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πού θα δίεξαχθείί σύί μφωνα με: 
α) τίς δίαταί ξείς τού ν. 4412/2016 (Α’ 147) καί β) τούς οί ρούς της παρούί σας

2





Πίνακας περιεχομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄......................................................................................................................................4
Άρθρο 1:  Κύί ρίος τού Έργού/ Αναθείτούσα Αρχηί / Στοίχείία επίκοίνωνίίας...............................4
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύί μβασης καί τεύί χη..............................................................................4
Άρθρο 3: Ηλεκτρονίκηί  ύποβοληί  φακείλού προσφοραί ς...............................................................5
Άρθρο 4: Δίαδίκασίία ηλεκτρονίκηί ς αποσφραί γίσης καί αξίολοίγησης των προσφορωί ν/ 
Κατακύί ρωση/ Σύί ναψη σύί μβασης/ Προδίκαστίκείς προσφύγείς/Προσωρίνηί  δίκαστίκηί  
προστασίία.......................................................................................................................................7
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύί μβασης καταί  το σταί δίο της εκτείλεσης –– Σείραί  ίσχύί ος..............12
Άρθρο 6: Γλωί σσα δίαδίκασίίας....................................................................................................12
Άρθρο 7: Εφαρμοστεία νομοθεσίία...............................................................................................13
Άρθρο 8: Χρηματοδοί τηση τού Έργού, Φοί ροί, Δασμοίί,  κ.λ.π.- Πληρωμηί  Αναδοίχού..............15
Άρθρο 9:  Σύμπληί ρωση – αποσαφηί νίση πληροφορίωί ν καί δίκαίολογητίκωί ν.......................15
Άρθρο 10:  Αποί φαση αναί ληψης ύποχρείωσης - Έγκρίση δείσμεύσης πίίστωσης....................15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄....................................................................................................................................16
Άρθρο 11:  Τίίτλος, προύϋ πολογίσμοί ς, τοί πος, περίγραφηί  καί ούσίωί δη χαρακτηρίστίκαί  τού 
είργού..............................................................................................................................................16
Άρθρο 12: Προθεσμίία εκτείλεσης τού είργού..............................................................................19
Άρθρο 13: Δίαδίκασίία σύί ναψης σύί μβασης - Όροί ύποβοληί ς προσφορωί ν.............................19
Άρθρο 14: Κρίτηί ρίο Αναί θεσης.....................................................................................................20
Άρθρο 15: Εγγύί ηση σύμμετοχηί ς.................................................................................................20
Άρθρο 16: Χορηί γηση Προκαταβοληί ς – Ρηί τρα προί σθετης καταβοληί ς (Πρίμ)........................21
Άρθρο 17:  Εγγύηί σείς καληί ς εκτείλεσης καί λείτούργίίας τού είργού........................................21
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγύητίκωί ν................................................................................................21
Άρθρο 18: Ημερομηνίία καί ωί ρα  ληί ξης της προθεσμίίας ύποβοληί ς των προσφορωί ν-
αποσφραί γίσης..............................................................................................................................22
Άρθρο 19: Χροί νος ίσχύί ος προσφορωί ν.......................................................................................22
Άρθρο 20: Δημοσίοί τητα/ Δαπαί νες δημοσίίεύσης......................................................................23

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασηςΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄...........24
Άρθρο 21: Δίκαίούί μενοί σύμμετοχηί ς στη δίαδίκασίία σύί ναψης σύί μβασης............................24
Άρθρο 22: Κρίτηί ρία ποίοτίκηί ς επίλογηί ς....................................................................................24
Άρθρο 23: Αποδείκτίκαί  μείσα κρίτηρίίων ποίοτίκηί ς επίλογηί ς..................................................29
Άρθρο 24 :  Περίεχοί μενο Φακείλού Προσφοραί ς.........................................................................37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄....................................................................................................................................38
Άρθρο 25:  Υπεργολαβίία..............................................................................................................38
Άρθρο 26 :  Δίαί φορες ρύθμίίσείς..................................................................................................38

3





ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1.1 Αναθέτουσα αρχή:  ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Οδοί ς : ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1
Ταχ.Κωδ. : 41222
Τηλ. : 2413-500268
Telefax : 2410-251339
E-mail : synsxol@larissa-dimos.gr
Πληροφορίίες: : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗ

1.2 Εργοδοί της ηί  Κύί ρίος τού Έργού: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
1.3 Φορείας κατασκεύηί ς τού είργού: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
1.4 Προίϋσταμείνη Αρχηί  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
1.5 Δίεύθύί νούσα  ηί  Επίβλείπούσα  Υπηρεσίία  :ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ  

   ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
1.6 Αρμοί δίο  Τεχνίκοί  Σύμβούί λίο  :1)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Εφοί σον  οί  ανωτείρω  ύπηρεσίίες  μεταστεγασθούί ν  καταί  τη  δίαί ρκεία  της  δίαδίκασίίας  σύί ναψης  ηί
εκτείλεσης τού είργού, ύποχρεούί νταί να δηλωί σούν αί μεσα τα νεία τούς στοίχείία στούς προσφείροντες ηί
στον αναί δοχο.
Εφοί σον  οί  ανωτείρω  ύπηρεσίίες  ηί /καί  τα  αποφαίνοί μενα  οί ργανα  τού  Φορεία  Κατασκεύηί ς
καταργηθούί ν,  σύγχωνεύτούί ν  ηί  με  οποίονδηί ποτε  τροί πο  μεταβληθούί ν  καταί  τη  δίαί ρκεία  της
δίαδίκασίίας   σύί ναψης  ηί  εκτείλεσης  τού  είργού,  ύποχρεούί νταί  να  δηλωί σούν  αί μεσα,   στούς
προσφείροντες5 ηί  στον αναί δοχο τα στοίχείία των ύπηρεσίωί ν ηί  αποφαίνοί μενων οργαί νων, τα οποίία
καταί  τον  νοί μο  αποτελούί ν  καθολίκοί  δίαί δοχο  των  εν  λοίγω  οργαί νων  πού  ύπείσείρχονταί  στα
δίκαίωί ματα καί ύποχρεωί σείς τούς.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
 
2.1.  Τα είγγραφα της  σύί μβασης καταί  την είννοία  της  περίπτ.  14  της  παρ.  1  τού αί ρθρού  2 τού ν.
4412/2016, γία τον παροί ντα ηλεκτρονίκοί  δίαγωνίσμοί , είίναί τα ακοί λούθα :
α) η προκηί ρύξη σύί μβασης οί πως δημοσίεύί θηκε στο ΚΗΜΔΗΣ6,
β) η παρούί σα δίακηί ρύξη,
γ) το Τύποποίημείνο Έντύπο Υπεύί θύνης Δηί λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)7 
δ) το  είντύπο  οίκονομίκηί ς  προσφοραί ς,  οί πως  παραί γεταί  αποί  την  είδίκηί  ηλεκτρονίκηί  φοί ρμα  τού
ύποσύστηί ματος,
ε) ο προύϋ πολογίσμοί ς δημοπραί τησης, 
στ) το τίμολοίγίο δημοπραί τησης, 
ζ) η είδίκηί  σύγγραφηί  ύποχρεωί σεων,
η) η τεχνίκηί  σύγγραφηί  ύποχρεωί σεων 
θ) το τεύί χος σύμπληρωματίκωί ν τεχνίκωί ν προδίαγραφωί ν,
ί) το ύποί δείγμα ….8

ία) το τεύί χος τεχνίκηί ς περίγραφηί ς,
ίβ) η τεχνίκηί  μελείτη,
ίγ)  τύχοί ν  σύμπληρωματίκείς  πληροφορίίες  καί  δίεύκρίνίίσείς  πού  θα  παρασχεθούί ν  αποί  την
αναθείτούσα αρχηί   επίί οί λων των ανωτείρω
ίδ) ............................9
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2.2 Προσφείρεταί  ελεύί θερη,  πληί ρης,  αί μεση  καί  δωρεαί ν  ηλεκτρονίκηί  προί σβαση  στα  είγγραφα  της
σύί μβασης στον  είδίκοί ,  δημοί σία  προσβαί σίμο,  χωί ρο  “ηλεκτρονίκοίί  δίαγωνίσμοίί”  της  πύί λης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , καθωί ς καί στην ίστοσελίίδα της αναθείτούσας αρχηί ς (εφοί σον δίαθείτεί):
www.larissa-dimos.gr, στη διαδρομή:  Ενημέρωση/Προκηρύξεις Έργων Προμηθειών  10  11

2.3 Εφοί σον είχούν ζητηθείί εγκαίίρως, ηί τοί είως την 11/9/201912  η αναθείτούσα αρχηί  παρείχεί σε οί λούς
τούς  προσφείροντες  πού  σύμμετείχούν  στη  δίαδίκασίία  σύί ναψης  σύί μβασης  σύμπληρωματίκείς
πληροφορίίες σχετίκαί  με τα είγγραφα της σύί μβασης, το αργοί τερο στίς 14/9/201913

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1.  Οί  προσφορείς   ύποβαί λλονταί  αποί  τούς  ενδίαφερομείνούς  ηλεκτρονίκαί ,  μείσω  της
δίαδίκτύακηί ς  πύί λης  www      .      promitheus      .      gov      .      gr       τού  ΕΣΗΔΗΣ,  μείχρί  την  καταληκτίκηί  ημερομηνίία
καί  ωί ρα  πού  ορίίζεταί  στο  αί ρθρο  18  της  παρούί σας  δίακηί ρύξης,  σε  ηλεκτρονίκοί  φαί κελο  τού
ύποσύστηί ματος.

