση από
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του ά ρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν
συνοδεύ ονται από υπεύ θυνη δή λωση για την ακρίβειά τους, καθώ ς και
iii) τα έντυπα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χά γης (Apostille) ή προξενική θεώ ρηση και δεν
είναι επικυρωμένα από δικηγό ρο.
Σημειώ νεται ό τι στα αλλοδαπά δημό σια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμό ζεται η Συνθή κη της
Χά γης της 5ης.10.1961, που κυρώ θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφό σον συντά σσονται σε κρά τη
που έχουν προσχωρή σει στην ως ά νω Συνθή κη, ά λλως φέρουν προξενική θεώ ρηση. Απαλλά σσονται
από την απαίτηση επικύ ρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώ ρηση) αλλοδαπά δημό σια έγγραφα ό ταν
καλύ πτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνά ψει η Ελλά δα (ενδεικτικά «Σύ μβαση
νομική ς συνεργασίας μεταξύ Ελλά δας και Κύ πρου – 05.03.1984» (κυρωτικό ς ν.1548/1985, «Σύ μβαση
περί απαλλαγή ς απο την επικύ ρωση ορισμένων πρά ξεων και εγγρά φων – 15.09.1977» (κυρωτικό ς
ν.4231/2014)). Επίσης απαλλά σσονται από την απαίτηση επικύ ρωσης ή παρό μοιας διατύ πωσης
δημό σια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κρά τους μέλους που υπά γονται στον Καν ΕΕ
2016/1191 για την απλού στευση των απαιτή σεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγρά φων
στην ΕΕ, ό πως, ενδεικτικά , το λευκό ποινικό μητρώ ο, υπό τον ό ρο ό τι τα σχετικά με το γεγονό ς αυτό
δημό σια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κρά τους μέλους της
ιθαγένειά ς του. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγρά φων που
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγό ρο, σύ μφωνα με τα
προβλεπό μενα στην παρ. 2 περ. β του ά ρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώ δικας Διοικητική ς
Διαδικασίας”, ό πως αντικαταστά θηκε ως ά νω με το ά ρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
γ) Αν δεν υποβληθού ν τα παραπά νω δικαιολογητικά ή υπά ρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλή θηκαν ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή , εφό σον απαιτείται, σύ μφωνα με τα ανωτέρω η
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανά δοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να
συμπληρώ σει τα ή δη υποβληθέντα ή να παρά σχει διευκρινίσεις, κατά την έννοια του ά ρθρου 102 ν.
4412/2016, εντό ς προθεσμίας δέκα (10) ημερώ ν από την κοινοποίηση της σχετική ς πρό σκλησης σε
αυτό ν. Αν ο προσωρινό ς ανά δοχος υποβά λλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παρά ταση της
ως ά νω προθεσμίας, το οποίο συνοδεύ εται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύ εται
ό τι έχει αιτηθεί τη χορή γηση των δικαιολογητικώ ν, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία
υποβολή ς των δικαιολογητικώ ν για ό σο χρό νο απαιτηθεί για τη χορή γηση των δικαιολογητικώ ν από
τις αρμό διες δημό σιες αρχές.
Το παρό ν εφαρμό ζεται αναλό γως και στις περιπτώ σεις που η αναθέτουσα αρχή τυχό ν ζητή σει την
προσκό μιση δικαιολογητικώ ν κατά τη διαδικασία αξιολό γησης των προσφορώ ν και πριν από το
στά διο κατακύ ρωσης, κατ’ εφαρμογή της διά ταξης του ά ρθρου 79 παρά γραφος 5 εδά φιο α΄ ν.
4412/2016, τηρουμένων των αρχώ ν της ίσης μεταχείρισης και της διαφά νειας.38

δ) Αν, κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικώ ν, διαπιστωθεί ό τι:
i) τα στοιχεία που δηλώ θηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύ μβασης (ΕΕΕΣ), είναι εκ
προθέσεως απατηλά ή ό τι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία39 ή
ii) αν δεν υποβληθού ν στο προκαθορισμένο χρονικό διά στημα τα απαιτού μενα πρωτό τυπα ή
αντίγραφα, των παραπά νω δικαιολογητικώ ν, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύ ονται οι
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ό ροι και οι προϋ ποθέσεις συμμετοχή ς σύ μφωνα με τα ά ρθρα 21, 22 και 23 της παρού σας, 40
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδό χου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχή ς η
εγγύ ηση συμμετοχή ς του και η κατακύ ρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επό μενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά ποψη προσφορά βά σει της τιμή ς, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσή κουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχή ς για μεταβολές στις
προϋ ποθέσεις τις οποίες ο προσωρινό ς ανά δοχος είχε δηλώ σει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύ μβασης (ΕΕΕΣ) ό τι πληροί και οι οποίες επή λθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώ ση μέχρι τη σύ ναψη της
σύ μβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχή ς η προσκομισθείσα,
σύ μφωνα με το ά ρθρο 15 της παρού σας, εγγύ ηση συμμετοχή ς.41,.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δή λωση, ή αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσό τερα από τα απαιτού μενα έγγραφα και δικαιολογητικά ,
ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ό τι: α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστά σεις
που αναφέρονται στο ά ρθρο 22.Α και β) πληροί τα σχετικά κριτή ρια επιλογή ς των ά ρθρων 22.Β έως
22.Ε, ό πως αυτά έχουν καθοριστεί στην παρού σα , η διαδικασία σύ ναψης της σύ μβασης ματαιώ νεται.
Η διαδικασία ελέγχου των ως ά νω δικαιολογητικώ ν ολοκληρώ νεται με τη σύ νταξη πρακτικού από
την Επιτροπή Διαγωνισμού , στο οποίο αναγρά φεται η τυχό ν συμπλή ρωση δικαιολογητικώ ν κατά τα
οριζό μενα στις παραγρά φους (α) και (γ) του παρό ντος ά ρθρου. 42 Η Επιτροπή , στη συνέχεια, το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικό τητας της «Επικοινωνίας», στο αποφαινό μενο ό ργανο της αναθέτουσας
αρχή ς για τη λή ψη από φασης είτε κατακύ ρωσης της σύ μβασης είτε ματαίωσης της διαδικασίας, ανά
περίπτωση.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικώ ν του προσωρινού αναδό χου επικυρώ νονται με
την από φαση κατακύ ρωσης του ά ρθρου 105 ν. 4412/2016, 43 ή τοι με την από φαση του προηγού μενου
εδαφίου, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύ ναψης σύ μβασης, σύ μφωνα με τα ά ρθρα 360 έως 372 του ιδίου νό μου.44
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την από φαση κατακύ ρωσης, μαζί με αντίγραφο ό λων των πρακτικώ ν της διαδικασίας ελέγχου και αξιολό γησης των προσφορώ ν σε ό λους τους οικονομικού ς φορείς
που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανά θεσης, εκτό ς από τους οριστικώ ς αποκλεισθέντες και ιδίως
ό σους αποκλείστηκαν οριστικά δυνά μει της παρ. 1 του ά ρθρου 72 του ν. 4412/2016 και της αντίστοιχης περ. γ της παραγρά φου 4.1 της παρού σας,45 μέσω της λειτουργικό τητας της «Επικοινωνίας», και
επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδό χου στον χώ ρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού ».
ε) Η από φαση κατακύ ρωσης καθίσταται οριστική , εφό σον συντρέξουν οι ακό λουθες προϋ ποθέσεις:46

i.

η από φαση κατακύ ρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύ μφωνα με τα ανωτέρω,

ii.

παρέλθει ά πρακτη η προθεσμία ά σκησης προδικαστική ς προσφυγή ς ή σε περίπτωση
ά σκησης, παρέλθει ά πρακτη η προθεσμία ά σκησης αίτησης αναστολή ς κατά της από φασης
της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση ά σκησης αίτησης αναστολή ς κατά της από φασης της ΑΕΠΠ,
εκδοθεί από φαση επί της αίτησης, με την επιφύ λαξη της χορή γησης προσωρινή ς διαταγή ς,
σύ μφωνα με ό σα ορίζονται στο τελευταίο εδά φιο της παρ. 4 του ά ρθρου 372 του ν.
4412/2016,

iii.

έχει ολοκληρωθεί επιτυχώ ς ο προσυμβατικό ς έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύ μφωνα
με τα ά ρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφό σον απαιτείται47, και

iv.

ο προσωρινό ς ανά δοχος έχει υποβά λλει, έπειτα από σχετική πρό σκληση της αναθέτουσας
αρχή ς, μέσω της λειτουργικό τητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστή ματος, υπεύ θυνη
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δή λωση, που υπογρά φεται σύ μφωνα με ό σα ορίζονται στο ά ρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην
οποία δηλώ νεται ό τι, δεν έχουν επέλθει στο πρό σωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την
έννοια του ά ρθρου 104 του ίδιου νό μου, και μό νον στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της ά σκησης προδικαστική ς προσφυγή ς κατά της από φασης κατακύ ρωσης.
Η υπεύ θυνη δή λωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύ εται στο συμφωνητικό .
Εφό σον δηλωθού ν οψιγενείς μεταβολές, η δή λωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού , η οποία
εισηγείται προς το αρμό διο αποφαινό μενο ό ργανο.
Μετά από την οριστικοποίηση της από φασης κατακύ ρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον
ανά δοχο, μέσω της λειτουργικό τητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστή ματος, να προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού , θέτοντά ς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερώ ν από την κοινοποίηση
σχετική ς έγγραφης ειδική ς πρό σκλησης,48 προσκομίζοντας και την απαιτού μενη εγγυητική επιστολή
καλή ς εκτέλεσης. Η σύ μβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ως ά νω ειδική ς
πρό σκλησης.49
Πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού υποβά λλεται η υπεύ θυνη δή λωση της κοινή ς από φασης
των Υπουργώ ν Ανά πτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».
Εά ν ο ανά δοχος δεν προσέλθει να υπογρά ψει το συμφωνητικό , μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρό κληση, και με την επιφύ λαξη αντικειμενικώ ν λό γων ανωτέρας βίας, κηρύ σσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχή ς η εγγύ ηση συμμετοχή ς του και ακολουθείται η
διαδικασία του παρό ντος ά ρθρου 4.2 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επό μενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική ά ποψη προσφορά βά σει τιμή ς50. Αν κανένας από τους προσφέροντες
δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού , η διαδικασία ανά θεσης της σύ μβασης
ματαιώ νεται, σύ μφωνα με την περίπτωση β της παραγρά φου 1 του ά ρθρου 106 του ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτή ν, να αναζητή σει αποζημίωση, πέρα από την
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή , ιδίως δυνά μει των ά ρθρων 197 και 198 ΑΚ. 51
Εά ν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύ νει στον ανά δοχο την ως ά νω ειδική πρό σκληση, εντό ς χρονικού
διαστή ματος εξή ντα (60) ημερώ ν από την οριστικοποίηση της από φασης κατακύ ρωσης, και με την
επιφύ λαξη της ύ παρξης επιτακτικού λό γου δημό σιου συμφέροντος ή αντικειμενικώ ν λό γων ανωτέρας
βίας, ο ανά δοχος δικαιού ται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού , χωρίς να εκπέσει η
εγγύ ηση συμμετοχή ς του, καθώ ς και να αναζητή σει αποζημίωση ιδίως δυνά μει των ά ρθρων 197 και
198 ΑΚ.52

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/
Προσωρινή δικαστική προστασία
Α. Κά θε ενδιαφερό μενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημό σια
σύ μβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πρά ξη ή παρά λειψη της
αναθέτουσας αρχή ς κατά παρά βαση της ευρωπαϊκή ς ενωσιακή ς ή εσωτερική ς νομοθεσίας στον
τομέα των δημοσίων συμβά σεων, έχει δικαίωμα να προσφύ γει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικώ ν
Προσφυγώ ν (ΑΕΠΠ), σύ μφωνα με τα ειδικό τερα οριζό μενα στα ά ρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ.
Π.Δ. 39/2017, στρεφό μενος με προδικαστική προσφυγή , κατά πρά ξης ή παρά λειψης της αναθέτουσας
αρχή ς, προσδιορίζοντας ειδικώ ς τις νομικές και πραγματικές αιτιά σεις που δικαιολογού ν το αίτημά
του53.
Σε περίπτωση προσφυγή ς κατά πρά ξης της αναθέτουσας αρχή ς, η προθεσμία για την ά σκηση της
προδικαστική ς προσφυγή ς είναι:
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(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλό μενης πρά ξης στον ενδιαφερό μενο
οικονομικό φορέα αν η πρά ξη κοινοποιή θηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλό μενης πρά ξης σε αυτό ν αν
χρησιμοποιή θηκαν ά λλα μέσα επικοινωνίας, ά λλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλή ρη, πραγματική ή τεκμαιρό μενη, γνώ ση της πρά ξης που βλά πτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερό μενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την ά σκηση προσφυγή ς κατά
προκή ρυξης, η πλή ρης γνώ ση αυτή ς τεκμαίρεται μετά την πά ροδο δεκαπέντε (15) ημερώ ν από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παρά λειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή , η προθεσμία για την ά σκηση της
προδικαστική ς προσφυγή ς είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλό μενης παρά λειψης54.
Η προδικαστική προσφυγή , συντά σσεται υποχρεωτικά με τη χρή ση του τυποποιημένου εντύ που του
Παραρτή ματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικό τητας «Επικοινωνία» του υποσυστή ματος προς
την Αναθέτουσα Αρχή , επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή » σύ μφωνα με ά ρθρο 15
της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημό σια Έργα.
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικώ ν προσφυγώ ν και των παρεμβά σεων αρχίζουν
την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώ σης και λή γουν
ό ταν περά σει ολό κληρη η τελευταία ημέρα και ώ ρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σά ββατο,
ό ταν περά σει ολό κληρη η επομένη εργά σιμη ημέρα και ώ ρα 23:59:5955
Για το παραδεκτό της ά σκησης της προδικαστική ς προσφυγή ς κατατίθεται παρά βολο από τον προσφεύ γοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύ μφωνα με ό σα ορίζονται στο ά ρθρο 363 Ν. 4412/2016 56.
Η επιστροφή του παραβό λου στον προσφεύ γοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολική ς ή μερική ς αποδοχή ς της προσφυγή ς του, β) ό ταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλό μενη πρά ξη ή προβαίνει
στην οφειλό μενη ενέργεια πριν από την έκδοση της από φασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγή ς, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύ γοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την
κατά θεση της προσφυγή ς.
Η προθεσμία για την ά σκηση της προδικαστική ς προσφυγή ς και η ά σκησή της κωλύ ουν τη σύ ναψη
της σύ μβασης επί ποινή ακυρό τητας, η οποία διαπιστώ νεται με από φαση της ΑΕΠΠ μετά από ά σκηση
προδικαστική ς προσφυγή ς, σύ μφωνα με το ά ρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως,
μό νη η ά σκηση της προδικαστική ς προσφυγή ς δεν κωλύ ει την πρό οδο της διαγωνιστική ς διαδικασίας,
υπό την επιφύ λαξη χορή γησης από το Κλιμά κιο προσωρινή ς προστασίας σύ μφωνα με το ά ρθρο 366
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201757.
Η προηγού μενη παρά γραφος δεν εφαρμό ζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύ ναψης της
παρού σας σύ μβασης, υποβληθεί μό νο μία (1) προσφορά 58.
Μετά την, κατά τα ως ά νω, ηλεκτρονική κατά θεση της προδικαστική ς προσφυγή ς η αναθέτουσα
αρχή , μέσω της λειτουργίας ¨Επικοινωνία»:
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργό τερο έως την επομένη εργά σιμη ημέρα από την κατά θεσή της σε
κά θε ενδιαφερό μενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγή ς, προκειμένου
να ασκή σει το, προβλεπό μενο από τα ά ρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασή ς
του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγή ς, για τη διατή ρηση της ισχύ ος της προσβαλλό μενης
πρά ξης, προσκομίζοντας ό λα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διά θεσή του.
β) Διαβιβά ζει στην ΑΕΠΠ, το αργό τερο εντό ς δεκαπέντε (15) ημερώ ν από την ημέρα κατά θεσης, τον
πλή ρη φά κελο της υπό θεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερό μενους τρίτους αλλά και
την Έκθεση Από ψεώ ν της επί της προσφυγή ς. Στην Έκθεση Από ψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστή ριξη της προσβαλλό μενης με την
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προδικαστική προσφυγή πρά ξης.

γ) Κοινοποιεί σε ό λα τα μέρη την έκθεση από ψεων, τις Παρεμβά σεις και τα σχετικά έγγραφα που
τυχό ν τη συνοδεύ ουν, μέσω του ηλεκτρονικού τό που του διαγωνισμού το αργό τερο έως την επομένη
εργά σιμη ημέρα από την κατά θεσή τους.
δ) Συμπληρωματικά υπομνή ματα κατατίθενται από οποιοδή ποτε από τα μέρη μέσω της πλατφό ρμας
του ΕΣΗΔΗΣ, το αργό τερο εντό ς πέντε (5) ημερώ ν από την κοινοποίηση των από ψεων της
αναθέτουσας αρχή ς59.
Η ά σκηση της προδικαστική ς προσφυγή ς αποτελεί προϋ πό θεση για την ά σκηση των ένδικων
βοηθημά των της αίτησης αναστολή ς και της αίτησης ακύ ρωσης του ά ρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστώ ν πρά ξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχή ς60.
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητή σει, εφαρμοζό μενων αναλογικά των διατά ξεων του
π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της από φασης της ΑΕΠΠ και την ακύ ρωσή της ενώ πιον
του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλή τως. Δικαίωμα ά σκησης των
ίδιων ενδίκων βοηθημά των έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κά νει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή . Με τα ένδικα βοηθή ματα της αίτησης αναστολή ς και της αίτησης ακύ ρωσης λογίζονται ως
συμπροσβαλλό μενες με την από φαση της ΑΕΠΠ και ό λες οι συναφείς προς την ανωτέρω από φαση
πρά ξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχή ς, εφό σον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως
τη συζή τηση της αίτησης αναστολή ς ή την πρώ τη συζή τηση της αίτησης ακύ ρωσης61.
Η ά σκηση της αίτησης αναστολή ς δεν εξαρτά ται από την προηγού μενη ά σκηση της αίτησης
ακύ ρωσης. Η αίτηση αναστολή ς κατατίθεται στο ως ά νω ακυρωτικό δικαστή ριο μέσα σε προθεσμία
δέκα (10) ημερώ ν από κοινοποίηση ή την πλή ρη γνώ ση της από φασης επί της προδικαστική ς
προσφυγή ς και συζητείται το αργό τερο εντό ς τριά ντα (30) ημερώ ν από την κατά θεσή της. Η ά σκηση
αίτησης αναστολή ς κωλύ ει τη σύ ναψη της σύ μβασης, εκτό ς εά ν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμό διος δικαστή ς αποφανθεί διαφορετικά . Για την ά σκηση της αιτή σεως αναστολή ς κατατίθεται
παρά βολο, σύ μφωνα με τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του Ν. 4412/2016. Με
την κατά θεση της αιτή σεως αναστολή ς η προθεσμία ά σκησης της αίτησης ακύ ρωσης διακό πτεται και
αρχίζει από την επίδοση της σχετική ς από φασης. Ο διά δικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή
της εκτέλεσης της προσβαλλό μενης πρά ξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερώ ν από την
επίδοση της από φασης αυτή ς, να ασκή σει την αίτηση ακύ ρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η
ισχύ ς της αναστολή ς.
Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύ πτουν:
α) από πρά ξεις της αναθέτουσας αρχή ς οι οποίες κοινοποιού νται στον θιγό μενο, ή των οποίων
προκύ πτει εκ μέρους του πλή ρης γνώ ση, μετά την 1.9.2021,
β) από παραλείψεις που συντελού νται από μέρους της, μετά την 1.9.2021,
εκδικά ζονται με τις νέες ειδικές δικονομικές διατά ξεις του ά ρθρου 372 Ν. 4412/2016, ό πως
αντικαταστά θηκε με το ά ρθρο 138 Ν. 4782/202162, σύ μφωνα με τις οποίες:
Με το ίδιο δικό γραφο δύ ναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολή ς εκτέλεσης και ακύ ρωσης
των αποφά σεων της ΑΕΠΠ.
Η προθεσμία για την ά σκηση και η ά σκηση της αίτησης ενώ πιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύ ουν,
εκ του νό μου, τη σύ ναψη της σύ μβασης μέχρι την έκδοση της οριστική ς δικαστική ς από φασης, εκτό ς
εά ν με προσωρινή διαταγή το δικαστή ριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά . Επίσης, η προθεσμία για την
ά σκηση και η ά σκηση της αίτησης κωλύ ουν την πρό οδο της διαδικασίας ανά θεσης για χρονικό
διά στημα δεκαπέντε (15) ημερώ ν από την ά σκηση της αίτησης, εκτό ς εά ν με προσωρινή διαταγή το
δικαστή ριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά 63.

16

22PROC011263933 2022-09-19
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχετικά με την υπογραφή του συμφωνητικού , ισχύ ουν τα προβλεπό μενα στις παρ. 4, 5, 7, 8 του
ά ρθρου 105 καθώ ς και στο ά ρθρο 135 του ν. 4412/2016.
Τα έγγραφα της σύ μβασης με βά ση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερό μενα
παρακά τω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά ό ρων, η σειρά ισχύ ος
καθορίζεται ως κατωτέρω:
1. Το

συμφωνητικό , συμπεριλαμβανομένων των παρασχεθεισώ ν εξηγή σεων του
οικονομικού φορέα, σύ μφωνα με τα ά ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδίως ως προς τον
προσδιορισμό οικονομικώ ν μεγεθώ ν με τις οποίες ο ανά δοχος διαμό ρφωσε την προσφορά
του,
2. Η παρού σα Διακή ρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά .
4. Το Τιμολό γιο Δημοπρά τησης
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώ σεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώ σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα
Παραρτή ματα τους,
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋ πολογισμό ς Δημοπρά τησης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.
10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιά γραμμα κατασκευή ς του έργου.
Τα ανωτέρω έγγραφα της σύ μβασης ισχύ ουν, ό πως διαμορφώ θηκαν, με τις συμπληρωματικές
πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή επί ό λων των
ανωτέρω.
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1.

Τα έγγραφα της σύ μβασης συντά σσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώ σσα και
προαιρετικά και σε ά λλες γλώ σσες, συνολικά ή μερικά . Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των
τμημά των των εγγρά φων της σύ μβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσό τερες γλώ σσες,
επικρατεί η ελληνική έκδοση64. Τυχό ν προδικαστικές προσφυγές υποβά λλονται στην ελληνική
γλώ σσα.

6.2.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανό μενα σε αυτές στοιχεία, καθώ ς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντά σσονται στην ελληνική γλώ σσα ή συνοδεύ ονται από επίσημη μετά φρασή τους στην
ελληνική γλώ σσα.

6.3.

Στα αλλοδαπά δημό σια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμό ζεται η Συνθή κη της Χά γης της
5.10.1961, που κυρώ θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο
4.2.β) της παρού σας. Τα αλλοδαπά δημό σια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύ ονται από
μετά φρασή τους στην ελληνική γλώ σσα επικυρωμένη είτε από πρό σωπο αρμό διο κατά τις
διατά ξεις της εθνική ς νομοθεσίας είτε από πρό σωπο κατά νό μο αρμό διο της χώ ρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο65 και γίνονται αποδεκτά σύ μφωνα με τα οριζό μενα, ομοίως,
στο ά ρθρο 4.2.β) της παρού σας.

6.4.

Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή , καθώ ς και μεταξύ αυτή ς και του αναδό χου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώ σσα.
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Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1
1.
2.
3.

4.

Για τη δημοπρά τηση του έργου, την εκτέλεση της σύ μβασης και την κατασκευή του, εφαρμό ζονται οι διατά ξεις των παρακά τω νομοθετημά των, ό πως ισχύ ουν:
του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)
του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”,
του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες
διατάξεις»
του ν. 4640/2019(Α 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».

5. του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις»,
6. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία &
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων
και λοιπές διατάξεις»
8. του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
9. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 66
10. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
11. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
12. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
13. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
14. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν.
15. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
16. του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με
τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα

18

22PROC011263933 2022-09-19

‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”.

17. του ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”.
20. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων,
μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.).
21. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π.»
22. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 67
23. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
24. της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση).
25. της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
26. της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων
27. της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β
4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β
1511).
28. της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4).
29. της με αρ. ………….. Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( ……. Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα».
30. της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
31. της με αρ. ……………..Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ ……….) ««Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
32. της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607)
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή
σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,
33. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες
συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016»,
34. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών (B΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις
έργων».
35. της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση
Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων,
υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων».
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7.2

7.3

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατά ξεων εκδοθείσες κανονιστικές πρά ξεις68, καθώ ς και λοιπές
διατά ξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζό μενα στα συμβατικά τεύ χη της παρού σας καθώ ς και το σύ νολο των διατά ξεων του ασφαλιστικού , εργατικού , περιβαλλοντικού
και φορολογικού δικαίου και γενικό τερα κά θε διά ταξη (Νό μος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική
εγκύ κλιος που διέπει την ανά θεση και εκτέλεση του έργου της παρού σας σύ μβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά .
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε
φορά νομοθεσία.

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

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και την ΣΑΕΠ 522 με Κ.Ε.2018ΕΠ52200008 .69
Το έργο υπό κειται στις κρατή σεις70 που προβλέπονται για τα έργα αυτά ,
περιλαμβανομένης της κρά τησης ύ ψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικώ ν αναγκώ ν της
Ενιαίας Ανεξά ρτητης Αρχή ς Δημοσίων Συμβά σεων, σύ μφωνα με το ά ρθρο 4 παρ 3 ν.
4013/201171, της κρά τησης ύ ψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικώ ν αναγκώ ν της Αρχή ς
Εξέτασης Προδικαστικώ ν Προσφυγώ ν, σύ μφωνα με το ά ρθρο 350 παρ. 3 του ν.
4412/2016, της κρά τησης 6‰, σύ μφωνα με τις διατά ξεις του ά ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ'
του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 από φασης του
Υπουργού Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν (Β' 2235), της κρά τησης 2,5‰ υπέρ της
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύ μφωνα με τις διατά ξεις του ά ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016
και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 από φασης του Υπουργού Υποδομώ ν και
Μεταφορώ ν (Β' 2780), καθώ ς και της κρά τησης ύ ψους 0,02% υπέρ της ανά πτυξης και
συντή ρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύ μφωνα με το ά ρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
(η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από τη έκδοση της προβλεπόμενης κοινής
υπουργικής απόφασης).
8.2.

Τα γενικά έξοδα, ό φελος κ.λ.π. του Αναδό χου και οι επιβαρύ νσεις από φό ρους, δασμού ς
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο ά ρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύ νει τον Κύ ριο του
Έργου.

8.3.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύ μφωνα με το ά ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο
ά ρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμή ματος θα γίνεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθέτουσα αρχή 72 τηρώ ντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφά νειας, ζητά από τους
προσφέροντες οικονομικού ς φορείς, ό ταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να
υποβά λλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο
ΕΕΕΣ, ή ό ταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβά λλουν, να συμπληρώ νουν, να αποσαφηνίζουν
ή να ολοκληρώ νουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντό ς προθεσμίας ό χι μικρό τερης των
δέκα (10) ημερώ ν και όχι μεγαλύ τερης των είκοσι (20) ημερώ ν από την ημερομηνία κοινοποίησης σε
αυτού ς της σχετική ς πρό σκλησης, μέσω της λειτουργικό τητας « Επικοινωνία» του υποσυστή ματος,
σύ μφωνα με τα ειδικό τερα οριζό μενα στις διατά ξεις των ά ρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016.
Η συμπλή ρωση ή η αποσαφή νιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋ πό θεση ό τι δεν
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ό τι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των
οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώ σιμος ο προγενέστερος χαρακτή ρας σε σχέση με το πέρας της
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καταληκτική ς προθεσμίας παραλαβή ς προσφορώ ν. Τα ανωτέρω ισχύ ουν κατ΄ αναλογίαν και για
τυχό ν ελλείπουσες δηλώ σεις, υπό την προϋ πό θεση ό τι βεβαιώ νουν γεγονό τα αντικειμενικώ ς
εξακριβώ σιμα.73
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Για την παρού σα διαδικασία έχουν εκδοθεί:
1) Η με αρ.133-13/2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
με την οποία εγκρίθηκε η 7η Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Π.Ι.Ν. για
το έτος 2019
2) Η με αρ.πρωτ.οικ.67577/28131/02-08-2019 (ΑΔΑ:Ω64Ξ7ΛΕ-ΗΨΙ) απόφαση Περιφερειάρχη
Ιονίων Νήσων, περί 4ης Τροποποίησης Έγκρισης διάθεσης Πίστωσης και ορισμού Υπολόγου
Διαχειριστή Έργου ΣΑΕΠ 522 « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ » στον Κ.Ε.2018ΕΠ52200008 , στην οποία περιλαμβάνεται και η διάθεση
πίστωσης 440.000,00 Ευρώ για την κατασκευή του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΑΞΩΝ.»
Η από φαση ανά ληψης υποχρέωσης, περιλαμβά νει τη σχετική βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικώ ν Υπηρεσιώ ν και αναρτά ται στο διαδίκτυο (πρό γραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), τα περί διαδικασίας έκδοσης
της από φασης ανά ληψης υποχρέωσης αναφέρονται στα ά ρθρα 3 & 4 του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ52Α) .Ειδικότερα για την ανάληψη δαπανών από το Π.Δ.Ε. ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του
Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 52Α). Βάση αυτών Τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αποτελούν οι Συλλογικές Αποφάσεις (Σ.Α.)
Έργων ή Μελετών που εκδίδονται κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80, παρ.1 του
Ν.4270/2018.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
έργου
Τίτλος του έργου
Ο τίτλος του έργου είναι:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΞΩΝ.» .
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο προϋ πολογισμό ς δημοπρά τησης του έργου ανέρχεται σε74 354.838,71 Ευρώ και
αναλύ εται σε:
Δαπά νη Εργασιώ ν 250.214,57
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολά βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 45.038,62
Απρό βλεπτα75 (ποσοστού 15 επί της δαπά νης εργασιώ ν και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
44.287,98, που αναλώ νονται σύ μφωνα με τους ό ρους του ά ρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016.
Απολογιστικά 15.250,00
............................................................. 76
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώ ρηση στις τιμές ποσού 47,54 σύ μφωνα με το
ά ρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Ρή τρα πρό σθετης καταβολή ς (πριμ), σύ μφωνα με το ά ρθρο 149 του ν. 4412/2016
ΔΕΝ προβλέπεται.
Η παρού σα σύ μβαση δεν υποδιαιρείται σε τμή ματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύ νολο γιατί
το έργο είναι μικρού προϋ πολογισμού και αφορά σε εργασίες αποκατά στασης μίας μό νο
οδού , η οποία έχει μικρό σχετικά συνολικό μή κος , οπό τε και δεν εξυπηρετεί για την
εκτέλεση των εργασιώ ν να αναπτυχθού ν περισσό τερα του ενό ς εργοτά ξια για την
εκτέλεση ομοειδώ ν εργασιώ ν . 77
11.2.

Τόπος εκτέλεσης του έργου
Νή σος Παξώ ν Περιφέρεια Ιονίων Νή σων, Επαρχιακή οδό ς 33 .
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Αντικείμενο του παρό ντος έργου είναι η συντή ρηση και η αποκατά σταση του οδικού δικτύ ου του
των Παξώ ν και συγκεκριμένα της Επαρχιακή ς οδού υπ’ αριθμ. 33.
Ειδικό τερα θα πραγματοποιηθού ν παρεμβά σεις κυρίως στο τμή μα από Γά ιο προς Μογγονή σι
καθώ ς και στο τμή μα από Γά ιο προς Λά κκα, με ασφαλτοστρώ σεις, τοποθέτηση ορειοδεικτώ ν και
στηθαίων ασφαλείας, διαγραμμίσεις, έργα απορροή ς ομβρίων, αντιστή ριξη πρανώ ν κ.λ.π.
Περιλαμβά νονται παρεμβά σεις για την επίτευξη της ασφαλού ς βατό τητας (κατασκευή
ισοπεδωτικώ ν στρώ σεων ασφά λτου και ασφλατοταπή των, αντιμετώ πιση λακκουβώ ν και
καθιζή σεων, βελτίωση κλίσεων κλπ).
Περιλαμβά νει επίσης τις απαιτού μενες επεμβά σεις για την επαναφορά στην ικανοποιητική
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λειτουργία των συνοδώ ν αντιπλημμυρικώ ν έργων και την αποκατά σταση υφισταμένων ή
κατασκευή νέων αναγκαίων συνοδώ ν τεχνικώ ν έργων (γέφυρες, τά φροι, οχετοί, τοίχοι
αντιστή ριξης, κρά σπεδα και ρείθρα, πλέγματα συγκρά τησης καταπτώ σεων, καθαρισμό ςαποκατά σταση τά φρων και οχετώ ν απορροή ς ομβρίων κλπ).
Επιπλέον περιλαμβά νει αναγκαίες παρεμβά σεις οδική ς ασφά λειας (στηθαία ασφαλείας,
διαγραμμίσεις, οριοδείκτες, πινακίδες σή μανσης).
Τέλος έχει προβλεφθεί κονδύ λι για απολογιστικές εργασίες προκειμένου να καλυφθεί τυχό ν
αναγκαία τεχνική υποστή ριξη στο πλαίσο εκπό νησης ακτομηχανικώ ν, γεωτεχνικώ ν μελετώ ν κλπ.
Γενικό τερα το παρό ν έργο αφορά στις βασικές εργασίες που απαιτού νται προκειμένου να
αναβαθμιστού ν οι κυκλοφοριακές συνθή κες και να βελτιωθεί η κατά σταση και η εικό να του
Επαρχιακού δικτύ ου των Παξώ ν.
Επισημαίνεται ό τι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατού μενων έργων δεν πρέπει
να μεταβά λλεται ουσιωδώ ς κατά τη διά ρκεια εκτέλεσης της σύ μβασης, κατά τα οριζό μενα στην παρ.
4 του ά ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατό τητα μεταβολή ς υφίσταται, μό νο υπό τις προϋ ποθέσεις των
ά ρθρων 13278 και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρέπεται η χρή ση των «επί έλασσον» δαπανώ ν με τους ακό λουθους ό ρους και περιορισμού ς:


Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκή ρυξης, ού τε οι προδιαγραφές του έργου, ό πως
περιγρά φονται στα συμβατικά τεύ χη, ού τε καταργείται ομά δα εργασιώ ν της αρχική ς σύ μβασης.



Δεν θίγεται η πληρό τητα, ποιό τητα και λειτουργικό τητα του έργου.



Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιώ ν που δεν υπή ρχαν στην αρχική σύ μβαση.



Δεν υπερβαίνει η δαπά νη αυτή , κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιώ ν
του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατική ς δαπά νης ομά δας εργασιώ ν του
έργου ού τε, αθροιστικά , ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπά νης της αρχική ς αξίας
σύ μβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώ ρηση τιμώ ν και απρό βλεπτες δαπά νες. Στην αθροιστική αυτή
ανακεφαλαίωση λαμβά νονται υπό ψη μό νο οι μεταφορές δαπά νης από μία ομά δα εργασιώ ν σε
ά λλη.
Τα ποσά που εξοικονομού νται, εφό σον υπερβαίνουν τα ανωτέρω ό ρια (20% ή και 10%),
μειώ νουν ισό ποσα τη δαπά νη της αξίας σύ μβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρή σεις και απρό βλεπτες
δαπά νες. Για τη χρή ση των «επί έλασσον δαπανώ ν» απαιτείται σε κά θε περίπτωση η σύ μφωνη
γνώ μη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύ στερα από εισή γηση του φορέα υλοποίησης.
Ο προϋ πολογισμό ς των έργων στα οποία εφαρμό ζεται η παρά γραφος αυτή αναλύ εται σε
Οομά δες εργασιώ ν, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπά γονται σε ενιαία υποσύ νολα του
τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρό μοιο τρό πο κατασκευή ς και επιδέχονται το ίδιο
ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονά δας τους. Με την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017
Από φαση του Υπουργού Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν (B΄ 1956) «Καθορισμό ς «Ομά δων εργασιώ ν»
ανά κατηγορία έργων για τις δημό σιες συμβά σεις έργων του ν. 4412/2016», η οποία έχει
εφαρμογή σε ό λα τα ως ά νω έργα, προσδιορίζονται οι ομά δες εργασιώ ν ανά κατηγορία έργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Δώδεκα (12) Μήνες από την ημέρα
υπογραφή ς της σύ μβασης79
Αναλυτικό τερα στοιχεία για τις προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1

Η επιλογή του Αναδό χου, θα γίνει σύ μφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του ά ρθρου
27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋ ποθέσεις του νό μου αυτού .
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13.2

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύ μφωνα
με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθώ ς και στην παρ. 3.5
περ. γ έως στ της παρού σας.

.
13.3

Κά θε προσφέρων μπορεί να υποβά λει μό νο μία προσφορά . 80

13.4

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικώ ν προσφορώ ν. 81

13.5

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύ μβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτή ριο για την ανά θεση της σύ μβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά ποψη
προσφορά μό νο βά σει τιμή ς (χαμηλό τερη τιμή ).
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατά θεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικού ς φορείς, κατά τους ό ρους της παρ. 1 του ά ρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητική ς επιστολή ς συμμετοχή ς, που ανέρχεται στο ποσό των Επτά χιλιάδων και
Ενενήντα Έξι Ευρώ (7.096,00 ευρώ ) 82 .
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικώ ν φορέων, η εγγύ ηση συμμετοχή ς περιλαμβά νει
και τον ό ρο ό τι η εγγύ ηση καλύ πτει τις υποχρεώ σεις ό λων των οικονομικώ ν φορέων
που συμμετέχουν στην ένωση.

15.2

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχή ς περιλαμβά νουν, σύ μφωνα με το ά ρθρο 72 παρ.
12 του ν. 4412/2016, κατ’ ελά χιστον τα ακό λουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδό τη,
γ) την αναθέτουσα αρχή ή τον κύ ριο του έργου ή το φορέα κατασκευή ς του
έργου................................, προς τον οποίο απευθύ νονται,
δ) τον αριθμό της εγγύ ησης,
ε) το ποσό που καλύ πτει η εγγύ ηση,
στ) την πλή ρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύ θυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύ ηση (στην περίπτωση ένωσης αναγρά φονται ό λα τα
παραπά νω για κά θε μέλος της ένωσης),
ζ) τους ό ρους ό τι: αα) η εγγύ ηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύ λακτα, ο δε
εκδό της παραιτείται του δικαιώ ματος της διαιρέσεως και της διζή σεως, και ββ) ό τι σε
περίπτωση κατά πτωσης αυτή ς, το ποσό της κατά πτωσης υπό κειται στο εκά στοτε
ισχύ ον τέλος χαρτοσή μου. (Η υποπερ. αα΄ δεν εφαρμό ζεται για τις εγγυή σεις που
παρέχονται με γραμμά τιο του Ταμείου Παρακαταθηκώ ν και Δανείων).
η) τα στοιχεία της διακή ρυξης ( αριθμό ς, έτος, τίτλος έργου ) και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολή ς προσφορώ ν,
θ) την ημερομηνία λή ξης ή τον χρό νο ισχύ ος της εγγύ ησης,
ι) την ανά ληψη υποχρέωσης από τον εκδό τη της εγγύ ησης να καταβά λει το ποσό της
εγγύ ησης ολικά ή μερικά εντό ς πέντε (5) ημερώ ν μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύ νεται.