Γία  τη σύμμετοχηί  στην παρούί σα δίαδίκασίία  οί  ενδίαφεροί μενοί  οίκονομίκοίί  φορείίς  απαίτείίταί  να
δίαθείτούν  ψηφίακηί  ύπογραφηί ,  χορηγούί μενη  αποί  πίστοποίημείνη  αρχηί  παροχηί ς  ψηφίακηί ς
ύπογραφηί ς  καί  να  εγγραφούί ν  στο  ηλεκτρονίκοί  σύί στημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Δίαδίκτύακηί  πύί λη
www.promitheus.gov.gr) ακολούθωί ντας τη δίαδίκασίία εγγραφηί ς τού αί ρθρού 5 παρ. 1.2 είως 1.4 της
Κοίνηί ς Υπούργίκηί ς Αποί φασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων,  μελετών,  και  παροχής  τεχνικών  και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η είνωση οίκονομίκωί ν φορείων ύποβαί λλεί κοίνηί  προσφοραί ,  η οποίία ύποχρεωτίκαί  ύπογραί φεταί
ψηφίακαί ,  είίτε  αποί  οί λούς  τούς  οίκονομίκούί ς  φορείίς  πού  αποτελούί ν  την  είνωση,  είίτε  αποί
εκπροί σωποί  τούς,  νομίίμως  εξούσίοδοτημείνο.  Στην  προσφοραί ,  επίί  ποίνηί  αποί ρρίψης  της
προσφοραί ς,  προσδίορίίζεταί η είκταση καί το είίδος της σύμμετοχηί ς τού καί θε μείλούς της είνωσης,
σύμπερίλαμβανομείνης  της  κατανομηί ς  αμοίβηί ς  μεταξύί  τούς,   καθωί ς  καί  ο
εκπροί σωπος/σύντονίστηί ς αύτηί ς.

3.2 Στον ηλεκτρονίκοί  φαί κελο προσφοραί ς περίείχονταί:

(α) είνας (ύπο)φαί κελος με την είνδείξη «Δίκαίολογητίκαί  Σύμμετοχηί ς».

(β) είνας (ύπο)φαί κελος με την είνδείξη  «Οίκονομίκηί  Προσφοραί ».

3.3 Αποί  τον προσφείροντα σημαίίνονταί, με χρηί ση τού σχετίκούί  πεδίίού τού ύποσύστηί ματος, καταί  την
σύί νταξη της προσφοραί ς,  τα στοίχείία  εκείίνα πού είχούν εμπίστεύτίκοί  χαρακτηί ρα,  σύί μφωνα με τα
ορίζοί μενα στο αί ρθρο 21 τού ν. 4412/2016. 
Στην περίίπτωση αύτηί , ο προσφείρων ύποβαί λεί στον οίκείίο  (ύπο)φαί κελο σχετίκηί  αίτίολοίγηση με τη
μορφηί  ψηφίακαί  ύπογεγραμμείνού αρχείίού pdf, αναφείροντας ρηταί  οί λες τίς σχετίκείς δίαταί ξείς νοί μού ηί
δίοίκητίκείς  πραί ξείς  πού  επίβαί λλούν  την  εμπίστεύτίκοί τητα  της  σύγκεκρίμείνης  πληροφορίίας,  ως
σύνημμείνο της ηλεκτρονίκηί ς τού προσφοραί ς.  Δεν χαρακτηρίίζονταί ως εμπίστεύτίκείς πληροφορίίες
σχετίκαί  με τίς τίμείς μοναί δος, τίς προσφεροί μενες ποσοί τητες καί την οίκονομίκηί  προσφοραί .  

3.4  Στην  περίίπτωση  της  ύποβοληί ς   στοίχείίων  με  χρηί ση  μορφοί τύπού  φακείλού  σύμπίεσμείνων
ηλεκτρονίκωί ν  αρχείίων  (π.χ.  ηλεκτρονίκοί  αρχείίο  με  μορφηί  ZIP),  εκείίνα  τα  οποίία  επίθύμείί  ο
προσφείρων να χαρακτηρίίσεί ως εμπίστεύτίκαί , σύί μφωνα με τα ανωτείρω αναφεροί μενα, θα πρείπεί να
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τα  ύποβαί λλεί  ως  χωρίσταί  ηλεκτρονίκαί  αρχείία  με  μορφηί  Portable  Document  Format  (PDF)  ηί  ως
χωρίστοί  ηλεκτρονίκοί  αρχείίο  μορφοί τύπού  φακείλού  σύμπίεσμείνων ηλεκτρονίκωί ν  αρχείίων  πού  να
περίλαμβαί νεί αύταί .

3.5  Ο  χρηί στης  –  οίκονομίκοί ς  φορείας  ύποβαί λλεί  τούς  ανωτείρω  (ύπο)φακείλούς  μείσω  τού
ύποσύστηί ματος, οί πως περίγραί φεταί κατωτείρω:

α)  Τα  στοίχείία  καί  δίκαίολογητίκαί  πού  περίλαμβαί νονταί  στον  (ύπο)φαί κελο  με  την  είνδείξη
«Δίκαίολογητίκαί  Σύμμετοχηί ς»  είίναί τα ορίζοί μενα στο αί ρθρο 24.2 της παρούί σας καί ύποβαί λλονταί
αποί  τον οίκονομίκοί  φορεία  ηλεκτρονίκαί  σε  μορφηί  αρχείίού  Portable Document Format (PDF) καί
εφοί σον  είχούν  σύνταχθείί/παραχθείί  αποί  τον  ίίδίο,  φείρούν  εγκεκρίμείνη  προηγμείνη  ηλεκτρονίκηί
ύπογραφηί  ηί  προηγμείνη ηλεκτρονίκηί  ύπογραφηί   με χρηί ση εγκεκρίμείνων πίστοποίητίκωί ν σύί μφωνα
με την παρ. 3 τού αί ρθρού 8 της ύπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

β) Εντοί ς  τρίωί ν  (3) εργασίίμων ημερωί ν αποί  την ηλεκτρονίκηί  ύποβοληί  των ως αί νω στοίχείίων καί
δίκαίολογητίκωί ν προσκομίίζεταί ύποχρεωτίκαί  αποί  τον οίκονομίκοί  φορεία στην αναθείτούσα αρχηί , σε
είντύπη μορφηί  καί σε σφραγίσμείνο φαί κελο, η πρωτοί τύπη εγγύητίκηί  επίστοληί  σύμμετοχηί ς 14.
Επίσημαίίνεταί  οί τί  η εν λοίγω ύποχρείωση δεν ίσχύί εί  γία τίς  εγγύηί σείς  ηλεκτρονίκηί ς  είκδοσης (π.χ.
εγγύηί σείς τού Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

γ) Οί προσφείροντες σύνταί σσούν την οίκονομίκηί  τούς προσφοραί  σύμπληρωί νοντας την αντίίστοίχη
είδίκηί  ηλεκτρονίκηί  φοί ρμα  τού  ύποσύστηί ματος  καί  επίσύναί πτοντας,  στον  ηλεκτρονίκοί  χωί ρο
«Σύνημμείνα Ηλεκτρονίκηί ς Προσφοραί ς» καί στον καταί  περίίπτωση (ύπο)φαί κελο, οί λα τα στοίχείία της
προσφοραί ς τούς σε μορφηί  αρχείίού Portable Document Format (PDF).