15.3

Η εγγύ ηση συμμετοχή ς πρέπει να ισχύ ει τουλά χιστον για τριά ντα (30) ημέρες μετά τη
λή ξη του χρό νου ισχύ ος της προσφορά ς του ά ρθρου 19 της παρού σας, ή τοι μέχρι
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14-09-2023 , ά λλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη
λή ξη της προσφορά ς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λή ξη
τους, τη διά ρκεια ισχύ ος της προσφορά ς και της εγγύ ησης συμμετοχή ς.
15.4

Η εγγύ ηση συμμετοχή ς καταπίπτει, αν ο προσφέρων:
 αποσύ ρει την προσφορά του κατά τη διά ρκεια ισχύ ος αυτή ς,
 παρέχει, εν γνώ σει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στο
ά ρθρο 22
 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπό μενα στο ά ρθρο 23 της παρού σας
δικαιολογητικά
 στις περιπτώ σεις των παρ. 3, 4 και 5 του ά ρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί
πρό σκλησης για υποβολή δικαιολογητικώ ν από τον προσωρινό ανά δοχο, αν,
κατά τον έλεγχο των παραπά νω δικαιολογητικώ ν, σύ μφωνα με τα ά ρθρο 4.2
της παρού σας, διαπιστωθεί ό τι τα στοιχεία που δηλώ θηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ
προθέσεως απατηλά , ή ό τι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν,
από τα παραπά νω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύ εται η μη συνδρομή των λό γων αποκλεισμού του
ά ρθρου 18 ή η πλή ρωση μιας ή περισσό τερων από τις απαιτή σεις των,
 δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού .
 υποβά λει μη κατά λληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του
ά ρθρου2 του ν. 4412/2016
 δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρό σκληση της αναθέτουσας αρχή ς εντό ς της
προβλεπό μενης, στο ά ρθρο 4.1 (η) προθεσμίας και δεν υποβά λλει εξηγή σεις, σε
περίπτωση
ασυνή θιστα
χαμηλή ς
προσφορά ς,83

15.5

Η εγγύ ηση συμμετοχή ς επιστρέφεται στον ανά δοχο με την προσκό μιση της εγγύ ησης
καλή ς εκτέλεσης.
Η εγγύ ηση συμμετοχή ς επιστρέφεται στους λοιπού ς προσφέροντες, σύ μφωνα με τα
ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 72 του ν. 4412/2016 84.

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

Δεν Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Η χορηγού μενη προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολή ς της στον ανά δοχο. Για το
ποσό αυτό βαρύ νεται ο ανά δοχος με τό κο, ο οποίος υπολογίζεται με ποσοστό επιτοκίου που
ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το μικρό τερο επιτό κιο των εντό κων γραμματίων του Δημοσίου
δωδεκά μηνης ή , αν δεν εκδίδονται τέτοια, εξά μηνης διά ρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες
μονά δες. Το επιτό κιο μπορεί να αναπροσαρμό ζεται με κοινή από φαση των Υπουργώ ν Οικονομικώ ν
και Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν. ………………….85
Η προκαταβολή και η εγγύ ηση προκαταβολή ς μπορού ν να χορηγού νται τμηματικά . Η
προκαταβολή απαγορεύ εται να χρησιμοποιηθεί για δαπά νες που δεν σχετίζονται, ά μεσα ή
έμμεσα, με το αντικείμενο της σύ μβασης.
Η από σβεση της προκαταβολή ς και η επιστροφή της εγγύ ησης προκαταβολή ς
πραγματοποιού νται, σύ μφωνα με τις διατά ξεις των ά ρθρων 72 και 150 του ν. 4412/2016 86.
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολή ς καταπίπτει με αιτιολογημένη από φαση της αναθέτουσας
αρχή ς, η οποία εκδίδεται μετά από προηγού μενη εισή γηση της Διευθύ νουσας Υπηρεσίας 87.
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Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Για την υπογραφή της σύ μβασης απαιτείται η παροχή εγγύ ησης καλή ς εκτέλεσης, σύ μφωνα
με το ά ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύ ψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί
της εκτιμώ μενης αξίας της σύ μβασης, ποσού Δέκα επτά Χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα
Ευρώ (17.741,00 ευρώ) , χωρίς να συμπεριλαμβά νονται τα δικαιώ ματα προαίρεσης, χωρίς
Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού 88 .
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύ μβασης κατά το ά ρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία
συνεπά γεται αύ ξηση της συμβατική ς αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον
ανά δοχο να καταθέσει, μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύ μβασης,
συμπληρωματική εγγύ ηση το ύ ψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της
αύ ξησης της αξίας της σύ μβασης, χωρίς ΦΠΑ.
Οι εγγυητικές επιστολές καλή ς εκτέλεσης περιλαμβά νουν κατ’ ελά χιστον τα αναφερό μενα στην
παρά γραφο 15.2 της παρού σας, πλην της περ. (η), και επιπρό σθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετική ς σύ μβασης .
Η εγγύ ηση καλή ς εκτέλεσης της σύ μβασης καλύ πτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή ό λων των ό ρων της σύ μβασης και κά θε απαίτηση της αναθέτουσας αρχή ς ή του
κυρίου του έργου έναντι του αναδό χου.
Ο χρό νος ισχύ ος της εγγύ ησης καλή ς εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύ τερος κατά τρεις (3)
τουλά χιστον μή νες από το ά θροισμα της συμβατική ς προθεσμίας, της οριακή ς προθεσμίας και
του χρό νου υποχρεωτική ς συντή ρησης του έργου, σύ μφωνα με το ά ρθρο 171 του ν. 4412 και τα
έγγραφα της παρού σας σύ μβασης.
Η εγγύ ηση καλή ς εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχή ς, στην περίπτωση
παρά βασης από τον ανά δοχο των ό ρων της σύ μβασης, ό πως αυτή ειδικό τερα ορίζει.
Οι εγγυητικές επιστολές καλή ς εκτέλεσης, καταπίπτουν με αιτιολογημένη από φαση της
αναθέτουσας αρχή ς, η οποία εκδίδεται μετά από προηγού μενη εισή γηση της Διευθύ νουσας
Υπηρεσίας. 89
Ειδικά , σε περίπτωση οριστικοποίησης της από φασης έκπτωσης του αναδό χου, το σύ νολο των
εγγυή σεων για την καλή εκτέλεση του έργου, καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική
ποινική ρή τρα, και κατά μέγιστο μέχρι το υπολειπό μενο προς κατασκευή ποσό της σύ μβασης και
εφό σον ληφθεί υπό ψη προς επιστροφή αρνητικό ς λογαριασμό ς. 90
Η εγγύ ηση καλή ς εκτέλεσης, ό πως αυτή διαμορφώ θηκε κατό πιν τροποποιή σεων της σύ μβασης,
κατά το ά ρθρο 132 του ν. 4412/2016, μειώ νεται αμέσως μετά από την έγκριση της τελική ς
επιμέτρησης από τη διευθύ νουσα υπηρεσία, κατά ποσοστό εβδομή ντα τοις εκατό (70%) της
συνολική ς αξίας. 91
Το σύ νολο των εγγυή σεων καλή ς εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά από
την έγκριση του πρωτοκό λλου παραλαβή ς και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου.
17.2 Εγγύ ηση καλή ς λειτουργίας
.......................................... 92
17. 3 Οι κρατή σεις της παρ. 12 του ά ρθρου 152 του ν. 4412/2016, περί λογαριασμώ ν και
πιστοποιή σεων, μπορεί να αντικατασταθού ν οποτεδή ποτε από τον ανά δοχο, μερικά ή ολικά , με
ισό ποση εγγυητική επιστολή . Οι εγγυή σεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%) επί της αξίας των εργασιώ ν που περιλαμβά νονται στις υποβεβλημένες στην υπηρεσία
επιμετρή σεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύ νουσα υπηρεσία, ύ στερα από αίτηση του
αναδό χου, η οποία συνοδεύ εται από ειδικό απολογισμό των εργασιώ ν των οποίων έχουν
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υποβληθεί οι επιμετρή σεις. 93

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των ά ρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή
χρηματοδοτικά ιδρύ ματα ή ασφαλιστικές επιχειρή σεις κατά την έννοια των περιπτώ σεων β΄ και
γ΄ της παρ. 1 του ά ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργού ν νό μιμα στα κρά τη- μέλη
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ ρου ή στα κρά τη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύ μφωνα με τις ισχύ ουσες διατά ξεις, το δικαίωμα αυτό . Μπορού ν, επίσης, να εκδίδονται από το
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμά τιο του Ταμείου Παρακαταθηκώ ν και Δανείων με
παρακατά θεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού . 94 Αν συσταθεί παρακαταθή κη με
γραμμά τιο παρακατά θεσης χρεογρά φων στο Ταμείο Παρακαταθηκώ ν και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λή γουν κατά τη διά ρκεια της εγγύ ησης επιστρέφονται μετά τη
λή ξη τους στον υπέρ ου η εγγύ ηση οικονομικό φορέα.
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδό χου από
ένα ή περισσό τερους εκδό τες της παραπά νω παραγρά φου, ανεξαρτή τως του ύ ψους των.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους95.
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης

λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών96 ορίζεται η
14η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
18η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.

,

Αν, για λό γους ανωτέρας βίας ή για τεχνικού ς λό γους δεν διενεργηθεί η αποσφρά γιση κατά την
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά , η αποσφρά γιση και η
καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδή ποτε ά λλη ημέρα, με από φαση της
αναθέτουσας αρχή ς. Η από φαση αυτή κοινοποιείται
στους προσφέροντες, μέσω της
λειτουργικό τητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλά χιστον εργά σιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,
και αναρτά ται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχή ς, εφό σον διαθέτει, καθώ ς και
στον ειδικό , δημό σια προσβά σιμο, χώ ρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύ λης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η
αποσφρά γιση των προσφορώ ν ή δεν υποβληθού ν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατά ξεων των δύ ο προηγού μενων εδαφίων. Σε περίπτωση που
και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφρά γιση των προσφορώ ν ή δεν
υποβληθού ν προσφορές, διεξά γεται νέα διαδικασία σύ ναψης δημό σιας σύ μβασης για το εν λό γω
έργο με την εκ νέου τή ρηση ό λων των διατυπώ σεων δημοσιό τητας που προβλέπονται στις
διατά ξεις του παρό ντος (επαναληπτικό ς διαγωνισμό ς, σύ μφωνα με τις διατά ξεις του ά ρθρου 98
παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016).
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
19.1 Κά θε υποβαλλό μενη προσφορά δεσμεύ ει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διά ταξη

27

22PROC011263933 2022-09-19

του ά ρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διά στημα ΔΕΚΑ (10) μηνώ ν97, από την ημερομηνία λή ξης της
προθεσμίας υποβολή ς των προσφορώ ν.
19.2 Προσφορά που ορίζει χρό νο ισχύ ος μικρό τερο από αυτό ν που προβλέπεται στο παρό ν
απορρίπτεται ως μη κανονική 98 .
19.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λή ξη του χρό νου ισχύ ος της προσφορά ς, να ζητά από
τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διά ρκεια ισχύ ος της προσφορά ς τους και της εγγύ ησης
συμμετοχή ς. κατ’ ανώ τατο ό ριο για χρονικό διά στημα ίσο με το προβλεπό μενο στην παρ. 19.1 .
Μετά από τη λή ξη και του παραπά νω ανώ τατου χρονικού ορίου παρά τασης ισχύ ος της
προσφορά ς, τα αποτελέσματα της παρού σας διαδικασίας ανά θεσης ματαιώ νονται, εκτό ς αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ό τι η συνέχιση της διαδικασίας
εξυπηρετεί το δημό σιο συμφέρον, οπό τε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία
μπορού ν να επιλέξουν να παρατείνουν την προσφορά τους, εφό σον τους ζητηθεί πριν από την
πά ροδο του ανωτέρω ανώ τατου ορίου παρά τασης της προσφορά ς τους. Η διαδικασία ανά θεσης
συνεχίζεται με ό σους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί
φορείς.
19.4 Αν λή ξει ο χρό νος ισχύ ος των προσφορώ ν και δεν ζητηθεί παρά ταση της προσφορά ς, η
αναθέτουσα αρχή δύ ναται, με αιτιολογημένη από φασή της, εφό σον η εκτέλεση της σύ μβασης
εξυπηρετεί το δημό σιο συμφέρον, να ζητή σει, εκ των υστέρων, από τους οικονομικού ς φορείς
που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν τον χρό νο ισχύ ος της προσφορά ς τους, καθώ ς
και της εγγύ ησης συμμετοχή ς, οπό τε η διαδικασία συνεχίζεται με τους οικονομικού ς φορείς, οι
οποίοι προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες.
Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
1. Η παρού σα Διακή ρυξη αναρτά ται στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Τα έγγραφα της παρού σας διαδικασίας δημό σιας σύ μβασης καταχωρή θηκαν στο σχετικό
ηλεκτρονικό χώ ρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημό σια Έργα με Συστημικό Αύ ξοντα Αριθμό : «192281» και
αναρτή θηκαν στη Διαδικτυακή Πύ λη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
3. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχή ς (www.pin.gov.gr), αναρτά ται σχετική ενημέρωση,
σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 2 της παρού σας.
4. Περίληψη της παρού σας Διακή ρυξης δημοσιεύ εται στον Ελληνικό Τύ πο 99, σύ μφωνα με το
ά ρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτά ται στο πρό γραμμα “Διαύ γεια” diavgeia.gov.gr.,
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύ σεων της περίληψης της
δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανά δοχος, βαρύ νουν τον ίδιο και εισπρά ττονται με τον πρώ το
λογαριασμό πληρωμή ς του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύ σεων των τυχό ν προηγού μενων διαγωνισμώ ν
για την ανά θεση του ίδιου έργου, καθώ ς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νό μου
δημοσιεύ σεων βαρύ νουν την αναθέτουσα αρχή και καταβά λλονται από τις πιστώ σεις του έργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η σύ μβαση ανατίθεται βά σει του κριτηρίου του ά ρθρου 14 της παρού σας, σε προσφέροντα ο οποίος
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βά σει της παρ. Α του ά ρθρου 22 της παρού σας και πληροί τα
κριτή ρια επιλογή ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του ά ρθρου 22 της παρού σας.
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
21.1 Δικαίωμα συμμετοχή ς έχουν φυσικά ή νομικά πρό σωπα, ή ενώ σεις αυτώ ν 100
που
δραστηριοποιού νται στην κατηγορία έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 101 και που είναι εγκατεστημένα σε102:
α) σε κρά τος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κρά τος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ ρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώ ρες που έχουν υπογρά ψει και κυρώ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανά θεση δημό σια
σύ μβαση καλύ πτεται από τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 103 και τις γενικές σημειώ σεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτή ματος I της ως ά νω Συμφωνίας, καθώ ς και
δ) σε τρίτες χώ ρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού σας παραγρά φου και έχουν
συνά ψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιώ ν ανά θεσης δημοσίων
συμβά σεων.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 104.
21.2 Οικονομικό ς φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης105,
21.3 Οι ενώ σεις οικονομικώ ν φορέων συμμετέχουν υπό τους ό ρους των παρ. 2, 3 και 4 του ά ρθρου 19
και των παρ. 1 (γ) και (ε) του ά ρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λό γω ενώ σεις να περιβληθού ν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφορά ς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανά δοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύ παρξη ενό ς και μοναδικού φορολογικού μητρώ ου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιού ν ό λα τα κριτή ρια ποιοτική ς επιλογή ς.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικώ ν φορέων, ισχύ ουν τα εξή ς :
- αναφορικά με τις απαιτή σεις του ά ρθρου 22 Α της παρού σας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιού νται
από κά θε μέλος της ένωσης
- αναφορικά με τις απαιτή σεις του ά ρθρου 22.Β της παρού σας, κά θε μέλος της ένωσης θα πρέπει να
είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώ ο, σύ μφωνα με τα ειδικό τερα στο ως ά νω ά ρθρο, τουλά χιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανά θεση έργο. Περαιτέρω, αθροιστικά πρέπει να καλύ πτονται ό λες οι κατηγορίες του έργου.

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Κά θε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρού σα διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης,
εφό σον συντρέχει στο πρό σωπό του (αν πρό κειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρό σωπο) ή σε
ένα από τα μέλη του (αν πρό κειται περί ένωσης οικονομικώ ν φορέων) ένας από τους λό γους των παρακά τω περιπτώ σεων:
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22.A.1. Όταν υπά ρχει εις βά ρος του αμετά κλητη106 καταδικαστική από φαση για ένα από τα ακό λουθα
εγκλή ματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ό πως αυτή ορίζεται στο ά ρθρο 2 της από φασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλή ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλή ματα του ά ρθρου 187 του Ποινικού Κώ δικα
(εγκληματική οργά νωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, ό πως ορίζεται στο ά ρθρο 3 της σύ μβασης περί της καταπολέμησης της
δωροδοκίας, στην οποία ενέχονται υπά λληλοι των Ευρωπαϊκώ ν Κοινοτή των ή των κρατώ ν-μελώ ν
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του ά ρθρου 2 της από φασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώ ς και ό πως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλή ματα των ά ρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικώ ν προσώ πων), 236 (δωροδοκία υπαλλή λου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικώ ν λειτουργώ ν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροή ς – μεσά ζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώ δικα,
γ) απάτη, εις βά ρος των οικονομικώ ν συμφερό ντων της Ένωσης κατά την έννοια των ά ρθρων 3 και
4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου
2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απά της εις βά ρος των οικονομικώ ν συμφερό ντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλή ματα των ά ρθρων 159Α (δωροδοκία
πολιτικώ ν προσώ πων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλή λου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία
δικαστικώ ν λειτουργώ ν), 242 (ψευδή ς βεβαίωση, νό θευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή ), 375
(υπεξαίρεση), 386 (απά τη), 386Α (απά τη με υπολογιστή ), 386Β (απά τη σχετική με τις επιχορηγή σεις),
390 (απιστία) του Ποινικού Κώ δικα και των ά ρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώ δικα (ν.
2960/2001, Α’ 265), ό ταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικώ ν συμφερό ντων της Ευρωπαϊκή ς
Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτώ ν των συμφερό ντων, καθώ ς και τα εγκλή ματα των ά ρθρων 23 (διασυνοριακή απά τη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατά ξεις για την ποινική
προστασία των οικονομικώ ν συμφερό ντων της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριό τητες, ό πως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα ά ρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την
αντικατά σταση της από φασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση
της από φασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή από πειρα διά πραξης εγκλή ματος, ό πως ορίζονται στο ά ρθρο 14 αυτή ς, και τα εγκλή ματα των ά ρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώ δικα, καθώ ς και τα εγκλή ματα των ά ρθρων 32-35 του ν.
4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδό τηση της τρομοκρατίας,
ό πως αυτές ορίζονται στο ά ρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρό ληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστή ματος για τη νομιμοποίηση εσό δων από παρά νομες δραστηριό τητες ή για τη χρηματοδό τηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατά ργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπή ς (ΕΕ L
141/05.06.2015) και τα εγκλή ματα των ά ρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ό πως ορίζονται στο ά ρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρό ληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώ πων και για την προστασία των θυμά των
της, καθώ ς και για την αντικατά σταση της από φασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλή ματα του ά ρθρου 323Α του Ποινικού Κώ δικα (εμπορία ανθρώ πων). Ο οικονομικό ς φορέας αποκλείεται επίσης ό ταν το πρό σωπο εις βά ρος του οποίου εκδό θηκε αμετά κλητη καταδικαστική από φαση είναι μέλος του διοικητικού , διευθυντικού ή εποπτικού οργά νου του εν λό γω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώ πησης, λή ψης αποφά σεων ή ελέγχου
σε αυτό .
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Η υποχρέωση του προηγού μενου εδαφίου αφορά :

α) Στις περιπτώ σεις εταιρειώ ν περιορισμένης ευθύ νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικώ ν εταιρειώ ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικώ ν Κεφαλαιουχικώ ν Εταιρειώ ν ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστές.
β) Στις περιπτώ σεις ανωνύ μων εταιρειώ ν (Α.Ε.) τον Διευθύ νοντα Σύ μβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώ ς και τα πρό σωπα στα οποία με από φαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει
ανατεθεί το σύ νολο της διαχείρισης και εκπροσώ πησης της εταιρείας.
γ) Στις περιπτώ σεις των συνεταιρισμώ ν, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπό λοιπες περιπτώ σεις νομικώ ν προσώ πων, τον, κατά περίπτωση, νό μιμο εκπρό σωπο107.