δ)  Οί  προσφείροντες  δύί νανταί  να  προβαίίνούν,  μείσω  των  λείτούργίωί ν  τού  ύποσύστηί ματος,  σε
εκτύί πωση  ελείγχού  ομαλοί τητας  των  επίμείρούς  ποσοστωί ν  είκπτωσης  αναί  ομαί δα  εργασίωί ν,  στην
περίίπτωση εφαρμογηί ς της παρ. 2α τού αί ρθρού 95 τού ν.4412/2016.

ε)  Στη  σύνείχεία,  οί  προσφείροντες  παραί γούν  αποί  το  ύποσύί στημα  τα  ηλεκτρονίκαί  αρχείία
(«εκτύπωί σείς»  των Δίκαίολογητίκωί ν Σύμμετοχηί ς  καί της Οίκονομίκηί ς  Προσφοραί ς  τούς σε μορφηί
αρχείίού Portable Document Format (PDF)). Τα αρχείία αύταί  ύπογραί φονταί αποί  τούς προσφείροντες με
εγκεκρίμείνη  προηγμείνη  ηλεκτρονίκηί  ύπογραφηί  ηί  προηγμείνη  ηλεκτρονίκηί  ύπογραφηί  με  χρηί ση
εγκεκρίμείνων πίστοποίητίκωί ν σύί μφωνα με την παρ. 3 τού αί ρθρού 8 της ύπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. καί επίσύναί πτονταί στούς αντίίστοίχούς (ύπο)φακείλούς της προσφοραί ς.  Καταί  τη σύστημίκηί
ύποβοληί  της  προσφοραί ς  το  ύποσύί στημα  πραγματοποίείί  αύτοματοποίημείνούς  ελείγχούς
επίβεβαίίωσης  της  ηλεκτρονίκηί ς  προσφοραί ς  σε  σχείση  με  τα  παραχθείντα  ηλεκτρονίκαί  αρχείία
(Δίκαίολογητίκαί  Σύμμετοχηί ς  καί  Οίκονομίκηί  Προσφοραί )  καί  εφοί σον  οί  είλεγχοί  αύτοίί   αποβούί ν
επίτύχείίς η προσφοραί  ύποβαί λλεταί  στο ύποσύί στημα. Δίαφορετίκαί , η προσφοραί  δεν ύποβαί λλεταί
καί το ύποσύί στημα ενημερωί νεί τούς προσφείροντες με σχετίκοί  μηί νύμα σφαί λματος στη δίεπαφηί  τού
χρηί στη  των  προσφεροί ντων,  προκείμείνού  οί  τελεύταίίοί  να  προβούί ν  στίς  σχετίκείς  ενείργείες
δίοί ρθωσης.

στ) Εφοί σον τα δίκαίολογητίκαί  σύμμετοχηί ς καί οί οίκονομίκοίί οί ροί δεν είχούν αποτύπωθείί στο σύί νολοί
τούς στίς είδίκείς ηλεκτρονίκείς φοί ρμες τού ύποσύστηί ματος, οί προσφείροντες επίσύναί πτούν ψηφίακαί
ύπογεγραμμείνα τα σχετίκαί  ηλεκτρονίκαί  αρχείία, σύί μφωνα με τούς οί ρούς της  παρούί σας δίακηί ρύξης.15

ζ)  Αποί  το ύποσύί στημα εκδίίδεταί ηλεκτρονίκηί  αποί δείξη ύποβοληί ς προσφοραί ς, η οποίία αποστείλλεταί
στον οίκονομίκοί  φορεία με μηί νύμα ηλεκτρονίκούί  ταχύδρομείίού.

Στίς  ως αί νω  περίπτωί σείς  πού με  την προσφοραί  ύποβαί λλονταί  ίδίωτίκαί  είγγραφα,  αύταί  γίίνονταί
αποδεκταί  είίτε  καταί  τα προβλεποί μενα στίς  δίαταί ξείς  τού ν.  4250/2014 (Α΄  94)  είίτε  καί  σε  απληί
φωτοτύπίία, εφοί σον σύνύποβαί λλεταί ύπεύί θύνη δηί λωση, στην οποίία βεβαίωί νεταί η ακρίίβείαί  τούς καί
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η οποίία φείρεί ύπογραφηί  μεταί  την είναρξη ίσχύί ος της δίαδίκασίίας σύί ναψης της σύί μβασης (ηί τοί μεταί
την ημερομηνίία δημοσίίεύσης της προκηί ρύξης της σύί μβασης στο ΚΗΜΔΗΣ)16.

3.6  Αποί σύρση προσφοραί ς
Οί  προσφείροντες  δύί νανταί  να  ζητηί σούν  την  αποί σύρση  ύποβληθείίσας  προσφοραί ς,  πρίν  την
καταληκτίκηί  ημερομηνίία ύποβοληί ς των προσφορωί ν, με είγγραφο αίίτημα τούς προς την αναθείτούσα
αρχηί ,  σε  μορφηί  ηλεκτρονίκούί  αρχείίού  Portable Document Format (PDF)  πού  φείρεί  εγκεκρίμείνη
προηγμείνη  ηλεκτρονίκηί  ύπογραφηί  ηί  προηγμείνη  ηλεκτρονίκηί  ύπογραφηί   με  χρηί ση  εγκεκρίμείνων
πίστοποίητίκωί ν σύί μφωνα με την παρ. 3 τού αί ρθρού 8 της ύπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μείσω
της λείτούργίκοί τητας «Επίκοίνωνίία» τού ύποσύστηί ματος. Πίστοποίημείνος χρηί στης της αναθείτούσας
αρχηί ς,  μεταί  αποί  σχετίκηί  αποί φαση της αναθείτούσας αρχηί ς, η οποίία αποδείχεταί το σχετίκοί  αίίτημα
τού προσφείροντα, προβαίίνεί στην αποί ρρίψη της σχετίκηί ς ηλεκτρονίκηί ς προσφοραί ς στο ύποσύί στημα
πρίν την καταληκτίκηί  ημερομηνίία ύποβοληί ς της προσφοραί ς. Κατοί πίν, ο οίκονομίκοί ς φορείας δύί ναταί
να  ύποβαί λεί  εκ  νείού  προσφοραί  μείσω  τού  ύποσύστηί ματος  είως  την  καταληκτίκηί  ημερομηνίία
ύποβοληί ς  των προσφορωί ν.

3.7  Οί  αλλοδαποίί  οίκονομίκοίί  φορείίς  δεν  είχούν  την  ύποχρείωση  να  ύπογραί φούν  τα
δίκαίολογητίκαί  της προσφοραί ς με χρηί ση προηγμείνης ηλεκτρονίκηί ς ύπογραφηί ς, αλλαί  μπορείί  να
τα αύθεντίκοποίούί ν  με  οποίονδηί ποτε  αί λλον  προί σφορο  τροί πο,  εφοί σον  στη  χωί ρα  προείλεύσηί ς
τούς δεν είίναί ύποχρεωτίκηί  η χρηί ση προηγμείνης ψηφίακηί ς ύπογραφηί ς σε δίαδίκασίίες σύί ναψης
δημοσίίων σύμβαί σεων. Στίς περίπτωί σείς αύτείς η προσφοραί  σύνοδεύί εταί με ύπεύί θύνη δηί λωση,
στην  οποίία  δηλωί νεταί  οί τί,  στη  χωί ρα  προείλεύσης  δεν  προβλείπεταί  η  χρηί ση  προηγμείνης
ψηφίακηί ς ύπογραφηί ς ηί  οί τί,  στη χωί ρα προείλεύσης δεν είίναί ύποχρεωτίκηί  η χρηί ση προηγμείνης
ψηφίακηί ς  ύπογραφηί ς  γία  τη  σύμμετοχηί  σε  δίαδίκασίίες  σύί ναψης  δημοσίίων  σύμβαί σεων.  Η
ύπεύί θύνη δηί λωση τού προηγούί μενού εδαφίίού φείρεί ύπογραφηί  είως καί δείκα (10) ημείρες πρίν
την καταληκτίκηί  ημερομηνίία ύποβοληί ς των προσφορωί ν17.

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

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού 

α)  Μεταί  την  καταληκτίκηί  ημερομηνίία  ύποβοληί ς  προσφορωί ν,  οί πως  ορίίζεταί  στο  αί ρθρο  18  της
παρούί σας,  καί  πρίν  την  ηλεκτρονίκηί  αποσφραί γίση,  η  αναθείτούσα  αρχηί  κοίνοποίείί  στούς
προσφείροντες τον σχετίκοί  καταί λογο σύμμετεχοί ντων, οί πως αύτοί ς παραί γεταί αποί  το ύποσύί στημα. 

β) Στη σύνείχεία, τα μείλη της Επίτροπηί ς Δίαγωνίσμούί 18, καταί  την ημερομηνίία καί ωί ρα πού ορίίζεταί
στο  αί ρθρο  18  της  παρούί σας,   προβαίίνούν  σε  ηλεκτρονίκηί  αποσφραί γίση  τού  ύποφακείλού
«Δίκαίολογητίκαί  Σύμμετοχηί ς» καί τού ύποφακείλού “Οίκονομίκηί  Προσφοραί ”. 

γ) Στον ηλεκτρονίκοί  χωί ρο «Σύνημμείνα  Ηλεκτρονίκούί  Δίαγωνίσμούί », αναρταί ταί αποί  την Επίτροπηί
Δίαγωνίσμούί  ο σχετίκοί ς καταί λογος μείοδοσίίας,  προκείμείνού να λαί βούν γνωί ση οί προσφείροντες.

δ) Ακολούί θως, η Επίτροπηί  Δίαγωνίσμούί  προβαίίνεί, καταί  σείραί  μείοδοσίίας,σε είλεγχο της ολοίγραφης
καί αρίθμητίκηί ς αναγραφηί ς των επίμείρούς ποσοστωί ν είκπτωσης καί της ομαληί ς μεταξύί  τούς σχείσης,
βαί σεί της παραγωγηί ς σχετίκούί  ψηφίακούί  αρχείίού, μείσα αποί  το ύποσύί στημα. 
Γία την εφαρμογηί  τού ελείγχού ομαλοί τητας, χρησίμοποίείίταί αποί  την Επίτροπηί  Δίαγωνίσμούί  η μείση
είκπτωση προσφοραί ς (Εμ), σύί μφωνα με τα ορίζοί μενα στα αί ρθρα 95 καί 98 τού ν. 4412/2016.
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ε) Όλες οί οίκονομίκείς προσφορείς, μεταί  τίς τύχοί ν αναγκαίίες δίορθωί σείς, καταχωρίίζονταί, καταί  τη
σείραί  μείοδοσίίας, στο πρακτίκοί  της επίτροπηί ς, το οποίίο καί ύπογραί φεταί αποί  τα μείλη της.

στ) Στη σύνείχεία, η Επίτροπηί  Δίαγωνίσμούί , την ίίδία ημείρα, ελείγχεί τα δίκαίολογητίκαί  σύμμετοχηί ς
τού αί ρθρού 24.2 της παρούί σας καταί  τη σείραί  της μείοδοσίίας, αρχίίζοντας αποί  τον πρωί το μείοδοί τη Αν
η ολοκληί ρωση τού ελείγχού αύτούί  δεν είίναί δύνατηί  την ίίδία μείρα, λοίγω τού μεγαί λού αρίθμούί  των
προσφορωί ν ελείγχονταί τούλαί χίστον οί δείκα (10) πρωί τες καταί  σείραί  μείοδοσίίας. Στην περίίπτωση
αύτηί  η δίαδίκασίία σύνεχίίζεταί τίς εποί μενες εργαί σίμες ημείρες19. 

ζ) Η Επίτροπηί  Δίαγωνίσμούί , πρίν την ολοκληί ρωση της σύί νταξης  τού πρακτίκούί  της, επίκοίνωνείί με
τούς  εκδοί τες  πού  αναγραί φονταί  στίς  ύποβληθείίσες  εγγύητίκείς  επίστολείς,  προκείμείνού  να
δίαπίστωί σεί την εγκύροί τηταί  τούς. Αν δίαπίστωθείί  πλαστοί τητα εγγύητίκηί ς επίστοληί ς, ο ύποψηί φίος
αποκλείίεταί  αποί  τον δίαγωνίσμοί ,  ύποβαί λλεταί  μηνύτηί ρία αναφοραί  στον αρμοί δίο είσαγγελεία  καί
κίνείίταί δίαδίκασίία πείθαρχίκηί ς δίίωξης, σύί μφωνα με τίς δίαταί ξείς των αί ρθρων 82 καί εποί μενα τού ν.
3669/2008.

η)  Η  περίγραφοί μενη  δίαδίκασίία  καταχωρείίταί  στο  πρακτίκοί  της  Επίτροπηί ς  Δίαγωνίσμούί  ηί  σε
παραί ρτημαί  τού, πού ύπογραί φεταί αποί  τον Προί εδρο καί τα μείλη της.
Η Επίτροπηί  Δίαγωνίσμούί  ολοκληρωί νεί τη σύί νταξη τού σχετίκούί  πρακτίκούί  με το αποτείλεσμα της
δίαδίκασίίας, με το οποίίο είσηγείίταί την αναί θεση της σύί μβασης στον μείοδοί τη (ηί  τη ματαίίωση της
δίαδίκασίίας), καί ύποβαί λλεί στην αναθείτούσα αρχηί  το σχετίκοί  ηλεκτρονίκοί  αρχείίο, ως “εσωτερίκοί ”,
μείσω της λείτούργίίας “επίκοίνωνίία” τού ύποσύστηί ματος, προς είγκρίση . 20

θ) Στη σύνείχεία, η αναθείτούσα αρχηί  κοίνοποίείί την αποί φαση είγκρίσης τού πρακτίκούί  σε οί λούς τούς
προσφείροντες καί παρείχεί προί σβαση στα ύποβληθείντα στοίχείία των λοίπωί ν σύμμετεχοί ντων. Καταί
της αποί φασης αύτηί ς χωρείί είνσταση, καταί  τα ορίζοί μενα στην παραί γραφο 4.3 της παρούί σης.

ί)  Επίσημαίίνεταί  οί τί,  σε  περίίπτωση πού οί  προσφορείς  είχούν την ίίδία ακρίβωί ς  τίμηί  (ίσοί τίμες),  η
αναθείτούσα αρχηί  επίλείγεί τον (προσωρίνοί ) αναί δοχο με κληί ρωση μεταξύί  των οίκονομίκωί ν φορείων
πού  ύπείβαλαν ίσοί τίμες  προσφορείς.  Η  κληί ρωση  γίίνεταί  ενωί πίον  της  Επίτροπηί ς  Δίαγωνίσμούί  καί
παρούσίία των οίκονομίκωί ν φορείων πού ύπείβαλαν τίς ίσοί τίμες προσφορείς, σε ημείρα καί ωί ρα πού θα
τούς γνωστοποίηθείί  μείσω της λείτούργίκοί τητας “επίκοίνωνίία” τού ύποσύστηί ματος.

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

α) Μεταί  την αξίολοίγηση των προσφορωί ν, η αναθείτούσα αρχηί  προσκαλείί, στο πλαίίσίο της σχετίκηί ς
ηλεκτρονίκηί ς δίαδίκασίίας σύί ναψης σύί μβασης καί μείσω της λείτούργίκοί τητας της «Επίκοίνωνίίας»,
τον  προσωρίνοί  αναί δοχο  να  ύποβαί λεί  εντοί ς  προθεσμίίας  10  ημερωί ν  21 αποί  την  κοίνοποίίηση  της
σχετίκηί ς είγγραφης κοίνοποίίησης σε αύτοί ν τα προβλεποί μενα στίς κείίμενες δίαταί ξείς δίκαίολογητίκαί
προσωρίνούί  αναδοίχού καί τα αποδείκτίκαί  είγγραφα νομίμοποίίησης22.

β)  Τα  δίκαίολογητίκαί  τού  προσωρίνούί  αναδοίχού  ύποβαί λλονταί  αποί  τον  οίκονομίκοί  φορεία
ηλεκτρονίκαί , μείσω της λείτούργίκοί τητας της «Επίκοίνωνίίας» στην αναθείτούσα αρχηί .