22.A.2
α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετή σει τις υποχρεώ σεις του ό σον αφορά στην καταβολή φό ρων ή εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική από φαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ , σύ μφωνα με διατά ξεις της χώ ρας ό που είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή /και
β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατά λληλα μέσα ό τι ο προσφέρων έχει αθετή σει τις
υποχρεώ σεις του ό σον αφορά την καταβολή φό ρων ή εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατά στασή του στην Ελλά δα, οι υποχρεώ σεις
του που αφορού ν τις εισφορές κοινωνική ς ασφά λισης καλύ πτουν, τό σο την κύ ρια, ό σο και την επικουρική ασφά λιση.
Οι υποχρεώ σεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ό τι δεν έχουν αθετηθεί εφό σον δεν έχουν καταστεί
ληξιπρό θεσμες ή εφό σον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, ό ταν έχει εκπληρώ σει τις υποχρεώ σεις του, είτε καταβά λλοντας τους
φό ρους ή τις εισφορές κοινωνική ς ασφά λισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τό κων ή των προστίμων, είτε υπαγό μενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους, στο μέτρο που τηρεί τους ό ρους του δεσμευτικού κανονισμού 108

22.A.3
α)…..
β) Κατ’ εξαίρεση, ό ταν ο αποκλεισμό ς είναι σαφώ ς δυσανά λογος, ιδίως ό ταν μό νο μικρά ποσά των
φό ρων ή των εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης δεν έχουν καταβληθεί ή ό ταν ο προσφέρων ενημερώ θηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λό γω αθέτησης των υποχρεώ σεώ ν του ό σον αφορά στην καταβολή φό ρων ή εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης σε χρό νο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατό τητα να λά βει μέτρα, σύ μφωνα με το τελευταίο εδά φιο της περ. β' της παρ. 2 του ά ρθρου 73 ν.
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολή ς προσφορά ς του ά ρθρου 18 της παρού σας, δεν εφαρμό ζεται 109η παρά γραφος 22.Α.2.

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:110
(α) έχει αθετή σει τις υποχρεώ σεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του ά ρθρου 18 του ν. 4412/2016,
περί αρχώ ν που εφαρμό ζονται στις διαδικασίες σύ ναψης δημοσίων συμβά σεων,
(β) εά ν ο οικονομικό ς φορέας τελεί υπό πτώ χευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδική ς εκκαθά ρισης
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστή ριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικα-
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σία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριό τητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους ό ρους αυτή ς ή εά ν βρίσκεται σε οποιαδή ποτε ανά λογη κατά σταση προκύ πτουσα από παρό μοια διαδικασία, προβλεπό μενη σε εθνικές διατά ξεις νό μου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ
των καταστά σεων που αναφέρονται στην παρού σα περίπτωση, υπό την προϋ πό θεση ό τι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ό τι ο εν λό γω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύ μβαση, λαμβά νοντας
υπό ψη τις ισχύ ουσες διατά ξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματική ς του λειτουργίας
(παρ. 5 ά ρθρου 73 του ν. 4412/2016), 111
(γ) εά ν, με την επιφύ λαξη της παραγρά φου 3β του ά ρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περί ποινικώ ν
κυρώ σεων και ά λλων διοικητικώ ν συνεπειώ ν, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώ ς εύ λογες ενδείξεις που οδηγού ν στο συμπέρασμα ό τι ο οικονομικό ς φορέας συνή ψε συμφωνίες με ά λλους οικονομικού ς φορείς με στό χο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού ,
(δ) εά ν μία κατά σταση σύ γκρουσης συμφερό ντων κατά την έννοια του ά ρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με ά λλα, λιγό τερο παρεμβατικά , μέσα,
(ε) εά ν μία κατά σταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρό τερη συμμετοχή των οικονομικώ ν
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύ ναψης σύ μβασης, σύ μφωνα με ό σα ορίζονται στο
ά ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με ά λλα, λιγό τερο παρεμβατικά , μέσα,
(στ) εά ν ο οικονομικό ς φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανό μενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώ δους απαίτησης στο πλαίσιο προηγού μενης δημό σιας σύ μβασης, προηγού μενης σύ μβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγού μενης σύ μβασης παραχώ ρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρό ωρη καταγγελία της προηγού μενης σύ μβασης, αποζημιώ σεις ή ά λλες παρό μοιες κυρώ σεις,
(ζ) εά ν ο οικονομικό ς φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρώ ν απατηλώ ν δηλώ σεων, κατά
την παροχή των πληροφοριώ ν που απαιτού νται για την εξακρίβωση της απουσίας των λό γων αποκλεισμού ή την πλή ρωση των κριτηρίων επιλογή ς, έχει αποκρύ ψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι
σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτού νται κατ’ εφαρμογή του ά ρθρου 79 του ν.
4412/2016, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγρά φου Σύ μβασης, καθώ ς και του ά ρθρου 23 της παρού σας,
(η) εά ν ο οικονομικό ς φορέας επιχείρησε να επηρεά σει με αθέμιτο τρό πο τη διαδικασία λή ψης αποφά σεων της αναθέτουσας αρχή ς, να αποκτή σει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης ή να παρά σχει με απατηλό
τρό πο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεά σουν ουσιωδώ ς τις αποφά σεις που
αφορού ν τον αποκλεισμό , την επιλογή ή την ανά θεση,
(θ) εά ν ο οικονομικό ς φορέας έχει διαπρά ξει σοβαρό επαγγελματικό παρά πτωμα, το οποίο θέτει σε
αμφιβολία την ακεραιό τητά του.
22.Α.5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύ ναψης δημό σιας σύ μβασης (διαγωνισμό ),
οικονομικό ς φορέας εά ν συντρέχουν οι προϋ ποθέσεις εφαρμογή ς της παρ. 4 του ά ρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 112
Οι υποχρεώ σεις της παρού σης αφορού ν στις ανώ νυμες εταιρείες που υποβά λλουν προσφορά
αυτοτελώ ς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφά λαιο ά λλου νομικού προσώ που
που υποβά λλει προσφορά ή σε νομικά πρό σωπα της αλλοδαπή ς που αντιστοιχού ν σε ανώ νυμη
εταιρεία.
Εξαιρού νται της υποχρέωσης αυτή ς:
α) οι εισηγμένες στα χρηματιστή ρια κρατώ ν-μελώ ν της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομική ς Συνεργασίας και Ανά πτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες,
β) οι εταιρείες, τα δικαιώ ματα ψή φου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσό τερες επιχειρή σεις
επενδύ σεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund
managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικώ ν συμμετοχώ ν (private equity firms),
υπό την προϋ πό θεση ό τι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει
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το εβδομή ντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμά των ψή φων και είναι εποπτευό μενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγορά ς ή ά λλες αρμό διες χρηματοοικονομικές αρχές κρατώ ν μελώ ν της Ευρωπαϊκή ς
Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.113

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδή ποτε χρονικό σημείο κατά τη
διά ρκεια της διαδικασίας σύ ναψης σύ μβασης, ό ταν αποδεικνύ εται ό τι αυτό ς βρίσκεται λό γω πρά ξεων
ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώ σεις των προηγού μενων παραγρά φων. 114
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 έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 115

22.Α.7. Οικονομικό ς φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστά σεις που αναφέρονται στις παραγρά φους 22.Α.1 και 22.Α.4116, εκτό ς από την περίπτωση β, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία117 προκειμένου να αποδείξει ό τι τα μέτρα που έλαβε επαρκού ν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρό τι
συντρέχει ο σχετικό ς λό γος αποκλεισμού . Για τον σκοπό αυτό ν, ο οικονομικό ς φορέας αποδεικνύ ει ό τι
έχει καταβά λει ή έχει δεσμευθεί να καταβά λει αποζημίωση για ζημίες που προκλή θηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παρά πτωμα, ό τι έχει διευκρινίσει τα γεγονό τα και τις περιστά σεις με ολοκληρωμένο
τρό πο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λά βει συγκεκριμένα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα, καθώ ς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατά λληλα για την αποφυγή περαιτέρω
ποινικώ ν αδικημά των ή παραπτωμά των. 118 Τα μέτρα που λαμβά νονται από τους οικονομικού ς φορείς αξιολογού νται σε συνά ρτηση με τη σοβαρό τητα και τις ιδιαίτερες περιστά σεις του ποινικού αδική ματος ή του παραπτώ ματος. Εά ν τα στοιχεία κριθού ν επαρκή , ο εν λό γω οικονομικό ς φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης. Αν τα μέτρα κριθού ν ανεπαρκή , γνωστοποιείται
στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της από φασης αυτή ς. Οικονομικό ς φορέας που έχει αποκλειστεί,
σύ μφωνα με τις κείμενες διατά ξεις, με τελεσίδικη από φαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύ ναψης σύ μβασης ή ανά θεσης παραχώ ρησης δεν μπορεί να κά νει χρή ση της ανωτέρω δυνατό τητας κατά
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λό γω από φαση
22.Α.8. Η από φαση για την διαπίστωση της επά ρκειας ή μη των επανορθωτικώ ν μέτρων κατά την
προηγού μενη παρά γραφο εκδίδεται σύ μφωνα με τα οριζό μενα στις παρ. 8 και 9 του ά ρθρου 73 του ν.
4412/2016. 119
22.Α.9. Οικονομικό ς φορέας, σε βά ρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύ ρωση του οριζό ντιου
αποκλεισμού σύ μφωνα με τις κείμενες διατά ξεις, και για το χρονικό διά στημα που αυτή ορίζει
αποκλείεται από την παρού σα διαδικασία σύ ναψης της σύ μβασης.
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 120
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλό τητα για την ά σκηση της επαγγελματική ς δραστηριό τητας, απαιτείται οι
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώ ο που τηρείται στο
κρά τος εγκατά στασή ς τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλά δα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώ ο Εργοληπτικώ ν Επιχειρή σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό
διά στημα που εξακολουθού ν να ισχύ ουν οι μεταβατικές διατά ξεις του ά ρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή
στο Μητρώ ο Εργοληπτικώ ν Επιχειρή σεων Δημό σιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύ ος του
τελευταίου ή στα Μητρώ α Περιφερειακώ ν Ενοτή των121, ανά περίπτωση, στην κατηγορία/-ιες έργου
του ά ρθρου 21 της παρού σας122. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κρά τος μέλος της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώ α του παραρτή ματος ΧΙ του Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016.
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22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια123
α) Τα ελάχιστα όρια Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας που πρέπει να
διαθέτουν οι συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς είναι:
-Ίδια κεφάλαια και Πάγια Στοιχεία αξίας τουλάχιστον 50.000,00 Ευρώ και
- Ελάχιστο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας τουλάχιστον 150.000,00 Ευρώ.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα124
Απαιτείται η στελέχωση του οικονομικού φορέα από:
Τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας, ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β' βαθμίδας ή
ένα (1) τεχνικό Β’ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς Α’ βαθμίδας της κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ.

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 125
ΔΕΝ προβλέπονται.
22.Ε.1 Ελάχιστο όριο εμπειρίας ανά κατηγορία έργων
Απαιτείται να έχει εκτελέσει κατά την τελευταία πενταετία, προ της υποβολής της αίτησης
έργα ή εργασίες (εμπειρία), αντίστοιχα με το παρόν έργο ελάχιστου ποσού σύμβασης
62.000,00 Ευρώ.

Οι απαιτή σεις αυτές
Π.Δ.71/2019.

προκύ πτουν σύ μφωνα με τα οριζό μενα στα ά ρθρα 12 ,13 και 52 του

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικώ ν φορέων, οι παραπά νω ελά χιστες απαιτή σεις καλύ πτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφορά τα κριτή ρια της οικονομική ς και χρηματοοικονομική ς επά ρκειας και τα κριτή ρια σχετικά
με την τεχνική και επαγγελματική ικανό τητα, ένας οικονομικό ς φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις
ικανό τητες ά λλων φορέων, ασχέτως της νομική ς φύ σης των δεσμώ ν του με αυτού ς. Στην περίπτωση
αυτή , αποδεικνύ ουν ό τι θα έχουν στη διά θεσή τους τους αναγκαίους πό ρους, με την προσκό μιση της
σχετική ς δέσμευσης των φορέων στην ικανό τητα των οποίων στηρίζονται.
Όσον αφορά τα κριτή ρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδώ ν και τα επαγγελματικά προσό ντα
που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτή ματος ΧΙΙ του Προσαρτή ματος Α ν.
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορού ν να βασίζονται
στις ικανό τητες ά λλων φορέων μό νο εά ν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για
τις οποίες απαιτού νται οι συγκεκριμένες ικανό τητες.
Όταν ο οικονομικό ς φορέας στηρίζεται στις ικανό τητες ά λλων φορέων ό σον αφορά τα κριτή ρια που
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επά ρκεια, ο οικονομικό ς φορέας και αυτοί οι
φορείς είναι από κοινού υπεύ θυνοι126 για την εκτέλεση της σύ μβασης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικώ ν φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανό τητες των
συμμετεχό ντων στην ένωση ή ά λλων φορέων (για τα κριτή ρια της οικονομική ς και
χρηματοοικονομική ς επά ρκειας και τα κριτή ρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανό τητα).
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Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 23 της παρού σας, εά ν οι φορείς,
στις ικανό τητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρού ν τα σχετικά κριτή ρια
επιλογή ς και, εά ν συντρέχουν λό γοι αποκλεισμού κατά τα οριζό μενα στην παρού σα διακή ρυξη.
Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστή σει έναν φορέα που δεν
πληροί σχετικό κριτή ριο επιλογή ς ή για τον οποίο συντρέχουν οι λό γοι αποκλεισμού του ά ρθρου 22.Α
της παρού σας.
Η αντικατά σταση του φορέα, στις ικανό τητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικό ς φορέας που δεν
πληροί σχετικό κριτή ριο επιλογή ς ή για τον οποίον συντρέχουν λό γοι αποκλεισμού της παρού σας,
γίνεται κατό πιν πρό σκλησης προς τον οικονομικό φορέα, εντό ς τριά ντα (30) ημερώ ν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρό σκλησης στον οικονομικό φορέα, για κά θε τρίτο στις ικανό τητες
του οποίου στηρίζεται, στο πλαίσιο της παρού σας διαδικασίας ανά θεσης σύ μβασης. Ο φορέας με τον
οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του προηγού μενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ
νέου.
Η εκτέλεση των ......127 γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή , αν η προσφορά υποβά λλεται
από ένωση οικονομικώ ν φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής128
23.1 Κατά την υποβολή προσφορώ ν οι οικονομικοί φορείς υποβά λλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύ μβασης (ΕΕΕΣ), σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016, το
οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύ θυνη δή λωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατά σταση των πιστοποιητικώ ν που εκδίδουν δημό σιες αρχές ή
τρίτα μέρη, επιβεβαιώ νοντας ό τι ο εν λό γω οικονομικό ς φορέας πληροί τις ακό λουθες προϋ ποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστά σεις του ά ρθρου 22 Α της παρού σας,
β) πληροί τα σχετικά κριτή ρια επιλογή ς τα οποία έχουν καθορισθεί, σύ μφωνα με το ά ρθρο 22 Β-Ε της
παρού σας.
Σε οποιοδή ποτε χρονικό σημείο κατά τη διά ρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες να υποβά λλουν ό λα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επό μενης παραγρά φου, ό ταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντό ς του χρονικού διαστή ματος, κατά το οποίο μπορού ν να
υποβά λονται προσφορές.
Αν στο διά στημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφή ς του ΕΕΕΣ και της καταληκτική ς
ημερομηνίας υποβολή ς προσφορώ ν έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του,
στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικό ς φορέας αποσύ ρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται από φαση της
αναθέτουσας αρχή ς. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβά λει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.129.
Ο οικονομικό ς φορέας δύ ναται να διευκρινίζει τις δηλώ σεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ
με συνοδευτική υπεύ θυνη δή λωση, την οποία υποβά λλει μαζί με το ΕΕΕΣ.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώ ς και της συνοδευτική ς υπεύ θυνης δή λωσης, είναι δυνατή , με μό νη
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώ που του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική από δειξη
των λό γων αποκλεισμού που αναφέρονται στο ά ρθρο 22.Α.1 της παρού σας, για το σύ νολο των
φυσικώ ν προσώ πων που είναι μέλη του διοικητικού , διευθυντικού ή εποπτικού οργά νου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώ πησης, λή ψης αποφά σεων ή ελέγχου σε αυτό ν 130.
Ως εκπρό σωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρό ντος, νοείται ο νό μιμος
εκπρό σωπος αυτού , ό πως προκύ πτει από το ισχύ ον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώ πησή ς του
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κατά το χρό νο υποβολή ς της προσφορά ς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρό σωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύ ναψης συμβά σεων ή για τη συγκεκριμένη
διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης131.
Ο οικονομικό ς φορέας φέρει την υποχρέωση, να δηλώ σει, μέσω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στην αναθέτουσα αρχή , ως έχουσα την αποκλειστική αρμοδιό τητα ελέγχου για την τυχό ν συνδρομή λό γων
αποκλεισμού 132, την κατά στασή του σε σχέση με τους λό γους που προβλέπονται στο ά ρθρο 73 του ν.
4412/2016 και στο ά ρθρο 22.Α της παρού σης133 και ταυτό χρονα να επικαλεσθεί και τυχό ν ληφθέντα
μέτρα προς αποκατά σταση της αξιοπιστίας του.
Επισημαίνεται ό τι, κατά την απά ντηση οικονομικού φορέα στο ερώ τημα του ΕΕΕΣ ή ά λλου
αντίστοιχου εντύ που ή δή λωσης για σύ ναψη συμφωνιώ ν με ά λλους οικονομικού ς φορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού , η συνδρομή περιστά σεων, ό πως η τριετή ς παραγραφή της παρ. 10
του ά ρθρου 73, περί λό γων αποκλεισμού , ή η εφαρμογή της παρ. 3β του ά ρθρου 44 του ν. 3959/2011
(Α’ 93), αναλύ εται στο σχετικό πεδίο που προβά λλει κατό πιν θετική ς απά ντησης.
Οι προηγού μενες αρνητικές απαντή σεις στο ανωτέρω ερώ τημα του ΕΕΕΣ ή ά λλου αντίστοιχου
εντύ που ή δή λωσης, από οικονομικού ς φορείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή ς της παρ. 3β
του ά ρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετού ν τον λό γο αποκλεισμού των περ. ζ’ ή / και θ’ της
παρ. 4 του ά ρθρου 73 του παρό ντος και δεν απαιτείται να δηλωθού ν κατά τη συμπλή ρωση του ΕΕΕΣ
και κά θε αντίστοιχου εντύ που.
Όσον αφορά τις υποχρεώ σεις για την καταβολή φό ρων ή εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης (περ. α’
και β’ της παρ. 2 του ά ρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ό τι δεν έχουν αθετηθεί εφό σον
δεν έχουν καταστεί ληξιπρό θεσμες ή εφό σον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή , ο οικονομικό ς φορέας δεν υποχρεού ται να απαντή σει καταφατικά
στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, με το οποίο ερωτά ται εά ν ο οικονομικό ς φορέας έχει ανεκπλή ρωτες
υποχρεώ σεις ό σον αφορά στην καταβολή φό ρων ή εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης ή , κατά
περίπτωση, εά ν έχει αθετή σει τις παραπά νω υποχρεώ σεις του. 134
Στην περίπτωση υποβολή ς προσφορά ς από ένωση οικονομικώ ν φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύ μβασης (ΕΕΕΣ), υποβά λλεται χωριστά από κά θε μέλος της ένωσης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικό ς φορέας δηλώ νει στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύ μβασης (ΕΕΕΣ) την πρό θεσή του για ανά θεση υπεργολαβίας, υποβά λλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ
και το ΕΕΕΣ του υπεργολά βου.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικό ς φορέας στηρίζεται στις ικανό τητες ενό ς ή
περισσό τερων φορέων υποβά λλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κά θε φορέα, στις ικανό τητες
του οποίου στηρίζεται.
23.2. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Το δικαίωμα συμμετοχή ς και οι ό ροι και προϋ ποθέσεις συμμετοχή ς, ό πως ορίστηκαν στα ά ρθρα 21
και 22 της παρού σας, κρίνονται:
α) κατά την υποβολή της προσφορά ς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ,
β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικώ ν κατακύ ρωσης, σύ μφωνα με το ά ρθρο 4.2 (α έως δ) και
γ)κατά την εξέταση της υπεύ θυνης δή λωσης, σύ μφωνα με την περ. γ’ της παρ. 3 του ά ρθρου 105 του
ν.4412/16, και στο ά ρθρο 4.2 (ε) της παρού σας.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικό ς φορέας ή ένωση αυτώ ν στηρίζεται στις ικανό τητες
ά λλων φορέων, σύ μφωνα με το ά ρθρο 22.ΣΤ της παρού σας, οι φορείς στην ικανό τητα των οποίων
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικό ς φορέας ή ένωση αυτώ ν, υποχρεού νται στην υποβολή των
δικαιολογητικώ ν που αποδεικνύ ουν ό τι δεν συντρέχουν οι λό γοι αποκλεισμού του ά ρθρου 22 Α της
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παρού σας και ό τι πληρού ν τα σχετικά κριτή ρια επιλογή ς κατά περίπτωση (ά ρθρου 22 Β – Ε).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεού νται να υποβά λλουν δικαιολογητικά ή ά λλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατό τητα να λαμβά νει τα πιστοποιητικά
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρό σβασης σε εθνική βά ση δεδομένων σε οποιοδή ποτε
κρά τος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεά ν, ό πως εθνικό μητρώ ο συμβά σεων, εικονικό
φά κελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύ στημα αποθή κευσης εγγρά φων ή σύ στημα προεπιλογή ς. Η
δή λωση για την πρό σβαση σε εθνική βά ση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύ μβασης (ΕΕΕΣ). Η δή λωση για την πρό σβαση σε εθνική βά ση δεδομένων εμπεριέχεται στο
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύ μβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που
απαιτού νται για τον συγκεκριμένο σκοπό , ό πως η ηλεκτρονική διεύ θυνση της βά σης δεδομένων,
τυχό ν δεδομένα αναγνώ ρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δή λωση συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεού νται να υποβά λουν δικαιολογητικά , ό ταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύ μβαση διαθέτει ή δη τα δικαιολογητικά αυτά .
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του ά ρθρου 23.3 έως 23.10 της παρού σας, υποβά λλονται και γίνονται
αποδεκτά , σύ μφωνα με τα αναλυτικά οριζό μενα στο ά ρθρο 4.2 (β) της παρού σας. Τα αποδεικτικά
έγγραφα συντά σσονται στην ελληνική γλώ σσα ή συνοδεύ ονται από επίσημη μετά φρασή τους στην
ελληνική γλώ σσα σύ μφωνα με το ά ρθρο 6 της παρού σας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από
προσφέροντες, σε οποιοδή ποτε χρονικό σημείο κατά τη διά ρκεια της διαδικασίας, να υποβά λλουν ό λα
ή ορισμένα δικαιολογητικά , ό ταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Ο προσωρινό ς ανά δοχος, κατό πιν σχετική ς ηλεκτρονική ς πρό σκλησης από την αναθέτουσα αρχή ,
υποβά λλει τα ακό λουθα δικαιολογητικά , κατά τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 4.2 της
παρού σας135:
Για την από δειξη της μη συνδρομή ς των λό γων αποκλεισμού του άρθρου 22Α, ο προσωρινό ς
ανά δοχος υποβά λλει αντίστοιχα τα παρακά τω δικαιολογητικά :
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:
απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή , ελλείψει αυτού , ισοδύ ναμου εγγρά φου που εκδίδεται από
αρμό δια δικαστική ή διοικητική αρχή του κρά τους-μέλους ή της χώ ρας καταγωγή ς ή της χώ ρας ό που
είναι εγκατεστημένος ο εν λό γω οικονομικό ς φορέας, από το οποίο προκύ πτει ό τι πληρού νται αυτές
οι προϋ ποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μή νες πριν από την υποβολή του 136. Η υποχρέωση
προσκό μισης του ως ά νω αποσπά σματος αφορά και τα πρό σωπα των τελευταίων τεσσά ρων
εδαφίων της παραγρά φου Α.1 του ά ρθρου 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμό δια αρχή
του οικείου κρά τους - μέλους ή χώ ρας, περί του ό τι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώ σεις του
οικονομικού φορέα, ό σον αφορά στην καταβολή φό ρων (φορολογική ενημερότητα) και στην
καταβολή των εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης (ασφαλιστική ενημερότητα)137, σύ μφωνα με την
ισχύ ουσα νομοθεσία του κρά τους εγκατά στασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι
εν ισχύ κατά το χρό νο υποβολή ς του, ά λλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρό νος
ισχύ ος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μή νες πριν από την υποβολή του138.
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελού ν έργα στην Ελλά δα τα σχετικά
δικαιολογητικά που υποβά λλονται είναι:
β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξά ρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσό δων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες
συμμετέχει για τα δημό σια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβά λλουν
υπεύ θυνη δή λωση139 περί του ό τι δεν έχουν υποχρέωση καταβολή ς φό ρων στην Ελλά δα. Σε
περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβά λλουν σχετικό αποδεικτικό της Α.Α.Δ.Ε.
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[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του
ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων
με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47
του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Σε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η α.α.
αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας]140
Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων δεν έχουν
καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 22.Α.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον
οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ.
β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική
ενημερό τητα καλύ πτει τις ασφαλιστικές υποχρεώ σεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως
φυσικό ή νομικό πρό σωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που
εκτελεί μό νος του ή σε κοινοπραξία καθώ ς και γ) για τα στελέχη-μηχανικού ς του που στελεχώ νουν
το πτυχίο της εργοληπτική ς επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφά λισης στον eΕΦΚΑ (τομέας
πρώ ην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλά δα οικονομικοί φορείς υποβά λλουν αποδεικτικό
ασφαλιστική ς ενημερό τητας (κύ ριας και επικουρική ς ασφά λισης) για το προσωπικό τους με σχέση
εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελού ν από δειξη ενημερό τητας της προσφέρουσας εταιρίας,
αποδεικτικά ασφαλιστική ς ενημερό τητας των φυσικώ ν προσώ πων που στελεχώ νουν το πτυχίο της
εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρό σωπα), που δεν υποβά λουν
τα ά νω αποδεικτικά , υποβά λλουν υπεύ θυνη δή λωση περί του ό τι δεν απασχολού ν προσωπικό , για το
οποίο υπά ρχει υποχρέωση ασφά λισης σε ημεδαπού ς ασφαλιστικού ς οργανισμού ς. Αν απασχολού ν
τέτοιο προσωπικό , πρέπει να υποβά λλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστική ς ενημερό τητας
εκδιδό μενο από τον eΕΦΚΑ.
Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών εισφορών
δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 22.Α.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον
οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον eΕΦΚΑ..
β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ό τι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική από φαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώ σεώ ν του ό σον αφορά στην καταβολή
φό ρων ή εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης.
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22141: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμό δια
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κρά τους - μέλους ή χώ ρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
μή νες πριν από την υποβολή του142.
Για τους οικονομικού ς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελού ν έργα στην Ελλά δα:
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»143, με το οποίο βεβαιώ νεται ό τι δεν
τελού ν υπό πτώ χευση, πτωχευτικό συμβιβασμό , αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης καθώ ς και ό τι το νομικό πρό σωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθά ριση με
δικαστική από φαση. Το εν λό γω πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρμό διο πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα.
γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.σύ μφωνα με τις κείμενες διατά ξεις, ως κά θε
φορά ισχύ ουν. Τα φυσικά πρό σωπα δεν υποβά λλουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθά ριση.
γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ό πως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,
από την οποία να προκύ πτει η μη αναστολή της επιχειρηματική ς δραστηριό τητά ς τους.
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Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμού ς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστική ς
Φερεγγυό τητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμό διο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμού ς
για το χρονικό διά στημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπά νω ημερομηνία
από το Γ.Ε.Μ.Η.
(δ) Αν το κρά τος-μέλος ή χώ ρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή ό που τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύ πτουν ό λες τις περιπτώ σεις υπό 1 και 2 και 4 (β) του ά ρθρου 22 Α, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή , στα κρά τη - μέλη ή
στις χώ ρες ό που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύ θυνη δή λωση του ενδιαφερομένου
ενώ πιον αρμό διας δικαστική ς ή διοικητική ς αρχή ς, συμβολαιογρά φου ή αρμό διου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κρά τους μέλους ή της χώ ρας καταγωγή ς ή της χώ ρας ό που είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικό ς φορέας.
Στην περίπτωση αυτή οι αρμό διες δημό σιες αρχές παρέχουν επίσημη δή λωση στην οποία αναφέρεται
ό τι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρού σας παραγρά φου ή ό τι τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύ πτουν ό λες τις περιπτώ σεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β)
του ά ρθρου 22 Α της παρού σας
Οι επίσημες δηλώ σεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικώ ν
(e-Certis) 144 του ά ρθρου 81 του ν. 4412/2016.
(ε) Για τις λοιπές περιπτώ σεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22145, υποβά λλεται υπεύ θυνη
δή λωση του προσφέροντος ό τι δεν συντρέχουν στο πρό σωπό του οι οριζό μενοι λό γοι αποκλεισμού 146.
Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 147, για τις εργοληπτικές
επιχειρή σεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβά λλονται πιστοποιητικά χορηγού μενα από τα
αρμό δια επιμελητή ρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), ό πως προβλέπεται στη με αριθ.
Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) από φαση, περί ενημερό τητας πτυχίου, ό πως ισχύ ει, από τα
οποία αποδεικνύ εται ό τι τα πρό σωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώ νουν την εργοληπτική
επιχείρηση, δεν έχουν διαπρά ξει σοβαρό επαγγελματικό παρά πτωμα.
Μετά τη λή ξη ισχύ ος των μεταβατικώ ν διατά ξεων του ά ρθρου 65 του π.δ. 71/2019 και την πλή ρη
έναρξη ισχύ ος των διατά ξεώ ν του τελευταίου, για τις εγγεγραμμένες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικές
επιχειρή σεις, η μη συνδρομή του ως ά νω λό γου αποκλεισμού περί σοβαρού επαγγελματικού
παραπτώ ματος, αποδεικνύ εται με την υποβολή του πιστοποιητικού του Τμή ματος ΙΙ του εν λό γω
μητρώ ου που συνιστά επίσημο κατά λογο, σύ μφωνα με τα ειδικό τερα προβλεπό μενα στο ά ρθρο 47
του ως ά νω π.δ.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβά λλεται η υπεύ θυνη δή λωση της κοινή ς από φασης
των Υπουργώ ν Ανά πτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», υπογεγραμμένη
σύ μφωνα με το ά ρθρο 79 Α ν. 4412/2016.
(ζ) Για την περίπτωση του ά ρθρου 22.Α.9. της παρού σας διακή ρυξης, υπεύ θυνη δή λωση του
προσφέροντος ό τι δεν έχει εκδοθεί σε βά ρος του από φαση αποκλεισμού .
23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφορά την καταλληλό τητα για την ά σκηση της επαγγελματική ς δραστηριό τητας, οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλά δα υποβά λλουν βεβαίωση εγγραφή ς στο Μ.Ε.ΕΠ
μέχρι τη λή ξη της μεταβατική ς περιό δου ισχύ ος, σύ μφωνα με το ά ρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από
την πλή ρη έναρξη ισχύ ος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφή ς στο Τμή μα Ι του Μητρώ ου
Εργοληπτικώ ν Επιχειρή σεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)148, ή βεβαίωση εγγραφή ς στα Μητρώ α
Περιφερειακώ ν Ενοτή των, ανά περίπτωση, στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κρά τη μέλη της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης
προσκομίζουν τις δηλώ σεις και πιστοποιητικά που περιγρά φονται στο Παρά ρτημα XI του
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Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κρά τος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώ ρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώ ρες που έχουν υπογρά ψει και κυρώ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανά θεση δημό σια σύ μβαση καλύ πτεται από τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώ σεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτή ματος I της ως ά νω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώ ρες
που δεν εμπίπτουν στην προηγού μενη περίπτωση και έχουν συνά ψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιώ ν ανά θεσης δημοσίων συμβά σεων, προσκομίζουν
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώ ου. Στην περίπτωση που χώ ρα δεν
τηρεί τέτοιο μητρώ ο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή , στα κρά τη - μέλη ή στις χώ ρες ό που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύ θυνη
δή λωση του ενδιαφερομένου ενώ πιον αρμό διας δικαστική ς ή διοικητική ς αρχή ς, συμβολαιογρά φου ή
αρμό διου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώ ρας καταγωγή ς ή της χώ ρας ό που είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικό ς φορέας, ό τι δεν τηρείται τέτοιο μητρώ ο και ό τι ασκεί τη
δραστηριό τητα του ά ρθρου 21 της παρού σας.
Τα ως ά νω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά , εφό σον έχουν εκδοθεί έως τριά ντα
(30) εργά σιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτό ς αν σύ μφωνα με τις ειδικό τερες διατά ξεις
έκδοσης αυτώ ν προβλέπεται συγκεκριμένος χρό νος ισχύ ος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή
τους149
23.5 Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επά ρκεια των οικονομικώ ν φορέων αποδεικνύ εται:
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρή σεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:





είτε από τη βεβαίωση εγγραφή ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμή ριο των πληροφοριώ ν
που περιέχει, μέχρι τη λή ξη της μεταβατική ς περιό δου ισχύ ος, σύ μφωνα με το ά ρθρο 65 του
π.δ. 71/2019, και από την πλή ρη έναρξη ισχύ ος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφή ς στο
Τμή μα ΙΙ του Μητρώ ου Εργοληπτικώ ν Επιχειρή σεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
είτε, στην περίπτωση που οι απαιτή σεις του ά ρθρου 22.Γ δεν καλύ πτονται από την ως ά νω
βεβαίωση εγγραφή ς, με την υποβολή ενό ς ή περισσό τερων από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτή ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτή ρια
επιλογή ς) του Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016.

Σε κά θε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφή ς μπορεί να υποβά λλεται για την από δειξη μό νο ορισμένων
απαιτή σεων οικονομική ς και χρηματοοικονομική ς επά ρκειας του ά ρθρου 22.Γ, ενώ για την από δειξη
των λοιπώ ν απαιτή σεων μπορού ν να προσκομίζονται ένα ή περισσό τερα από τα αποδεικτικά μέσα
που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016, ανά λογα με την τιθέμενη
στο ά ρθρο 22.Γ απαίτηση.
Ειδικά , για την από δειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώ τατων επιτρεπτώ ν ορίων
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικώ ν συμβά σεων:

με την υποβολή ενημερό τητας πτυχίου εν ισχύ ει, συνοδευό μενης, ανά περίπτωση, από πίνακα
ό λων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανά δοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας
ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπό λοιπο ανά έργο και το συνολικό
ανεκτέλεστο, για τα έργα που είναι υπό εξέλιξη και δεν συμπεριλαμβά νονται στην
ενημερό τητα πτυχίου ή

με την υποβολή υπεύ θυνης δή λωσης του προσωρινού αναδό χου, συνοδευό μενης από πίνακα
ό λων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανά δοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας
ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπό λοιπο ανά έργο και το συνολικό
ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρή σεις που δεν διαθέτουν ενημερό τητα πτυχίου, κατά
τις κείμενες διατά ξεις.
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Ειδικά για τους εγγεγραμμένους στα Μητρώ α Περιφερειακώ ν Ενοτή των, οι απαιτή σεις του ά ρθρου
22.Γ αποδεικνύ ονται με την υποβολή ενό ς ή περισσό τερων από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτή ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτή ρια επιλογή ς) του
Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλό γους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισμού ς πιστοποίησης που συμμορφώ νονται με τα ευρωπαϊκά πρό τυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτή ματος VII του Προσαρτή ματος Α΄ του ν. 4412/2016,
μπορού ν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφή ς εκδιδό μενο από την
αρμό δια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμό διο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα
οριζό μενα στο ά ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παρά γραφο 9 του παρό ντος ά ρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλό γους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμού ς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβά λλουν ως
δικαιολογητικά ένα ή περισσό τερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του
Παραρτή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

23.6 Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνική και επαγγελματική ικανό τητα των οικονομικώ ν φορέων αποδεικνύ εται:
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρή σεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:





είτε από τη βεβαίωση εγγραφή ς στο Μ.Ε.Ε.Π για την κατηγορία έργων Οδοποιίας , η οποία
αποτελεί τεκμή ριο των πληροφοριώ ν που περιέχει μέχρι τη λή ξη της μεταβατική ς περιό δου
ισχύ ος, σύ μφωνα με το ά ρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλή ρη έναρξη ισχύ ος του
τελευταίου, βεβαίωση εγγραφή ς στο Τμή μα ΙΙ του Μητρώ ου Εργοληπτικώ ν Επιχειρή σεων
Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
είτε, στην περίπτωση που οι απαιτή σεις του ά ρθρου 22.Δ δεν καλύ πτονται από την ως

ά νω βεβαίωση εγγραφή ς, με την υποβολή ενό ς ή περισσό τερων από τα αποδεικτικά
μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτή ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα
κριτή ρια επιλογή ς) του Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016, ανά λογα με την τιθέμενη
στο ά ρθρο 22.Δ απαίτηση.