γ)  Αν  δεν  ύποβληθούί ν  τα  παραπαί νω  δίκαίολογητίκαί  ηί  ύπαί ρχούν  ελλείίψείς  σε  αύταί  πού
ύποβληί θηκαν καί  ο  προσωρίνοί ς  αναί δοχος ύποβαί λλεί  εντοί ς  της προθεσμίίας  της παραγραί φού (α)
αίίτημα  προς  την  Επίτροπηί  Δίαγωνίσμούί  γία  την  παραί ταση  της  προθεσμίίας  ύποβοληί ς,  το  οποίίο
σύνοδεύί εταί με αποδείκτίκαί  είγγραφα αποί  τα οποίία να αποδείκνύί εταί οί τί είχεί αίτηθείί  τη χορηί γηση
των δίκαίολογητίκωί ν, η αναθείτούσα αρχηί  παρατείίνεί την προθεσμίία ύποβοληί ς των δίκαίολογητίκωί ν

8





γία οί σο χροί νο απαίτηθείί γία τη χορηί γηση των δίκαίολογητίκωί ν αποί  τίς αρμοί δίες αρχείς.

Το παροί ν εφαρμοί ζεταί καί στίς περίπτωί σείς πού η αναθείτούσα αρχηί  τύχοί ν ζητηί σεί την προσκοί μίση
δίκαίολογητίκωί ν  καταί  τη  δίαδίκασίία  αξίολοίγησης  των  προσφορωί ν  καί  πρίν  αποί  το  σταί δίο
κατακύί ρωσης, κατ’ εφαρμογηί  της δίαί ταξης τού αί ρθρού 79 παραί γραφος 5 εδαί φίο α΄ ν. 4412/2016,
τηρούμείνων των αρχωί ν της ίίσης μεταχείίρίσης καί της δίαφαί νείας23. 
Εντοί ς  τρίωί ν  (3)  εργασίίμων  ημερωί ν  αποί  την  ηλεκτρονίκηί  ύποβοληί  των  ως  αί νω  στοίχείίων  καί
δίκαίολογητίκωί ν,  σύί μφωνα  με  τα  ανωτείρω  ύποί  β)  καί  γ)  αναφεροί μενα,  προσκομίίζονταί
ύποχρεωτίκαί  αποί  τον  οίκονομίκοί  φορεία  στην  αναθείτούσα  αρχηί ,  σε  είντύπη  μορφηί  καί  σε
σφραγίσμείνο  φαί κελο,  τα  είγγραφα  πού  απαίτείίταί  να  προσκομίσθούί ν  σε  πρωτοί τύπη  μορφηί ,
σύί μφωνα  με  τίς  δίαταί ξείς  τού  αί ρθρού  11  παρ.  2  τού  ν.  2690/1999  ''Κωί δίκας  Δίοίκητίκηί ς
Δίαδίκασίίας'', οί πως τροποποίηί θηκε με τίς δίαταί ξείς τού αί ρθρού 1 παρ. 2 τού  ν. 4250/2014.

δ) Αν καταί  τον είλεγχο των παραπαί νω δίκαίολογητίκωί ν δίαπίστωθείί οί τί:
I) τα στοίχείία πού δηλωί θηκαν με το Τύποποίημείνο Έντύπο Υπεύί θύνης Δηί λωσης (ΤΕΥΔ), είίναί ψεύδηί
ηί  ανακρίβηί  ηί
ii)  αν  δεν  ύποβληθούί ν  στο  προκαθορίσμείνο  χρονίκοί  δίαί στημα  τα  απαίτούί μενα  πρωτοί τύπα  ηί
αντίίγραφα, των παραπαί νω δίκαίολογητίκωί ν, ηί
ii) αν αποί  τα δίκαίολογητίκαί  πού προσκομίίσθηκαν νομίίμως καί εμπροθείσμως, δεν αποδείκνύί ονταί οί
οί ροί καί οί προύϋ ποθείσείς σύμμετοχηί ς σύί μφωνα με τα αί ρθρα 21, 22 καί 23 της παρούί σας, 24

απορρίίπτεταί η προσφοραί  τού προσωρίνούί  αναδοίχού, καταπίίπτεί ύπείρ της αναθείτούσας αρχηί ς η
εγγύί ηση σύμμετοχηί ς τού καί η κατακύί ρωση γίίνεταί στον προσφείροντα πού ύπείβαλε την αμείσως
εποί μενη  πλείον  σύμφείρούσα  αποί  οίκονομίκηί  αί ποψη  προσφοραί  βαί σεί  της  τίμηί ς  τηρούμείνης  της
ανωτείρω δίαδίκασίίας.

Σε περίίπτωση είγκαίρης καί προσηί κούσας ενημείρωσης της αναθείτούσας αρχηί ς γία μεταβολείς στίς
προύϋ ποθείσείς  τίς  οποίίες  ο  προσωρίνοί ς  αναί δοχος  είίχε  δηλωί σεί  με  το  Τύποποίημείνο  Έντύπο
Υπεύί θύνης  Δηί λωσης  (ΤΕΥΔ)  οί τί  πληροίί  καί  οί  οποίίες  επηί λθαν  ηί  γία  τίς  οποίίες  είλαβε  γνωί ση  ο
προσωρίνοί ς αναί δοχος μεταί  την δηί λωση καί μείχρί την ημείρα της είδοποίίησης/προί σκλησης γία την
προσκοί μίση  των δίκαίολογητίκωί ν  κατακύί ρωσης (οψίγενείίς  μεταβολείς),  δεν  καταπίίπτεί  ύπείρ  της
αναθείτούσας αρχηί ς η εγγύί ηση σύμμετοχηί ς τού, πού είίχε προσκομίσθείί, σύί μφωνα με το αί ρθρο 15 της
παρούί σας.

Αν κανείνας αποί  τούς προσφείροντες δεν ύπείβαλε αληθηί  ηί  ακρίβηί  δηί λωση, ηί  αν κανείνας αποί  τούς
προσφείροντες δεν προσκομίίζεί είνα ηί  περίσσοί τερα αποί  τα απαίτούί μενα δίκαίολογητίκαί , ηί  αν κανείνας
αποί  τούς προσφείροντες δεν αποδείίξεί οί τί πληροίί  τα κρίτηί ρία ποίοτίκηί ς επίλογηί ς τού αί ρθρού 22, η
δίαδίκασίία σύί ναψης της σύί μβασης ματαίωί νεταί.

 Η δίαδίκασίία ελείγχού των ως αί νω δίκαίολογητίκωί ν ολοκληρωί νεταί με τη σύί νταξη πρακτίκούί  αποί
την Επίτροπηί  Δίαγωνίσμούί , στο οποίίο αναγραί φεταί η τύχοί ν σύμπληί ρωση δίκαίολογητίκωί ν καταί  τα
ορίζοί μενα στην παραί γραφο (γ) τού παροί ντος αί ρθρού25.  Η Επίτροπηί , στη σύνείχεία,   το κοίνοποίείί,
μείσω της «λείτούργίκοί τητας της «Επίκοίνωνίίας», στην αναθείτούσα αρχηί  γία τη ληί ψη αποί φασης.

Η αναθείτούσα αρχηί  προβαίίνεί,  μεταί  την είγκρίση τού ανωτείρω πρακτίκούί ,  στην κοίνοποίίηση της
αποί φασης κατακύί ρωσης, μαζίί  με αντίίγραφο οί λων των πρακτίκωί ν, σε καί θε προσφείροντα πού δεν
είχεί αποκλείσθείί  ορίστίκαί ,26 εκτοί ς αποί  τον προσωρίνοί  αναί δοχο, σύί μφωνα με τίς κείίμενες δίαταί ξείς,
μείσω της λείτούργίκοί τητας της «Επίκοίνωνίίας», καί επίπλείον αναρταί  τα Δίκαίολογητίκαί  τού προσω-
ρίνούί  αναδοίχού στον χωί ρο «Σύνημμείνα Ηλεκτρονίκούί  Δίαγωνίσμούί ».

ε)  Η  σύί ναψη  της  σύί μβασης  επείρχεταί  με  την  κοίνοποίίηση  της  αποί φασης  κατακύί ρωσης  στον
προσωρίνοί  αναί δοχο σύί μφωνα με τα ορίζοί μενα στο αί ρθρο 105 ως ακολούί θως :
Μεταί  την αί πρακτη παί ροδο της προθεσμίίας αί σκησης προδίκαστίκηί ς προσφύγηί ς ηί ,   σε περίίπτωση
αί σκησηί  της,  οί ταν παρείλθεί αί πρακτη η προθεσμίία αί σκησης αίίτησης αναστοληί ς καταί  της αποί φασης
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της Α.Ε.Π.Π. καί, σε περίίπτωση αί σκησης αίίτησης αναστοληί ς καταί  της αποί φασης της Α.Ε.Π.Π., οί ταν
εκδοθείί αποί φαση επίί της αίίτησης, με την επίφύί λαξη της χορηί γησης προσωρίνηί ς δίαταγηί ς, σύί μφωνα
με τα ορίζοί μενα στο τελεύταίίο εδαί φίο της παραγραί φού 4 τού αί ρθρού 372 τού ν. 4412/2016 καί, μεταί
την  ολοκληί ρωση  τού  προσύμβατίκούί  ελείγχού  αποί  το  Ελεγκτίκοί  Σύνείδρίο,  εφοί σον  απαίτείίταί,
σύί μφωνα με τα αί ρθρα 35 καί 36 τού ν.  4129/2013,  ο προσωρίνοί ς  αναί δοχος,  ύποβαί λλεί,  εφοί σον
απαίτείίταί,   ύπεύί θύνη  δηί λωση,  μεταί  αποί  σχετίκηί  προί σκληση  της  αναθείτούσας  αρχηί ς,  μείσω  της
λείτούργίκοί τητας  της  “Επίκοίνωνίίας”  τού  ύποσύστηί ματος.  Στην  ύπεύί θύνη  δηί λωση,  η  οποίία
ύπογραί φεταί καταί  τα ορίζοί μενα στο αί ρθρο 23 της παρούί σας, δηλωί νεταί οί τί, δεν είχούν επείλθεί στο
προί σωποί  τού οψίγενείίς μεταβολείς, καταί  την είννοία τού αί ρθρού 104 τού ν. 4412/2016, προκείμείνού
να δίαπίστωθείί οί τί δεν είχούν εκλείίψεί οί προύϋ ποθείσείς σύμμετοχηί ς τού αί ρθρού 21, οί τί εξακολούθούί ν
να πληρούί νταί τα κρίτηί ρία  επίλογηί ς τού αί ρθρού 22 καί οί τί δεν σύντρείχούν οί λοίγοί αποκλείσμούί  τού
ίίδίού αί ρθρού,.  Η ύπεύί θύνη δηί λωση ελείγχεταί αποί  την Επίτροπηί  Δίαγωνίσμούί ,  η οποίία σύνταί σσεί
πρακτίκοί  πού σύνοδεύί εί τη σύί μβαση27.

Μείσω  της  λείτούργίκοί τητας  της  “Επίκοίνωνίίας”  τού  ύποσύστηί ματος  κοίνοποίείίταί  η  αποί φαση
κατακύί ρωσης  στον  προσωρίνοί  αναί δοχο28.  Με  την  ίίδία  αποί φαση   καλείίταί  ο  αναί δοχος  οί πως
προσείλθεί  σε  ορίσμείνο  τοί πο  καί  χροί νο  γία  την  ύπογραφηί  τού  σύμφωνητίκούί ,   θείτονταί ς  τού  η
αναθείτούσα  αρχηί  προθεσμίία  πού  δεν  μπορείί  να  ύπερβαίίνεί  τίς  είίκοσί  (20)  ημείρες  αποί  την
κοίνοποίίηση είδίκηί ς ηλεκτρονίκηί ς προί σκλησης, μείσω της λείτούργίκοί τητας της “Επίκοίνωνίίας” τού
ύποσύστηί ματος,  προσκομίίζοντας,  καί την απαίτούί μενη εγγύητίκηί  επίστοληί  καληί ς εκτείλεσης.  Η εν
λοίγω  κοίνοποίίηση  επίφείρεί  τα  είννομα  αποτελείσματα  της  αποί φασης  κατακύί ρωσης,  σύί μφωνα  με
ορίζοί μενα στην παρ. 3 τού αί ρθρού 105 τού ν.4412/2016.       

Εαί ν ο αναί δοχος δεν προσείλθεί να ύπογραί ψεί το σύμφωνητίκοί , μείσα στην προθεσμίία πού ορίίζεταί
στην είδίκηί  προί κληση, κηρύί σσεταί είκπτωτος, καταπίίπτεί ύπείρ της αναθείτούσας αρχηί ς η εγγύί ηση
σύμμετοχηί ς τού καί ακολούθείίταί η δίαδίκασίία τού αί ρθρού 4.2.γ της παρούί σας γία  τον προσφείροντα
πού  ύπείβαλε  την  αμείσως  εποί μενη  πλείον  σύμφείρούσα  αποί  οίκονομίκηί  αί ποψη  προσφοραί  βαί σεί
τίμηί ς29. Αν κανείνας αποί  τούς προσφείροντες δεν προσείλθεί γία την ύπογραφηί  τού σύμφωνητίκούί , η
δίαδίκασίία σύί ναψης της σύί μβασης ματαίωί νεταί, σύί μφωνα με την περίίπτωση  β της παραγραί φού 1
τού αί ρθρού 106 τού ν. 4412/2016.

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία

Καί θε ενδίαφεροί μενος, ο οποίίος είχεί ηί  είίχε σύμφείρον να τού ανατεθείί  η σύγκεκρίμείνη σύί μβαση καί
είχεί ηί  είίχε ύποστείί ηί  ενδείχεταί να ύποστείί ζημίία αποί  εκτελεστηί  πραί ξη ηί  παραί λείψη της αναθείτούσας
αρχηί ς  καταί  παραί βαση  της  νομοθεσίίας  της  Εύρωπαίϋκηί ς  Ένωσης  ηί  της  εσωτερίκηί ς  νομοθεσίίας,
δίκαίούί ταί  να  ασκηί σεί  προδίκαστίκηί  προσφύγηί  ενωί πίον  της  ΑΕΠΠ  καταί  της  σχετίκηί ς  πραί ξης  ηί
παραί λείψης της αναθείτούσας αρχηί ς, προσδίορίίζοντας είδίκωί ς τίς νομίκείς καί πραγματίκείς αίτίαί σείς
πού δίκαίολογούί ν το αίίτημαί  τού30. 

Σε περίίπτωση προσφύγηί ς καταί  πραί ξης της αναθείτούσας αρχηί ς,  η προθεσμίία γία την αί σκηση της
προδίκαστίκηί ς προσφύγηί ς είίναί:

 (α)  δείκα  (10)  ημείρες  αποί  την  κοίνοποίίηση  της  προσβαλλοί μενης  πραί ξης  στον  ενδίαφεροί μενο
οίκονομίκοί  φορεία αν η πραί ξη κοίνοποίηί θηκε με ηλεκτρονίκαί  μείσα ηί  τηλεομοίοτύπίία ηί  

(β)  δεκαπείντε  (15)  ημείρες  αποί  την  κοίνοποίίηση  της  προσβαλλοί μενης  πραί ξης  σε  αύτοί ν  αν
χρησίμοποίηί θηκαν αί λλα μείσα επίκοίνωνίίας, αί λλως  

γ) δείκα (10) ημείρες αποί  την πληί ρη, πραγματίκηί  ηί  τεκμαίροί μενη, γνωί ση της πραί ξης πού βλαί πτεί τα
σύμφείροντα τού ενδίαφεροί μενού οίκονομίκούί  φορεία. 
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Σε  περίίπτωση  παραί λείψης,  η  προθεσμίία  γία  την  αί σκηση  της  προδίκαστίκηί ς  προσφύγηί ς  είίναί
δεκαπείντε (15) ημείρες αποί  την επομείνη της σύντείλεσης της προσβαλλοί μενης παραί λείψης31.

Η  προδίκαστίκηί  προσφύγηί ,  με  βαί ση καί  τα  οί σα  προβλείπονταί  στο π.δ.  39/2017,  κατατίίθεταί
ηλεκτρονίκαί  βαί σεί τού τύποποίημείνού εντύί πού καί μείσω της λείτούργίκοί τητας «Επίκοίνωνίία»
τού  ύποσύστηί ματος  προς  την  Αναθείτούσα  Αρχηί ,  επίλείγοντας  καταί  περίίπτωση  την  είνδείξη
«Προδίκαστίκηί  Προσφύγηί » καί επίσύναί πτοντας το σχετίκοί  είγγραφο σύί μφωνα με την παρ. 3 τού
αί ρθρού 8 της ύπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Γία  το  παραδεκτοί  της  αί σκησης  της  προδίκαστίκηί ς  προσφύγηί ς  κατατίίθεταί  παραί βολο  αποί  τον
προσφεύί γοντα ύπείρ τού Δημοσίίού, καταί  τα είδίκαί  ορίζοί μενα στο αί ρθρο 363 τού ν. 4412/2016, το
οποίίο επίστρείφεταί στον προσφεύί γοντα σε περίίπτωση ολίκηί ς ηί  μερίκηί ς αποδοχηί ς της προσφύγηί ς
τού ηί  σε περίίπτωση πού πρίν την είκδοση της αποί φασης της ΑΕΠΠ επίί της προσφύγηί ς, η αναθείτούσα
αρχηί  ανακαλείί την προσβαλλοί μενη πραί ξη ηί  προβαίίνεί στην οφείλοί μενη ενείργεία. 