Σε κά θε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφή ς μπορεί να υποβά λλεται για την από δειξη μό νο ορισμένων
απαιτή σεων τεχνική ς και επαγγελματική ς ικανό τητας του ά ρθρου 22.Δ, ενώ για την από δειξη των
λοιπώ ν απαιτή σεων μπορού ν να προσκομίζονται ένα ή περισσό τερα από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
Ειδικά για τους εγγεγραμμένους στα Μητρώ α Περιφερειακώ ν Ενοτή των, οι απαιτή σεις του ά ρθρου
22.Δ αποδεικνύ ονται με την υποβολή ενό ς ή περισσό τερων από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτή ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτή ρια επιλογή ς) του
Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλό γους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμού ς πιστοποίησης που συμμορφώ νονται με τα
ευρωπαϊκά πρό τυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτή ματος VII του Προσαρτή ματος
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορού ν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφή ς εκδιδό μενο από την αρμό δια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμό διο
οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζό μενα στο ά ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παρά γραφο 9
του παρό ντος ά ρθρου .
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(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλό γους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμού ς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβά λλουν ως
δικαιολογητικά ένα ή περισσό τερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του
Παραρτή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του
άρθρου 22 , της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης,
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων
μητρώων .150
23.7 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε151
ΔΕΝ προβλέπονται.
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύ ναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύ ναμους Οργανισμού ς διαπίστευσης, εδρεύ οντες και σε ά λλα κρά τη - μέλη. Επίσης,
κά νει δεκτά ά λλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύ ναμα μέτρα διασφά λισης ποιό τητας, εφό σον ο ενδιαφερό μενος οικονομικό ς φορέας δεν είχε τη δυνατό τητα να αποκτή σει τα εν λό γω πιστοποιητικά
εντό ς των σχετικώ ν προθεσμιώ ν για λό γους για τους οποίους δεν ευθύ νεται ο ίδιος, υπό την προϋ πό θεση ό τι ο οικονομικό ς φορέας αποδεικνύ ει ό τι τα προτεινό μενα μέτρα διασφά λισης ποιό τητας ή
περιβαλλοντική ς διαχείρισης πληρού ν τα απαιτού μενα πρό τυπα.
23.8 Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περίπτωση νομικού προσώ που, υποβά λλονται ηλεκτρονικά , μέσω της λειτουργικό τητας
«Επικοινωνία», με θέμα: “Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδό χου- Κατακύ ρωση’’, τα νομιμοποιητικά
έγγραφα από τα οποία προκύ πτει η εξουσία υπογραφή ς του νομίμου εκπροσώ που και τα οποία
πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριά ντα (30) εργά σιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους152, εκτό ς αν
σύ μφωνα με τις ειδικό τερες διατά ξεις αυτώ ν φέρουν συγκεκριμένο χρό νο ισχύ ος
Ειδικό τερα:
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται:
1) στις περιπτώ σεις που ο οικονομικό ς φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγρά φεται υποχρεωτικά
ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώ νει την εκπροσώ πηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ:153
α) για την από δειξη της νό μιμης εκπροσώ πησης, υποβά λλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύ ουσας
εκπροσώ πησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριά ντα (30) εργά σιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του 154.
β) Για την από δειξη της νό μιμης σύ στασης και των μεταβολώ ν του νομικού προσώ που, Γενικό
Πιστοποιητικό Μεταβολώ ν του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μή νες πριν από
την υποβολή του.
2) Στις λοιπές περιπτώ σεις τα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύ στασης και νό μιμης
εκπροσώ πησης (ό πως καταστατικά , πιστοποιητικά μεταβολώ ν, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφά σεις
συγκρό τησης οργά νων διοίκησης σε σώ μα, κλπ., ανά λογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευό μενα από υπεύ θυνη δή λωση του νό μιμου εκπροσώ που ό τι εξακολουθού ν να
ισχύ ουν κατά την υποβολή τους.
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Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρού σας διαδικασίας ανά θεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε πρό σωπο πλέον αυτώ ν που αναφέρονται στα παραπά νω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον
από φαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργά νου διοίκησης του νομικού προσώ που
χορηγή θηκαν οι σχετικές εξουσίες.
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπό μενα, κατά τη νομοθεσία της
χώ ρας εγκατά στασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφό σον δεν προβλέπονται, υπεύ θυνη δή λωση του
νό μιμου εκπροσώ που, από την οποία αποδεικνύ ονται τα ανωτέρω ως προς τη νό μιμη σύ σταση,
μεταβολές και εκπροσώ πηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως ά νω υπεύ θυνες δηλώ σεις γίνονται αποδεκτές, εφό σον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρό σκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικώ ν.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύ πτουν η νό μιμη σύ σταση του οικονομικού φορέα, ό λες οι
σχετικές τροποποιή σεις των καταστατικώ ν, το/τα πρό σωπο/α που δεσμεύ ει/ουν νό μιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νό μιμος εκπρό σωπος, δικαίωμα υπογραφή ς
κλπ.), τυχό ν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώ πησης, καθώ ς και η θητεία
του/των ή /και των μελώ ν του οργά νου διοίκησης/ νό μιμου εκπροσώ που.
Γ. Οι ενώ σεις οικονομικώ ν φορέων που υποβά λλουν κοινή προσφορά , υποβά λλουν τα παραπά νω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά , για κά θε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύ μφωνα
με τα ειδικό τερα προβλεπό μενα στο ά ρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Δ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρό σωπο/ ατομική επιχείρηση, τα φυσικά , εφό σον
έχει χορηγή σει εξουσίες εκπροσώ πησης σε τρίτα πρό σωπα, προσκομίζεται εξουσιοδό τηση του
οικονομικού φορέα.
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α)Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλό γους ή διαθέτουν
πιστοποίηση από οργανισμού ς πιστοποίησης που συμμορφώ νονται με τα ευρωπαϊκά πρό τυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτή ματος VII του Προσαρτή ματος Α' του ν. 4412/2016,
μπορού ν να υποβά λλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφή ς εκδιδό μενο από την
αρμό δια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμό διο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βά σει των οποίων έγινε η εγγραφή των
εν λό γω οικονομικώ ν φορέων στον επίσημο κατά λογο ή η πιστοποίηση και η κατά ταξη στον εν
λό γω κατά λογο.
Η πιστοποιού μενη εγγραφή στους επίσημους καταλό γους από τους αρμό διους οργανισμού ς ή το
πιστοποιητικό , που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμή ριο
καταλληλό τητας ό σον αφορά τις απαιτή σεις ποιοτική ς επιλογή ς, τις οποίες καλύ πτει ο επίσημος
κατά λογος ή το πιστοποιητικό .
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλό γους απαλλά σσονται από
την υποχρέωση υποβολή ς των δικαιολογητικώ ν που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφή ς
τους.
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στις τά ξεις 3η έως και 7η, μέχρι
τη λή ξη της μεταβατική ς περιό δου ισχύ ος, σύ μφωνα με το ά ρθρο 65 του π.δ. 71/2019,
υποβά λλοντας «Ενημερό τητα Πτυχίου» εν ισχύ απαλλά σσονται από την υποχρέωση υποβολή ς
των δικαιολογητικώ ν 155:
- από σπασμα ποινικού μητρώ ου του ά ρθρου 23.3.(α) της παρού σας για τον Πρό εδρο και
Διευθύ νοντα Σύ μβουλο εργοληπτική ς επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώ ς από σπασμα ποινικού μητρώ ου, καθό σον τα πρό σωπα αυτά δεν
καλύ πτονται από την Ενημερό τητα Πτυχίου.
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερό τητα του ά ρθρου 23.3.(β) της παρού σας. 156
- τα πιστοποιητικά από το αρμό διο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του ά ρθρου 23.3.(γ) της παρού σας
υπό την προϋ πό θεση ό μως ό τι καλύ πτονται πλή ρως (ό λες οι προβλεπό μενες περιπτώ σεις) από
την Ενημερό τητα Πτυχίου.
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- το πιστοποιητικό από το αρμό διο επιμελητή ριο ό σον αφορά το λό γο αποκλεισμού του ά ρθρου
22. Α.4. (θ). 157
- το πιστοποιητικό της αρμό διας αρχή ς για την ονομαστικοποίηση των μετοχώ ν του ά ρθρου
23.3. (στ).
- τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εργοληπτική ς επιχείρησης.
Σε περίπτωση που κά ποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λή ξει, προσκομίζεται το σχετικό
δικαιολογητικό εν ισχύ . Εφό σον στην Ενημερό τητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ό τι τα στελέχη
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώ ς ενή μερα στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώ ην ΕΤΑΑΤΜΕΔΕ), ο προσφέρων προσκομίζει επιπλέον της ενημερό τητας πτυχίου, ασφαλιστική
ενημερό τητα για τα στελέχη αυτά .
Από την πλή ρη έναρξη ισχύ ος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικό εγγραφή ς στο Τμή μα ΙΙ του
Μητρώ ου Εργοληπτικώ ν Επιχειρή σεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποτελεί επίσημο
κατά λογο και απαλλά σσει τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρή σεις από την προσκό μιση
των αποδεικτικώ ν μέσων που προβλέπονται στα ά ρθρα 47 επό μενα.
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στην περίπτωση που οικονομικό ς φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανό τητες ά λλων φορέων,
η από δειξη ό τι θα έχει στη διά θεσή του τους αναγκαίους πό ρους, γίνεται με την υποβολή
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτώ ν για τον σκοπό αυτό .
Ειδικό τερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώ που από φαση
του αρμοδίου οργά νου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώ που υπεύ θυνη δή λωση), δυνά μει του οποίου αμφό τεροι, διαγωνιζό μενος οικονομικό ς φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη
μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζό μενο της χρηματοοικονομική ς ή /και τεχνική ς ή /και επαγγελματική ς ικανό τητας του φορέα, ώ στε αυτή να είναι στη διά θεση
του διαγωνιζό μενου για την εκτέλεση της Σύ μβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερή ς και να αναφέρει κατ’ ελά χιστον τους συγκεκριμένους πό ρους που θα είναι διαθέσιμοι για την
εκτέλεση της σύ μβασης και τον τρό πο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθού ν αυτοί για την εκτέλεση
της σύ μβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύ εται ρητά ό τι θα διαθέσει στον διαγωνιζό μενο τους συγκεκριμένους
πό ρους κατά τη διά ρκεια της σύ μβασης και ο διαγωνιζό μενος ό τι θα κά νει χρή ση αυτώ ν σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύ μβαση. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επά ρκεια,
θα δηλώ νει επίσης ό τι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζό μενο υπεύ θυνος για την εκτέλεση της
σύ μβασης. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνική ς ή επαγγελματική ς καταλληλό τητας
που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδώ ν και τα επαγγελματικά προσό ντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτή ματος ΧΙΙ του Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016 ή με την
σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύ εται ό τι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις
οποίες απαιτού νται οι συγκεκριμένες ικανό τητες, δηλώ νοντας το τμή μα της σύ μβασης που θα εκτελέσει.

23. 11 Επισημαίνεται ό τι γίνονται αποδεκτές:

•
οι ένορκες βεβαιώ σεις που αναφέρονται στην παρού σα Διακή ρυξη, εφό σον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μή νες πριν από την υποβολή τους,
•
οι υπεύ θυνες δηλώ σεις, εφό σον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρό σκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικώ ν158 Σημειώ νεται ό τι δεν απαιτείται θεώ ρηση του γνησίου της
υπογραφή ς τους.
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η προσφορά

των διαγωνιζομένων περιλαμβά νει τους ακό λουθους ηλεκτρονικού ς

44

22PROC011263933 2022-09-19

υποφακέλους:
(α) υποφά κελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχή ς»
(β) υποφά κελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά »
σύ μφωνα με τα κατωτέρω:

24.2 Ο ηλεκτρονικό ς υποφά κελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχή ς» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού ,
να περιέχει τα ακό λουθα υπό (α) και (β) στοιχεία::
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Επίσης δύ ναται να περιλαμβά νει και συνοδευτική υπεύ θυνη δή λωση, με την οποία ο οικονομικό ς
φορέας μπορεί να διευκρινίζει τις δηλώ σεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ. Η
συνοδευτική υπεύ θυνη δή λωση υπογρά φεται, σύ μφωνα με ό σα προβλέπονται στο ά ρθρο 79 Α του
ίδιου ν. 4412/2016.
β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.

24.3Ο ηλεκτρονικό ς υποφά κελος «Οικονομική Προσφορά » περιέχει το αρχείο pdf, το οποίο
παρά γεται από το υποσύ στημα, αφού συμπληρωθού ν καταλλή λως οι σχετικές φό ρμες και
υπογρά φεται, τουλά χιστον με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή , η οποία υποστηρίζεται από
αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό .
24.4 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβά λλονται δημό σια ή / και ιδιωτικά έγγραφα,
αυτά γίνονται αποδεκτά , σύ μφωνα με τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 4.2 β της παρού σας.
24.5 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το
Υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε
μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται
αποδεκτά, υπογεγραμμένα, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία
υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται
στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς.
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Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1 Ο προσφέρων οικονομικό ς φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμή μα της σύ μβασης που
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώ ς και τους υπεργολά βους που
προτείνει. Αν ο ανά δοχος πρό τεινε συγκεκριμένους υπεργολά βους κατά την υποβολή της προσφορά ς
του, υποχρεού ται, κατά την υπογραφή της σύ μβασης εκτέλεσης, να προσκομίσει την υπεργολαβική
σύ μβαση. Η Διευθύ νουσα Υπηρεσία μπορεί να χορηγή σει προθεσμία στον ανά δοχο κατ’ αίτησή του,
για την προσκό μιση της υπεργολαβική ς σύ μβασης με τον αρχικώ ς προταθέντα υπεργολά βο ή ά λλον,
που διαθέτει τα αναγκαία, κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτή ς, προσό ντα, εφό σον συντρέχει
σοβαρό ς λό γος. 159
25.2 Η τή ρηση των υποχρεώ σεων της παρ. 2 του ά ρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολά βους δεν
αίρει την ευθύ νη του κυρίου αναδόχου.

25.3

.................................................................... 160

25.4 Η αναθέτουσα αρχή :
α) ελέγχει την επαγγελματική καταλληλό τητα του υπεργολά βου να εκτελέσει το προς ανά θεση
τμή μα, κατά την έννοια του ά ρθρου 22.Β (ά ρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαληθεύ ει
τη μη συνδρομή , στο πρό σωπό του, των λό γω αποκλεισμού του ά ρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9
(ά ρθρα 73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), σύ μφωνα με τα κατά περίπτωση ειδικώ ς προβλεπό μενα
στο ά ρθρο 23 της παρού σας (ά ρθρα 79 έως 81 ν. 4412/2016). 161
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστή σει έναν υπεργολά βο, ό ταν
κατό πιν του ελέγχου και της επαλή θευσης της ως ά νω περίπτωσης (α), διαπιστώ νεται ό τι δεν
πληρού νται οι ό ροι επαγγελματική ς καταλληλλό τητας του υπεργολά βου ή ό ταν συντρέχουν οι ως
ά νω λό γοι αποκλεισμού του.
Άρθρο 25Α : Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών
Κά θε διαφορά μεταξύ των συμβαλλό μενων μερώ ν που προκύ πτει ή σχετίζεται με την ερμηνεία και/ ή
το κύ ρος και/ή την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση της συμβά σης επιλύ εται με την ά σκηση προσφυγή ς
ή αγωγή ς στο διοικητικό εφετείο της περιφέρειας, στην οποία έχει υπογρά φει η σύ μβαση σύ μφωνα
με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 175 ν. 4412/2016.
[Η΄(Εναλλακτικά) Ρήτρα διαιτησίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού
Συμβουλίου 162
Τα συμβαλλό μενα μέρη συμφωνού ν και συναποδέχονται ό τι ό λες οι διαφορές που προκύ πτουν ή
σχετίζονται με την ερμηνεία και/ ή το κύ ρος και/ή την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση της σύ μβασης,
επιλύ ονται οριστικά από διαιτητικό δικαστή ριο /ό ργανο το οποίο διορίζεται και διεξά γει τη
διαιτησία σύ μφωνα με τις διατά ξεις που εκά στοτε ισχύ ουν για τις διαιτησίες του Δημοσίου. (Κατά
παρέκκλιση από τις διατά ξεις που ισχύ ουν για τις διαιτησίες του Δημοσίου, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να καθορίσει στο σημείο αυτό , κατά περίπτωση, το περιεχό μενο της διαιτητική ς ρή τρας
σύ μφωνα με τον επιλεγέντα φορέα διαιτησίας, περιέχον μεταξύ ά λλων, τους κανό νες που διέπουν τον
ορισμό των διαιτητώ ν, τους εφαρμοστέους κανό νες διαιτησίας, την έδρα του διαιτητικού
δικαστηρίου (ή οργά νου), τις αμοιβές των διαιτητώ ν (εφό σον δεν ορίζονται από τους εφαρμοστέους
κανό νες διαιτησίας), τη γλώ σσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαιτησία και κά θε ά λλο σχετικό θέμα).
Η διεξαγωγή της διαιτησίας υπό κειται στον «Κανονισμό Διαφά νειας στις δυνά μει Συνθή κης
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Διαιτησίες Επενδυτώ ν-Κρατώ ν» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration)
της Επιτροπή ς των Ηνωμένων Εθνώ ν για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL), οι διατά ξεις του
οποίου κατισχύ ουν των εφαρμοστέων κανό νων διαιτησίας που καθορίζονται σύ μφωνα με την παρ. 3
του ά ρθρου 175 ν. 4412/2016,
Της προσφυγή ς στο διαιτητικό δικαστή ριο/ ό ργανο προηγείται στά διο συμβιβαστική ς επίλυσης
διαφορώ ν. Για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφορά ς συγκροτείται Συμβού λιο Επίλυσης Διαφορώ ν
(ΣΕΔ). Η αμοιβή κά θε μέλους του ΣΕΔ καθορίζεται σύ μφωνα με το ά ρθρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190),
περί αμοιβή ς διαμεσολαβητή . Κατά τα λοιπά εφαρμό ζονται οι παρ. 7 και 8 του ά ρθρου 176 ν.
4412/2016 και ο ν. 4640/2019.
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την με αριθμό
133-13/2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την
οποία εγκρίθηκε η 7η Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Π.Ι.Ν. για το έτος
2019 και συμπεριέλαβε και το εν λόγο έργο.
26.2 Ο Κύ ριος του Έργου μπορεί να εγκαταστή σει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύ μβουλο. Ο
Ανά δοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύ νει τις δραστηριό τητες του Τεχνικού
Συμβού λου, που πηγά ζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτό ν.
26.3 Οι προσφέροντες, με την υποβολή της προσφορά ς τους, αποδέχονται ανεπιφύ λακτα τους
ό ρους της παρού σας Διακή ρυξης
26. 4 Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώ νει το φυσικό πρό σωπο που υπογρά φει την προσφορά ως
προσφέρων ή ως νό μιμος εκπρό σωπος προσφέροντος, ό τι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για
λογαριασμό της, θα επεξεργά ζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της
προσφορά ς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβά λλονται σε αυτή ν, στο πλαίσιο του
παρό ντος Διαγωνισμού , για το σκοπό της αξιολό γησης των προσφορώ ν και της ενημέρωσης
έτερων συμμετεχό ντων σε αυτό ν, λαμβά νοντας κά θε εύ λογο μέτρο για τη διασφά λιση του
από ρρητου και της ασφά λειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από
κά θε μορφή ς αθέμιτη επεξεργασία, σύ μφωνα με τις διατά ξεις της κείμενης νομοθεσίας περί
προστασίας προσωπικώ ν δεδομένων.
26. 5 Αν, μετά από την τυχό ν οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδό χου, σύ μφωνα με τα
ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 160 του ν. 4412/2016, η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την
ολοκλή ρωση του έργου, προσκαλεί τον επό μενο κατά σειρά μειοδό τη του παρό ντος
διαγωνισμού και του προτείνει να αναλά βει αυτό ς το έργο ολοκλή ρωσης της έκπτωτης
εργολαβίας, με τους ίδιους ό ρους και προϋ ποθέσεις και βά σει της προσφορά ς που υπέβαλε στον
διαγωνισμό . Η σύ μβαση εκτέλεσης συνά πτεται, εφό σον εντό ς δεκαπέντε (15) ημερώ ν από την
κοινοποίηση της πρό τασης περιέλθει στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύ λακτη
αποδοχή της. Η ά πρακτη πά ροδος της προθεσμίας θεωρείται ως από ρριψη της πρό τασης. Αν ο
ανωτέρω μειοδό της δεν δεχθεί την πρό ταση σύ ναψης σύ μβασης, η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί
τον επό μενο κατά σειρά μειοδό τη, ακολουθώ ντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφό σον και
αυτό ς απορρίψει την πρό ταση, η Προϊσταμένη Αρχή για την ανά δειξη αναδό χου στο έργο
προσφεύ γει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με
διαπραγμά τευση,
κατά
τις
οικείες
διατά ξεις
του
ν.
4412/2016.
Η διαδικασία της παρού σας δεν εφαρμό ζεται μό νο στην περίπτωση που η Προϊσταμένη Αρχή
κρίνει, ό τι οι παραπά νω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον κύ ριο του έργου ή έχουν
επέλθει λό γω εφαρμογή ς νέων κανονισμώ ν αλλαγές στον τρό πο κατασκευή ς του έργου, ενώ
μπορεί να εφαρμό ζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλή ρωσης του έργου, ύ στερα από
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αυτοδίκαιη διά λυση της σύ μβασης κατό πιν πτώ χευσης του αναδό χου ή διά λυση με υπαιτιό τητα
του κυρίου του έργου κατά τις κείμενες διατά ξεις.
26.6 ………………………………………….163
ΚΕΡΚΥΡΑ