Η  προθεσμίία  γία  την  αί σκηση  της  προδίκαστίκηί ς  προσφύγηί ς  καί  η  αί σκησηί  της  κωλύί ούν  τη
σύί ναψη της σύί μβασης επίί ποίνηί  ακύροί τητας, η οποίία δίαπίστωί νεταί με αποί φαση της ΑΕΠΠ μεταί
αποί  αί σκηση προσφύγηί ς, σύί μφωνα με το αί ρθρο 368    τού ν. 4412/2016. 

Η  προηγούί μενη  παραί γραφος  δεν  εφαρμοί ζεταί  στην  περίίπτωση  πού,  καταί  τη  δίαδίκασίία
σύί ναψης της παρούί σας σύί μβασης, ύποβληθείί μοί νο μίία (1) προσφοραί 32.

Καταί  τα λοίπαί , η αί σκηση της προδίκαστίκηί ς προσφύγηί ς δεν κωλύί εί την προί οδο της δίαγωνίστίκηί ς
δίαδίκασίίας, , εκτοί ς αν ζητηθούί ν προσωρίναί  μείτρα προστασίίας καταί  το αί ρθρο 366 τού ν.4412/2016.

Η αναθείτούσα αρχηί , μείσω της λείτούργίίας της «Επίκοίνωνίίας»: 
α.  Κοίνοποίείί  την  προδίκαστίκηί  προσφύγηί  σε  καί θε  ενδίαφεροί μενο  τρίίτο  σύί μφωνα  με  τα
προβλεποί μενα στην περ. α της παρ. 1 τού αί ρθρού 365 τού ν. 4412/2016 καί την περ. α΄ της παρ.
1 τού αί ρθρού 9 τού π.δ. 39/2017. 
β. Είδοποίείί, παρείχεί προί σβαση στο σύί νολο των στοίχείίων τού δίαγωνίσμούί  καί δίαβίβαί ζεί στην
Αρχηί  Εξείτασης Προδίκαστίκωί ν  Προσφύγωί ν (ΑΕΠΠ) τα προβλεποί μενα στην περ.  β’  της παρ.  1
τού αί ρθρού 365 τού ν. 4412/2016, σύί μφωνα καί με την παρ. 1 τού αί ρθρού 9 τού π.δ. 39/2017 

Η  ΑΕΠΠ αποφαίίνεταί  αίτίολογημείνα  επίί  της  βασίμοί τητας  των προβαλλοί μενων πραγματίκωί ν  καί
νομίκωί ν ίσχύρίσμωί ν της προσφύγηί ς καί των ίσχύρίσμωί ν της αναθείτούσας αρχηί ς καί, σε περίίπτωση
παρείμβασης, των ίσχύρίσμωί ν τού παρεμβαίίνοντος καί δείχεταί (εν οί λω ηί  εν μείρεί) ηί  απορρίίπτεί την
προσφύγηί  με αποί φασηί  της, η οποίία εκδίίδεταί μείσα σε αποκλείστίκηί  προθεσμίία είίκοσί (20) ημερωί ν
αποί  την ημείρα εξείτασης της προσφύγηί ς33.

Σε περίίπτωση σύμπληρωματίκηί ς αίτίολογίίας επίί της προσβαλλοί μενης πραί ξης, αύτηί  ύποβαί λλεταί είως
καί  δείκα  (10)  ημείρες  πρίν  την  σύζηί τηση  της  προσφύγηί ς  καί  κοίνοποίείίταί  αύθημεροί ν  στον
προσφεύί γοντα  μείσω  της  πλατφοί ρμας  τού  ΕΣΗΔΗΣ  ηί  αν  αύτοί  δεν  είίναί  εφίκτοί  με  οποίοδηί ποτε
προί σφορο  μείσο.  Υπομνηί ματα  επίί  των  αποί ψεων  καί  της  σύμπληρωματίκηί ς  αίτίολογίίας  της
Αναθείτούσας Αρχηί ς κατατίίθενταί μείσω της πλατφοί ρμας τού ΕΣΗΔΗΣ είως πείντε (5) ημείρες πρίν αποί
τη σύζηί τηση της προσφύγηί ς34.

Η  αί σκηση  της  προδίκαστίκηί ς  προσφύγηί ς  αποτελείί  προύϋ ποί θεση  γία  την  αί σκηση  των  είνδίκων
βοηθημαί των  της αίίτησης αναστοληί ς καί της αίίτησης ακύί ρωσης τού αί ρθρού 372 τού ν. 4412/2016
καταί  των εκτελεστωί ν πραί ξεων ηί  παραλείίψεων της αναθείτούσας αρχηί ς.

Όποίος είχεί είννομο σύμφείρον μπορείί  να ζητηί σεί την αναστοληί  της εκτείλεσης της αποί φασης της
ΑΕΠΠ καί την ακύί ρωσηί  της ενωί πίον τού αρμοδίίού δίκαστηρίίού35. Δίκαίίωμα αί σκησης των ίίδίων
ενδίίκων βοηθημαί των είχεί  καί  η  αναθείτούσα  αρχηί ,  αν  η  ΑΕΠΠ  καί νεί  δεκτηί  την  προδίκαστίκηί
προσφύγηί .  Με  τα  είνδίκα  βοηθηί ματα  της  αίίτησης  αναστοληί ς  καί  της  αίίτησης  ακύί ρωσης
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λογίίζονταί  ως σύμπροσβαλλοί μενες  με  την αποί φαση της ΑΕΠΠ καί  οί λες οί  σύναφείίς  προς  την
ανωτείρω  αποί φαση  πραί ξείς  ηί  παραλείίψείς  της  αναθείτούσας  αρχηί ς,  εφοί σον  είχούν  εκδοθείί  ηί
σύντελεστείί  αντίστοίίχως είως τη σύζηί τηση της αίίτησης αναστοληί ς  ηί  την πρωί τη σύζηί τηση της
αίίτησης ακύί ρωσης.

Η αί σκηση της αίίτησης αναστοληί ς δεν εξαρταί ταί αποί  την προηγούί μενη αί σκηση της αίίτησης ακύί ρω-
σης.

Η αίίτηση αναστοληί ς κατατίίθεταί στο αρμοί δίο δίκαστηί ρίο μείσα σε προθεσμίία δείκα (10) ημερωί ν αποί
την κοίνοποίίηση ηί  την πληί ρη γνωί ση36 της αποί φασης επίί της προδίκαστίκηί ς προσφύγηί ς καί σύζητείί -
ταί το αργοί τερο εντοί ς τρίαί ντα (30) ημερωί ν αποί  την καταί θεσηί  της. Γία την αί σκηση της αίτηί σεως ανα-
στοληί ς κατατίίθεταί το προβλεποί μενο παραί βολο, σύί μφωνα με τα είδίκοί τερα ορίζοί μενα στο αί ρθρο
372 παρ. 4 τού ν. 4412/2016.

Η αί σκηση αίίτησης αναστοληί ς κωλύί εί τη σύί ναψη της σύί μβασης, εκτοί ς εαί ν με την προσωρίνηί  δίαταγηί  
ο αρμοί δίος δίκαστηί ς αποφανθείί δίαφορετίκαί .

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

Σχετίκαί  με την ύπογραφηί  της σύί μβασης, ίσχύί ούν τα προβλεποί μενα στην παρ. 5 αί ρθρού 105 καί
135 τού ν. 4412/2016.
Τα  είγγραφα  της  σύί μβασης   με  βαί ση  τα  οποίία  θα  εκτελεσθείί  το  είργο  είίναί  τα  αναφεροί μενα
παρακαί τω.  Σε  περίίπτωση  ασύμφωνίίας  των  περίεχομείνων  σε  αύταί  οί ρων,  η  σείραί  ίσχύί ος
καθορίίζεταί  ως κατωτείρω. 