19 / 09 /2022

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό 620-33/19-07-2022 (ΑΔΑ:6ΜΚ57ΛΕ-Ζ0Β) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ- ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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1

Για την έννοια των “κά τω των ορίων” δημοσίων συμβά σεων, πρβ. ά ρθρο 2 παρ. 1 περ. 29 του ν.
4412/2016.
2
Συμπληρώ νονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχή ς. Επισημαίνεται ό τι οι αναθέτοντες φορείς
δύ νανται να χρησιμοποιού ν το παρό ν τεύ χος διακή ρυξης για τις συμβά σεις που αναθέτουν
σύ μφωνα με τις διατά ξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.
3
Αναγρά φεται ο κωδικό ς ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικό ς ενά ριθμου έργου
στο ΠΔΕ ή κωδικό ς πίστωσης του τακτικού προϋ πολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε
περίπτωση συγχρηματοδοτού μενων έργων από πό ρους της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης, αναγρά φεται
και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγρά μματος του ΕΣΠΑ ή ά λλου συγχρηματοδοτού μενου από
πό ρους ΕΕ προγρά μματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατού μενο έργο.
4
Συμπληρώ νεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχή ς.
5
Συμπληρώ νεται ο κωδικό ς που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολό γηση ό πως αυτό ς
προσδιορίζεται στον επίσημο ιστό τοπο της Γ.Γ. Πληροφοριακώ ν Συστημά των του Υπουργείου
Ψηφιακή ς Διακυβέρνησης
(Πρβλ.ά ρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016).
6
Mέσω της λειτουργικό τητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστή ματος
7
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βά σει του τυποποιημένου εντύ που του Παραρτή ματος 2 του Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπή ς της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του
τυποποιημένου εντύ που για το Ευρωπαϊκό Έγγραφο Προμή θειας (L 3) και παρέχεται
αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή .
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντό ς του χρονικού διαστή ματος, κατά το οποίο μπορού ν να
υποβά λλονται προσφορές.
Ο οικονομικό ς φορέας δύ ναται να διευκρινίζει τις δηλώ σεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με
συνοδευτική υπεύ θυνη δή λωση, την οποία υποβά λλει μαζί με το ΕΕΕΣ Aπό τις 2-5-2019, παρέχεται
η ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που
προσφέρει τη δυνατό τητα ηλεκτρονική ς σύ νταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγρά φου Σύ μβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή
Πύ λη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ. και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκή ς Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ)
2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύ που για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμή θειας , με το οποίο επιλύ θηκαν τα σχετικά ζητή ματα ορολογίας που υπή ρχαν στο αρχικό
επίσημο ελληνικό κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού , Μπορείτε να δείτε το σχετικό
Διορθωτικό στην ακό λουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
8
Η περίπτωση ι) συμπληρώ νεται και περιλαμβά νεται στη Διακή ρυξη, εφό σον η αναθέτουσα αρχή
προβλέπει υποδείγματα εγγρά φων προς υποβολή από τους οικονομικού ς φορείς, π.χ εγγυητικώ ν
επιστολώ ν.
9
Συμπληρώ νονται τυχό ν ά λλα έγγραφα σύ μβασης ή τεύ χη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία
με σκοπό να περιγρά ψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύ μβασης ή της διαδικασίας σύ ναψης.
10
Όταν είναι αδύ νατο να παρασχεθεί ελεύ θερη, πλή ρης, ά μεση και δωρεά ν ηλεκτρονική πρό σβαση
σε ορισμένα έγγραφα της σύ μβασης μπορεί να περιληφθεί στο παρό ν ά ρθρο της διακή ρυξης
πρό βλεψη ό τι τα σχετικά έγγραφα της σύ μβασης θα διατεθού ν με μέσα ά λλα πλην των
ηλεκτρονικώ ν (ό πως το ταχυδρομείο ή ά λλο κατά λληλο μέσο ή συνδυασμό ς ταχυδρομικώ ν ή
ά λλων καταλλή λων μέσων και ηλεκτρονικώ ν μέσων) (τρίτο εδά φιο παρ. 1 ά ρθρου 67 ν.
4412/2016). Στην περίπτωση αυτή προτείνεται η ακό λουθη διατύ πωση: «Τα ακό λουθα έγγραφα
της σύ μβασης ........................... διατίθενται από …………………………., οδό ς …………………, πληροφορίες
…………………. τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερό μενοι μπορού ν ακό μα, να λά βουν γνώ ση των
παρακά τω εγγρά φων της σύ μβασης ……, στα γραφεία της αναθέτουσας αρχή ς κατά τις εργά σιμες
ημέρες και ώ ρες.»
11
Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύ θερη, πλή ρης, ά μεση και δωρεά ν ηλεκτρονική πρό σβαση σε
ορισμένα έγγραφα της σύ μβασης, διό τι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμό σει την παρ. 2
του ά ρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρό ν ά ρθρο της διακή ρυξης, τα μέτρα
προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτή ρα των πληροφοριώ ν, τα οποία απαιτού νται, και τον
τρό πο με τον οποίο είναι δυνατή η πρό σβαση στα σχετικά έγγραφα. Ενδεικτικά , λ.χ., η
αναθέτουσα αρχή θα μπορού σε να αναφέρει ό τι: “Ο οικονομικό ς φορέας αναλαμβά νει την
υποχρέωση να τηρή σει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιή σει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων
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των εκπροσώ πων του ελληνικού και διεθνού ς Τύ που), χωρίς την προηγού μενη έγγραφη
συγκατά θεση της Αναθέτουσας Αρχή ς, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύ πτουν από
αυτά . Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τή ρηση των απαιτή σεων αυτώ ν από το προσωπικό
τους, τους υπεργολά βους τους και κά θε ά λλο τρίτο πρό σωπο που χρησιμοποιού ν κατά την
ανά θεση ή εκτέλεση της σύ μβασης. Για τον σκοπό αυτό , κατά την παραλαβή των εγγρά φων της
σύ μβασης, υποβά λλει υπεύ θυνη δή λωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώ νει τα ανωτέρω”.
12
Συμπληρώ νεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφή νεια συγκεκριμένη ημερομηνία (εγκαίρως,
ή τοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδή ποτε σύ γχυσης και αμφιβολίας.
13
Συμπληρώ νεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λή ξη της προθεσμίας του ά ρθρου 18 της παρού σας.
14
Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τή ρηση των
διατυπώ σεων δημοσιό τητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης ό ρων της
διακή ρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)
15
Πρβλ.ά ρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
16
Πρβλ. ά ρθρο 12 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό σια Έργα.
17
Αν η διεύ θυνση της υπηρεσίας που τηρεί το πρωτό κολλο της Αναθέτουσας Αρχή ς είναι
διαφορετική από την αναφερό μενη στο ά ρθρο 1, αναγρά φεται στο παρό ν σημείο η σχετική
διεύ θυνση.
18
Πρβλ. ά ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
19
Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ενιαίο ποσοστό έκπτωσης απαλείφεται η περίπτωση δ της
παρ. 3.5. Πρβλ. ά ρθρο 95 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016, σύ μφωνα με το οποίο «αν κριτήριο
ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι
οικονομικοί φορείς προσφέρουν είτε συνολικό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το συνολικό αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται με κατ’
αποκοπή τίμημα είτε επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του
τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν
είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών μονάδας, με τις οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση».
20
Σε περίπτωση εφαρμογή ς της διαδικασίας του ά ρθρου 95 παρ. 2 περ. β υποπ. Αα του ν. 4412/2016
“Ελεύ θερη συμπλή ρωση τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβά νουν στην εν λόγω
περίπτωση (στ) αναφορά για την υποβολή του σχετικού τιμολογίου.
21
Πρβλ. ά ρθρο 12 παρ. 1.2.1 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό σια Έργα.
22
Πρβλ. ά ρθρο 12 παρ. 1.2.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό σια Έργα.
23
Πρβλ. ά ρθρο 12 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό σια Έργα.
24
Πρβλ .ά ρθρο 12 παρ.2.της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό σια Έργα.
25
Επισημαίνεται ό τι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλή ρωση των ενεργειώ ν της Επιτροπή ς
Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύ ουν τα οριζό μενα στο ά ρθρο 221Α του ν. 4412/2016.
26
Πρβλ. ά ρθρο 13 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό σια Έργα.
27
Πρβλ. ά ρθρο 72 παρ. 1 ό γδοο εδά φιο ν. 4412/2016
28
Πρβλ. ά ρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016.
29
Πρβλ. ά ρθρο 72 παρ. 13 ν.4412/2016.
30
Πρβλ. ά ρθρο 88 παρ. 5 περ. α του ν. 4412/2016
31
Ως προς τη γνωμοδό τηση της Επιτροπή ς Διαγωνισμού για την εξέταση των εξηγή σεων των
ασυνή θιστα χαμηλώ ν προσφορώ ν πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 και ιδίως σκέψεις 15-21
32
Πρβλ. ά ρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016.
33
Πρβλ. ά ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
34
Βλ.σχετικά με την ηλεκτρονική υπεύ θυνη δή λωση το ά ρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020
Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώ θηκε με το ά ρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγρά φους 1 και
2 του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της
ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται
αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.
2. Η
αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του
παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α`
45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής
υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη
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δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".
Για τους φορείς του Βιβλίου ΙΙ της παρ. 2 του ά ρθρου 259 του ν.4412/2016
36
Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολή ς προσφορώ ν, σύ μφωνα με το ά ρθρο 92 παρ. 8
του ν.4412/201
37
Πρβλ. ά ρθρο 14 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό σια Έργα.
38
Πρβλ. ά ρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
39
Πρβλ. ά ρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.
40
Με την επιφύ λαξη των παρ. 7 και 8 του ά ρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λή ψη επανορθωτικώ ν
μέσων).
41
Πρβλ. ά ρθρο 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016.
42
Πρβλ. ά ρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
43
Πρβλ. ά ρθρο 103 παρ. 6 ν. 4412/2016.
44
Πρβλ. ά ρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.
45
Πρβλ. ά ρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
46
Πρβλ. ά ρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016.
47
Η φρά ση «έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)» προστίθεται στη διακή ρυξη μό νο
στις περιπτώ σεις εκείνες, στις οποίες προβλέπεται υποχρέωση προσυμβατικού ελέγχου.
48
Πρβλ. ά ρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016.
49
Πρβλ. ά ρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016.
50
Πρβλ. ά ρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
51
Πρβλ. ά ρθρο 105 παρ. 7 ν. 4412/2016.
52
Πρβλ. ά ρθρο 105 παρ. 8 ν. 4412/2016.
53
Πρβλ. ά ρθρο 360 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1του π.δ. 39/2017.
54
Πρβλ. ά ρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του π.δ. 39/2017.
55
Πρβλ. ά ρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό σια Έργα
56
Πρβλ. ά ρθρο 363 του ν. 4412/2016.
57
Πρβλ. ά ρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 του π.δ. 39/2017.
58
Πρβλ. ά ρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
59
Πρβλ. παρ. 1 του ά ρθρου 365 του Ν. 4412/2016.
60
Πρβλ. ά ρθρα 360 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 του π.δ. 39/2017, πρβλ. ά ρθρο 367 παρ. 4 Ν.
4412/2016.
61
Πρβλ. ά ρθρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016.
62
Πρβλ. τις μεταβατικές διατά ξεις των ά ρθρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) του ν. 4782/2021 ως
προς την έναρξη εφαρμογή ς των νέων ειδικώ ν δικονομικώ ν διατά ξεων του ά ρθρου 138 του ν.
4782/2021, με το οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις ισχύ ουσες διατά ξεις περί δικαστική ς
προστασίας του ά ρθρου 372 Ν. 4412/2016 .
63
Πρβλ. ά ρθρο 372 παρ. 6 Ν. 4412/2016.
64
Πρβλ. ά ρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016.
65
Πρβλ. ά ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016.
66
Τίθεται μό νο εφό σον πρό κειται για συγχρηματοδοτού μενο έργο από πό ρους της Ευρωπαϊκή ς
Ένωσης.
67
Από 1-1-2017 τέθηκε σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το ά ρθρο 13 κατά ργησε το π.δ
113/2010.
68
Νό μοι, ΠΔ και υπουργικές αποφά σεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύ ναψης
της σύ μβασης σύ μφωνα με το ά ρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελού ν μέρος του εφαρμοστέου
θεσμικού πλαισίου της διακή ρυξης.
69
Όταν πρό κειται για συγχρηματοδοτού μενο από την Ε.Ε. έργο, τού το να αναγρά φεται στη
Διακή ρυξη και ειδικό τερα να αναγρά φεται ο τίτλος της Πρά ξης και του Επιχειρησιακού
Προγρά μματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατού μενο έργο, καθώ ς και τα
ποσοστά συγχρηματοδό τησης της δαπά νης του έργου από εθνικού ς και ενωσιακού ς πό ρους (με
αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλή ρωση ακολουθεί τη διακριτή
ορολογία Συλλογικές Αποφά σεις (ΣΑ) έργων, ενά ριθμος έργου ή ΚΑΕ, ανά λογα την πηγή
χρηματοδό τησης (ΠΔΕ ή Τακτικό ς προϋ πολογισμό ς). Για το ζή τημα της ανά ληψης δαπανώ ν
δημοσίων επενδύ σεων, βλ. και ά ρθρο 5 του π.δ 80/2016. Πρβλ. ά ρθρο 53 παρ.2 περ. ζ ν.
35
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4412/2016.
Οι κρατή σεις προσαρμό ζονται ανά λογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.
71
Πρβλ. ά ρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδά φιο του ν. 4013/2011, ό πως αντικαταστά θηκε από το ά ρθρο 44
του ν. 4605/2019.
72
Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού , κατά περίπτωση (πρβλ. ά ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της ΚΥΑ
ΕΣΗΔΗΣ-Δημό σια Έργα).
73
Πρβλ. ά ρθρο 102 ν. 4412/2016, ό πως αντικαταστά θηκε με το ά ρθρο 42 του ν. 4782/2021. Πρβλ
και έκθεση συνεπειώ ν ρυθμίσεων επί του ως ά νω ά ρθρου 42 ν. 4781/2021
74
Σε περίπτωση που περιλαμβά νονται τυχό ν δικαιώ ματα προαίρεσης, διαμορφώ νεται αναλό γως η
εκτιμώ μενη αξία της σύ μβασης (προϋ πολογισμό ς δημοπρά τησης) και το παρό ν ά ρθρο (πρβ. ά ρθρα
6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).
75
Το ποσό των απρό βλεπτων δαπανώ ν επαναϋ πολογίζεται κατά την υπογραφή της σύ μβασης,
ανά λογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώ στε να διατηρείται η εν λό γω ποσοστιαία αναλογία του
15% επί της δαπά νης εργασιώ ν με ΓΕ&ΟΕ, σύ μφωνα με την παρά γραφο 3 του ά ρθρου 156 ν.
4412/2016.
76
Πρβλ. ά ρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
77
Η αναθέτουσα αρχή διαμορφώ νει το παρό ν σημείο της διακή ρυξης, ανά λογα με το αν αποφασίσει
να υποδιαιρέσει τη σύ μβαση σε περισσό τερα τμή ματα/έργα ή ό χι, ή τοι να τα αναθέσει ως ενιαίο
σύ νολο. Στην περίπτωση που επιλέξει να μην υποδιαιρέσει σε τμή ματα, αναφέρει, στο παρό ν
σημείο της διακή ρυξης, τους βασικού ς λό γους της από φασή ς της αυτή ς (πρβλ. ά ρθρο 59 του ν.
4412/2016).
78
ό πως συμπληρώ θηκε με το ά ρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019
79
Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά , αν λό γου χά ρη δεν προβλέπεται η
ά μεση έναρξη των εργασιώ ν (Πρβλ. ά ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
80
Με την επιφύ λαξη της επό μενης υποσημείωσης.
81
Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικώ ν προσφορώ ν και στην
περίπτωση αυτή προσαρμό ζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ ά ρθρο 57 του ν. 4412/2016 ).
82
Το ποσοστό της εγγύ ησης συμμετοχή ς δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώ μενης αξίας της
σύ μβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με στρογγυλοποίηση στο δεύ τερο δεκαδικό ψηφίο, μη
συνυπολογιζομένων των δικαιωμά των προαίρεσης και παρά τασης της σύ μβασης (Πρβλ. ά ρθρο 72
παρ. 1του ν. 4412/2016),.
83
Πρβλ. ά ρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016.
84
Πρβ. ά ρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016
85
Πρβλ. ά ρθρα 72 παρ. 7 & 8 και 150 του ν. 4412/2016. Εφό σον προβλέπεται προκαταβολή , στο
παρό ν ά ρθρο της Διακή ρυξης, συμπληρώ νονται οι ό ροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολή ς.
86
Πρβλ. ά ρθρα 72 παρ. 8 ν. και 150 του 4412/2016.
87
Πρβλ. ά ρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016.
88
Με από φαση του Υπουργού Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν μπορεί να καθορίζεται ό ριο ποσοστού
έκπτωσης, πά νω από το οποίο ο ανά δοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει, επιπλέον της
εγγύ ησης καλή ς εκτέλεσης, πρό σθετη εγγύ ηση, κλιμακωτά αυξανό μενη βά σει του ποσοστού
έκπτωσης. Πρβλ. ά ρθρο 72 παρ. 4 τελευταίο εδά φιο ν. 4412/2016.
89
Πρβλ. ά ρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016
90
Πρβλ. ά ρθρο 160 παρ. 9 περ. β του ν. 4412/2016
91
Πρβλ. ά ρθρο 72 παρ. 14 περ. β του ν. 4412/2016
92
Οι αναθέτουσες αρχές μπορού ν να ζητού ν από τους προσφέροντες να παρά σχουν «Εγγύ ηση καλή ς
λειτουργίας» για την αποκατά σταση των ελαττωμά των που ανακύ πτουν ή των ζημιώ ν που
προκαλού νται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύ ησης καλή ς λειτουργίας,
εφό σον προβλέπεται στα έγγραφα της σύ μβασης. Το ύ ψος της εγγύ ησης καλή ς λειτουργίας
καθορίζεται στα έγγραφα της σύ μβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%)
της εκτιμώ μενης αξίας της σύ μβασης. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύ ησης λαμβά νει χώ ρα μετά
από την ολοκλή ρωση της περιό δου εγγύ ησης καλή ς λειτουργίας.. Οι εγγυητικές επιστολές καλή ς
λειτουργίας περιλαμβά νουν κατ’ ελά χιστον τα αναφερό μενα στην παρά γραφο 15.2 της παρού σας
και επιπρό σθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετική ς σύ μβασης. Πρβλ. ά ρθρο 72 παρ. 10 του ν.
4412/2016.
93
Πρβλ. ά ρθρο 72 παρ. 14 περ. α ν. 4412/2016
70
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94

Τα γραμμά τια σύ στασης χρηματική ς παρακαταθή κης του Ταμείου Παρακαταθηκώ ν και Δανείων,
για την παροχή εγγυή σεων συμμετοχή ς και καλή ς εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθή κη)
συστή νονται σύ μφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικό τερα βά σει του ά ρθρου
4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστά σεως και αποδό σεως
παρακαταθηκώ ν και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκώ ν και Δανείων”). Πρβλ. Το με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
95
Πρβλ. ά ρθρο 72 παρ. 13, καθώ ς και τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 4.1.ζ. της παρού σας, ως
προς τις εγγυή σεις συμμετοχή ς.
96
Η ελά χιστη προθεσμία παραλαβή ς των προσφορώ ν καθορίζεται σύ μφωνα με το ά ρθρο 121 του ν.
4412/2016.
97
Ορίζεται ο χρό νος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτή των της διαδικασίας.
Για τον καθορισμό του χρό νου ισχύ ος της προσφορά ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
σύ μφωνα με τις διατά ξεις του οποίου: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων…., οι
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να
συναφθεί η σύμβαση. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται
κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα».
98
Πρβλ. ά ρθρο 97 παρ. 1 ν. 4412/2016.
99
Σύ μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 ά ρθρου 377 καθώ ς και τις παρ. 11 και 12
ά ρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκή ρυξης σύ μφωνα με τις
παρ. 7 και 8 ά ρθρου 15 ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με τις διατά ξεις του ν. 3548/2007, στον
περιφερειακό και τοπικό τύ πο μέχρι 31/12/2023.
100
Πρβλ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ό τι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορού ν να
καλού ν συγκεκριμένες τά ξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.
101
Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώ δη χαρακτηριστικά του έργου σύ μφωνα με το ά ρθρο 11 της
παρού σας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύ μφωνα με τις
διατά ξεις του ά ρθρου 45 του π.δ/τος 71/2019 ).
102
Για την κατανό ηση πρακτικώ ν διαδικασιώ ν, ιδίως κατά την εξέταση της συμμετοχή ς τρίτων
χωρώ ν σε διαγωνισμού ς, βλ. τις «Κατευθυντή ριες γραμμές για τη συμμετοχή τρίτων χωρώ ν στην
αγορά δημοσίων συμβά σεων της ΕΕ», Βρυξέλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.
103
Σύ μφωνα με το ισχύ ον κείμενο της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
104
Για το έλεγχο των χωρώ ν που έχουν συνά ψει συμφωνίες με την Ένωση δες την ιστοσελίδα της
Επιτροπή ς https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
105
Πρβλ περ. ε παρ. 1 ά ρθρου 91 ν. 4412/2016.
106
Πρβλ. ά ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016ό πως τροποποιή θηκε με το ά ρθρο 107 περ. 6 του ν.
4497/2017. Επισημαίνεται ό τι, στο ΕΕΕΣ, η αναφορά σε “τελεσίδικη καταδικαστική από φαση”
νοείται, δεδομένης της ως ά νω νομοθετική ς μεταβολή ς, ως “αμετά κλητη καταδικαστική από φαση”,
η δε σχετική δή λωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μό νο σε
αμετά κλητες καταδικαστικές αποφά σεις.
107
Πρβλ. ά ρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
108
Πρβλ. ά ρθρο 73 παρ. 2Α τελευταίο εδά φιο του ν. 4412/2016. Σχετική δή λωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα περιλαμβά νεται στο ΕΕΕΣ
109
Επισημαίνεται ό τι η εν λό γω πρό βλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό της
αποτελεί δυνατό τητα της αναθέτουσας αρχή ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε
περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατό τητα, η αναθέτουσα αρχή διαγρά φει
την παρά γραφο αυτή .
110
Οι λό γοι της παραγρά φου 22.Α.4. αποτελού ν δυνητικού ς λό γους αποκλεισμού σύ μφωνα με το
ά ρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύ ναται να επιλέξει έναν,
περισσό τερους, ό λους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λό γους αποκλεισμού συνεκτιμώ ντας
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανά θεση σύ μβασης (εκτιμώ μενη αξία αυτή ς, ειδικές
περιστά σεις κλπ), με σχετική πρό βλεψη στο παρό ν σημείο της διακή ρυξης. .
111
Σχετική δή λωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβά νεται στο ΕΕΕΣ
112
Σημειώ νεται ό τι ο ανωτέρω εθνικό ς λόγος αποκλεισμού συμπληρώ νεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΕΕΕΣ
( Άλλοι Λό γοι Αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του
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κρά τους μέλους της α.α ή του α.φ ).
Πρβλ. παρ. 3 ά ρθρου 8 του ν. 3310/2005, ό πως τροποποιή θηκε με το ά ρθρο 239 του ν. 4782/2
114
Πρβλ. ά ρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016
115
Πρβλ. ά ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο
της Αρχή ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την από φαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην
υπό θεση C-124/2017 Vossloh, ιδίως σκέψεις 38-41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019.
116
Υπενθυμίζεται ό τι αναφορά στην παρά γραφο 22.Α.4 θα γίνει μό νο στην περίπτωση που η
Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κά ποιον από τους δυνητικού ς λό γους αποκλεισμού .
117
Σχετικά με την προσκό μιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την από φαση της 14ης
Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην υπό θεση C-387/19
118
Πρβλ ά ρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016
119
Πρβλ. από φαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύ χος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία
εξακολουθεί να ισχύ ει έως την έκδοση της από φασης της παρ. 9 του ά ρθρου 73 του ν. 4412/2016.
120
Επισημαίνεται ό τι ό λα τα κριτή ρια ποιοτική ς επιλογή ς, πλην της καταλληλό τητας για την ά σκηση
επαγγελματική ς δραστηριό τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016),
είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανά λογα με το
αντικείμενο της σύ μβασης (ά ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κά θε περίπτωση, πρέπει να
διαμορφώ νονται κατά τρό πο, ώ στε να μην περιορίζεται δυσανά λογα η συμμετοχή των
ενδιαφερό μενων οικονομικώ ν φορέων στους διαγωνισμού ς. Κατά το στά διο του προσδιορισμού
των κριτηρίων καταλληλό τητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρού νται από τις
αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώ δεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των
συμμετεχό ντων, της αποφυγή ς των διακρίσεων, της διαφά νειας και της ανά πτυξης του ελεύ θερου
ανταγωνισμού . Τα κριτή ρια επιλογή ς του ά ρθρου 22.Β – 22.Ε εξετά ζονται κατά τη διαδικασία
ελέγχου της καταλληλό τητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύ μβαση (κριτή ρια “on/off”).
121
Πρβλ. ά ρθρο 188 παρ. 1 του ν. 4635/2019, με το οποίο επανή λθαν σε ισχύ τα ά ρθρα 105 και 106
του ν. 3669/2008, μέχρι την έκδοση του π.δ. του ά ρθρου
122
Επισημαίνεται ό τι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορού ν να καλού ν συγκεκριμένες τά ξεις/ πτυχία
του ΜΕΕΠ ή , από την έναρξη ισχύ ος του π.δ. 71/2019, του Μητρώ ου Εργοληπτικώ ν Επιχειρή σεων
Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.). . Πρβλ. ά ρθρο 76 παρ. 4, του ν. 4412/2016.
123
Οι αναθέτουσες αρχές μπορού ν να επιβά λλουν απαιτή σεις που να διασφαλίζουν ό τι οι οικονομικοί
φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανό τητα για την εκτέλεση της
σύ μβασης. Όλες οι απαιτή σεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανά λογες με το αντικείμενο της
σύ μβασης (πρβ. ά ρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδά φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λό γω
απαιτή σεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρό ν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τά ξεις/πτυχία του
ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σε κά θε περίπτωση και για το μεταβατικό χρονικό διά στημα ισχύ ος των
ά ρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008, ό πως αυτό προκύ πτει από το ά ρθρο 65 του π.δ. 71/2019
και την πλή ρη έναρξη ισχύ ος του τελευταίου, επισημαίνεται ό τι, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
περιγρά φει τις σχετικές απαιτή σεις ανά λογα με τα προβλεπό μενα στο π.δ. 71/2019, τηρουμένων
των ειδικό τερων ρυθμίσεων του ά ρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορικά με τις πέραν των
προβλεπό μενων απαιτή σεων για την εγγραφή και κατά ταξη σε τά ξη των οικείων μητρώ ων του π.δ
71/2019 (Α΄ 112), αντίστοιχου προϋ πολογισμού ανά κατηγορία έργου.
124
Οι αναθέτουσες αρχές μπορού ν να επιβά λλουν απαιτή σεις που να διασφαλίζουν ό τι οι οικονομικοί
φορείς διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανό τητα για την εκτέλεση της
σύ μβασης. Όλες οι απαιτή σεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανά λογες με το αντικείμενο της
σύ μβασης (πρβ. ά ρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδά φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λό γω
απαιτή σεις καταρχά ς καθορίζονται περιγραφικά στο παρό ν σημείο, χωρίς παραπομπή σε
τά ξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε ού τε σε βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κά θε
περίπτωση και για το μεταβατικό χρονικό διά στημα ισχύ ος των ά ρθρων 80 έως 110 του ν.
3669/2008, ό πως αυτό προκύ πτει από το ά ρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και την πλή ρη έναρξη ισχύ ος
του τελευταίου, επισημαίνεται ό τι, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να περιγρά φει τις σχετικές
απαιτή σεις ανά λογα με τα προβλεπό μενα στο π.δ. 71/2019, τηρουμένων των ειδικό τερων
ρυθμίσεων του ά ρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορικά με τις πέραν των προβλεπό μενων
απαιτή σεων για την εγγραφή και κατά ταξη σε τά ξη των οικείων μητρώ ων του π.δ 71/2019 (Α΄
112), αντίστοιχου προϋ πολογισμού ανά κατηγορία έργου..
125
Προαιρετική επιλογή : Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχή ς και
συμπληρώ νεται σύ μφωνα με το ά ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ό τι ό λες οι απαιτή σεις
113
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πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανά λογες με το αντικείμενο της σύ μβασης (ά ρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).
126
Το εδά φιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχή ς σύ μφωνα με το ά ρθρο 78
παρ. 1 του ν. 4412/2016, ά λλως διαγρά φεται.
127
Προαιρετική επιλογή συμπλή ρωσης του εδαφίου. Σύ μφωνα με το ά ρθρο 78 παρ. 2 του ν.
4412/2016, στην περίπτωση συμβά σεων έργων οι Αναθέτουσες Αρχές μπορού ν να απαιτού ν την
εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκό ντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα.
128
Ως προς τον τρό πο υποβολή ς των αποδεικτικώ ν μέσων του παρό ντος ά ρθρου, τα οποία έχουν
συνταχθεί/ παραχθεί από τους ίδιους τους οικονομικού ς φορείς πρβλ. ά ρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
129
Πρβ ά ρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016,
130
Επισημαίνεται ό τι η ανωτέρω δυνατό τητα εναπό κειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού
φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατό τητα να υπογρά φεται το ΕΕΕΣ από το σύ νολο των
φυσικώ ν προσώ πων που αναφέρονται στα τελευταία δύ ο εδά φια του ά ρθρου 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016.
131
Πρβλ. ά ρθρο 79Α ν. 4412/2016
132
Βλ. Δ.Ε.Ε. από φαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
133
Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμή μα)
134
Πρβλ. ά ρθρο 79 παρ. 8, σε συνδυασμό με ά ρθρο 73 παρ 2Α ν. 4412/2016
135
Εφιστά ται η προσοχή των αναθετουσώ ν αρχώ ν στο ό τι πρέπει να ζητείται η προσκό μιση
δικαιολογητικώ ν προς από δειξη μό νο των λό γων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογή ς που
έχουν τεθεί στην παρού σα διακή ρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ό τι, η αναθέτουσα αρχή δύ ναται,
κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδή ποτε χρονικό
σημείο κατά τη διά ρκεια της διαδικασίας, να υποβά λλουν ό λα ή ορισμένα δικαιολογητικά , ό ταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
136
Πρβλ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016.
137
Σύ μφωνα με το ά ρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδά φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικό ς φορέας
είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατά στασή του στην Ελλά δα, οι υποχρεώ σεις του που αφορού ν
τις εισφορές κοινωνική ς ασφά λισης καλύ πτουν τό σο την κύ ρια ό σο και την επικουρική ασφά λιση."
138
Πρβλ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016.
139
Οι υπεύ θυνες δηλώ σεις του παρό ντος τεύ χους υπογρά φονται και γίνονται αποδεκτές σύ μφωνα με
τα οριζό μενα στο ά ρθρο 4.2. β) της παρού σας
140
Πρβλ. το α.π. 1081/18-02-21 έγγραφο της Αρχή ς «Ενημέρωση για ζητή ματα αποδεικτικώ ν
φορολογική ς ενημερό τητας (αυτό ματη ά ντληση αποδεικτικού - ενημερό τητα σε παρελθό ντα
χρό νο)» (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ).
141
Εφό σον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λό γο αποκλεισμού .
142
Πρβλ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016.
143
Πρβλ. το με α.π. 2440/22-04-2021έγγραφο της Αρχή ς «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστική ς
Φερεγγυό τητας» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6).
144
Η πλατφό ρμα της Ευρωπαϊκή ς Επιτροπή ς eCertis για την αναζή τηση ισοδύ ναμων
πιστοποιητικώ ν ά λλων κρατώ ν-μελώ ν της Ε.Ε είναι διαθέσιμη, χωρίς κό στος, στη διαδρομή .
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαίνεται ό τι η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ο αρμό διος εθνικό ς
φορέας για την καταχώ ρηση και τή ρηση των στοιχείων του eCertis για την Ελλά δα. Πρβλ. το με
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικό έγγραφο της Αρχή ς στον ακό λουθο σύ νδεσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammikoapo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn
145
Εφό σον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, ό λες ή κά ποια/ες εξ αυτώ ν, ως λό γους αποκλεισμού .
146
Επισημαίνεται ό τι η αναθέτουσα αρχή , εφό σον μπορέσει να αποδείξει, με κατά λληλα μέσα, ό τι
συντρέχει κά ποια από τις περιπτώ σεις αυτές, αποκλείει οποιονδή ποτε οικονομικό φορέα από τη
συμμετοχή στη διαδικασία σύ ναψης της δημό σιας σύ μβασης.
147
Εφό σον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λό γο αποκλεισμού .
148
η οποία εκδίδεται σύ μφωνα με τις ειδικές διατά ξεις του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επισημαίνεται ό τι
τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώ ο Εργοληπτικώ ν Επιχειρή σεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που είναι σε
ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθού ν να ισχύ ουν ως την 1 η Σεπτεμβρίου 2021, εφό σον
πληρού νται οι προϋ ποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και την 2 α Ιουλίου 2019
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(Πρβλ. ά ρθρο 65 παρ. 1 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως αντικαταστά θηκε με την παρ. 5 του ά ρθρου
144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256).
149
Πρβλ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016.
150
Πρβλ. ά ρθρο 76 παρ. 4 του ν. 4412/2016
151
Εφό σον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο ά ρθρο 22.Ε συμπληρώ νεται αναλό γως σύ μφωνα με
το ά ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
152
Πρβλ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν. 4412/2016.
153
Σύ μφωνα με το ά ρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγρά φονται υποχρεωτικά :
α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν.
4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο
αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός),
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται
κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012)
θ.ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ
(ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την
έδρα της στην ημεδαπή,
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L.
207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που
αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που
έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που
αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`,
ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα
τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύ μφωνα με το ά ρθρο 293 παρά γραφος 3 του ν. 4072/2012
154
Πρβλ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016.
155
Σύ μφωνα με τη διά ταξη του ά ρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε
διαγωνισμού ς δημοσίων έργων χορηγείται σε κά θε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερό τητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφή ς που εκδίδεται
από την υπηρεσία τή ρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατά λογο αναγνωρισμένων
εργοληπτώ ν [...] και απαλλά σσει τις εργοληπτικές επιχειρή σεις από την υποχρέωση να καταθέτουν
τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμού ς.” Επισημαίνεται ό τι, σύ μφωνα με το ά ρθρο 22
(Τροποποιή σεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Το πρώ το εδά φιο της
περίπτωσης 31 της παραγρά φου 1 του ά ρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξή ς: «31) του Ν.
3669/2008 (Α΄ 116), πλην των ά ρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την
έκδοση του προεδρικού διατά γματος του ά ρθρου 83, των παραγρά φων 4 και 5 του ά ρθρου 20 και
της παραγρά φου 1 α του ά ρθρου 176».
156
Στην περίπτωση ό μως που η Ενημερό τητα Πτυχίου δεν καλύ πτει τις εισφορές επικουρική ς
ασφά λισης, τα σχετικά δικαιολογητικά υποβά λλονται ξεχωριστά .
157
Μό νο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λό γος αποκλεισμού .
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Πρβ. παρά γραφο 12 ά ρθρου 80 του ν.4412/2016.
159
Πρβλ. ά ρθρο 165 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
160
Οι αναθέτουσες αρχές μπορού ν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύ μβασης ό τι, κατό πιν αιτή ματος
του υπεργολά βου και εφό σον η φύ ση της σύ μβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβά λλει
απευθείας στον υπεργολά βο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμή θειας, υπηρεσίας ή έργου,
δυνά μει σύ μβασης υπεργολαβίας με τον ανά δοχο. Στην περίπτωση αυτή , στα έγγραφα της

22PROC011263933 2022-09-19
σύ μβασης καθορίζονται τα ειδικό τερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύ ριο ανά δοχο
να εγείρει αντιρρή σεις ως προς αδικαιολό γητες πληρωμές, καθώ ς και οι ρυθμίσεις που αφορού ν
αυτό ν τον τρό πο πληρωμή ς. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύ νη του κύ ριου αναδό χου.
Συμπληρώ νεται αναλό γως.
161
Πρβλ. ά ρθρο 58 του ν. 4412/2016
162
Πρβλ ά ρθρο 176 ν. 4412/2016. Στα έγγραφα της σύ μβασης, για έργα προϋ πολογισμού ανώ τερου
των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ , μπορεί να εγκριθεί και να περιληφθεί ρή τρα περί
διαιτητική ς επίλυσης κά θε διαφορά ς που προκύ πτει σχετικά με την εφαρμογή , την ερμηνεία ή το
κύ ρος της σύ μβασης. Για έργα κατώ τερου προϋ πολογισμού , απαιτείται για τη συμπερίληψη
αντίστοιχης ρή τρας η σύ μφωνη γνώ μη του αρμό διου τεχνικού συμβουλίου. Μπορεί να τεθεί στο
σημείο αυτό ή στην ΕΣΥ. Στα συμβατικά τεύ χη που έχει περιληφθεί ρή τρα περί διαιτητική ς
επίλυσης, δύ ναται να προβλέπεται στά διο συμβιβαστική ς επίλυσης κά θε διαφορά ς, που προηγείται
της προσφυγή ς στη διαιτησία
163
Στο παρό ν σημείο της Διακή ρυξης ή στην ΕΣΥ μπορεί να τεθεί ρητά η πρό βλεψη για τη σύ σταση
κατασκευαστική ς κοινοπραξίας, σύ μφωνα με τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 165 παρ. 4-6 του
ν. 4412/2016.