1. Το σύμφωνητίκοί .
2. Η παρούί σα Δίακηί ρύξη.
3. Η Οίκονομίκηί  Προσφοραί .
4. Το Τίμολοί γίο Δημοπραί τησης 
5. Η Είδίκηί  Σύγγραφηί  Υποχρεωί σεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνίκηί  Σύγγραφηί  Υποχρεωί σεων (Τ.Σ.Υ) με τίς Τεχνίκείς Προδίαγραφείς καί τα 

Παραρτηί ματα τούς, 
7. Η Τεχνίκηί  Περίγραφηί  (Τ.Π.). 
8. Ο Προύϋ πολογίσμοί ς Δημοπραί τησης.
9. Οί εγκεκρίμείνες μελείτες τού είργού. 
10.  Το εγκεκρίμείνο Χρονοδίαί γραμμα κατασκεύηί ς τού είργού.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα  είγγραφα  της  σύί μβασης  σύνταί σσονταί  ύποχρεωτίκαί  στην  ελληνίκηί  γλωί σσα  καί
προαίρετίκαί  καί σε αί λλες γλωί σσες, σύνολίκαί  ηί  μερίκαί . Σε περίίπτωση ασύμφωνίίας μεταξύί  των
τμημαί των των εγγραί φων της σύί μβασης πού είχούν σύνταχθείί  σε περίσσσοί τερες γλωί σσες,
επίκρατείί η ελληνίκηί  είκδοση. Τύχοί ν ενσταί σείς ύποβαί λλονταί στην ελληνίκηί  γλωί σσα. 

6.2. Οί προσφορείς καί τα περίλαμβανοί μενα σε αύτείς στοίχείία, καθωί ς καί τα αποδείκτίκαί  είγγραφα
σύνταί σσονταί  στην ελληνίκηί  γλωί σσα ηί  σύνοδεύί ονταί  αποί  επίίσημη μεταί φρασηί  τούς  στην
ελληνίκηί  γλωί σσα. 

6.3. Στα αλλοδαπαί  δημοί σία είγγραφα καί δίκαίολογητίκαί  εφαρμοί ζεταί η Σύνθηί κη της Χαί γης της
5.10.1961, πού κύρωί θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Είδίκαί  τα αλλοδαπαί  ίδίωτίκαί  είγγραφα
σύνοδεύί ονταί αποί  μεταί φρασηί  τούς στην ελληνίκηί  γλωί σσα επίκύρωμείνη είίτε αποί  προί σωπο
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αρμοί δίο καταί  τίς δίαταί ξείς της εθνίκηί ς νομοθεσίίας είίτε αποί  προί σωπο καταί  νοί μο αρμοί δίο της
χωί ρας στην οποίία είχεί σύνταχθείί είγγραφο37. Επίίσης, γίίνονταί ύποχρεωτίκαί  αποδεκταί  εύκρίνηί
φωτοαντίίγραφα εγγραί φων πού είχούν εκδοθείί  αποί  αλλοδαπείς αρχείς καί είχούν επίκύρωθείί
αποί  δίκηγοί ρο,  σύί μφωνα  με  τα  προβλεποί μενα  στην  παρ.  2  περ.  β  τού  αί ρθρού  11  τού  ν.
2690/1999  “Κωί δίκας  Δίοίκητίκηί ς  Δίαδίκασίίας”,  αντίκατασταί θηκε  ως  αί νω  με  το  αί ρθρο  1
παρ.2 τού ν.4250/2014.

6.4.   Ενημερωτίκαί  καί  τεχνίκαί  φύλλαί δία  καί  αί λλα  είντύπα-εταίρίκαί  ηί  μη  –  με  είδίκοί  τεχνίκοί
περίεχοί μενο  μπορούί ν  να  ύποβαί λλονταί  σε  αί λλη  γλωί σσα,  χωρίίς  να  σύνοδεύί ονταί  αποί
μεταί φραση στην ελληνίκηί

6.5. Η   επίκοίνωνίία  με  την  αναθείτούσα αρχηί ,  καθωί ς  καί  μεταξύί  αύτηί ς  καί  τού  αναδοίχού,  θα
γίίνονταί ύποχρεωτίκαί  στην ελληνίκηί  γλωί σσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1. Γία  τη  δημοπραί τηση  τού  είργού,  την  εκτείλεση  της  σύί μβασης  καί  την  κατασκεύηί  τού,
εφαρμοί ζονταί οί δίαταί ξείς των παρακαί τω νομοθετημαί των, οί πως ίσχύί ούν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για  την  προγραμματική  περίοδο  2007  -2013»,   και  του  ν.  3614/2007  (Α’  267)  «Διαχείριση,
έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2007
-2013» 38

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

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

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
-  Της  με  αριθ.  ΔΝΣ/61034/ΦΝ  466/29-12-2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Υποδομών  και
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Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,  μελετών και  παροχής  τεχνικών και  λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν.  4412/2016» (Β
4841),  όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β
1511).
-  Της  με  αριθ.  50844/11-5-2018  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων
επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279),
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441). 
της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  σχετικά  με  χρήση  των  επιμέρους
εργαλείων  και  διαδικασιών   του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
-  της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- 

7.2 Ο  ν.  3310/2005  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  (Α'  30),  οί πως
τροποποίηί θηκε  με  το  ν.  3414/2005  (Α'  279),  γία  τη  δίασταύί ρωση  των  στοίχείίων  τού
αναδοίχού με τα στοίχείία τού  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 κοίνηί  αποί φαση
των Υπούργωί ν Αναί πτύξης καί Επίκρατείίας ύπ’ αρίθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετίκαί  με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’,  41,  καθωί ς καί η αποί φαση τού Υφύπούργούί  Οίκονομίίας καί Οίκονομίκωί ν ύπ’
αρίθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμός  χωρών  στις  οποίες  λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”. 

7.3 Οί δίαταί ξείς τού ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύί ρωση Κωί δίκα Φοί ρού Προστίθείμενης Αξίίας».

7.4 Οί σε εκτείλεση των ανωτείρω δίαταί ξεων εκδοθείίσες κανονίστίκείς  πραί ξείς42,  καθωί ς καί
λοίπείς δίαταί ξείς πού αναφείρονταί ρηταί  ηί  απορρείούν αποί  τα ορίζοί μενα στα σύμβατίκαί  τεύί χη
της  παρούί σας  καθωί ς  καί  το  σύί νολο  των  δίαταί ξεων  τού  ασφαλίστίκούί ,  εργατίκούί ,
περίβαλλοντίκούί  καί φορολογίκούί  δίκαίίού καί γενίκοί τερα καί θε δίαί ταξη (Νοί μος, Π.Δ., Υ.Α.) καί
ερμηνεύτίκηί  εγκύί κλίος  πού  δίείπεί  την  αναί θεση  καί  εκτείλεση  τού  είργού  της  παρούί σας
σύί μβασης, είστω καί αν δεν αναφείρονταί ρηταί . 

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

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου
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8.1. Το  είργο  χρηματοδοτείίταί  αποί  "Περίφερείακοί  επίχείρησίακοί  προίγραμμα  Θεσσαλίίας  2014-
2020”, αί ξονας προτεραίοί τητας “Προστασίία τού Περίβαί λλοντος – Μεταί βαση σε μία οίκονομίία
φίλίκηί  στο  περίβαί λλον”,  ο  οποίίος  σύγχρηματοδοτείίταί  αποί  το  Εύρωπαίϋκοί  Ταμείίο
Περίφερείακηί ς  Αναί πτύξης  (ΕΤΠΑ)  με  τίίτλο  “  Ενίίσχύση  της  ενεργείακηί ς  αποί δοσης  των
δημοί σίων κτηρίίων στη Θεσσαλίία” ΣΑΕΠ0061/εναί ρίθμος 2019ΕΠ00610010   43

Το  είργο ύποί κείταί  στίς  κρατηί σείς44 πού  προβλείπονταί  γία  τα  είργα  αύταί ,
περίλαμβανομείνης  της  κραί τησης  ύί ψούς  0,07 %  ύπείρ  των  λείτούργίκωί ν  αναγκωί ν  της
Ενίαίίας  Ανεξαί ρτητης  Αρχηί ς  Δημοσίίων  Σύμβαί σεων,  σύί μφωνα  με  το  αί ρθρο  4  παρ  3  ν.
4013/201145, της κραί τησης ύί ψούς 0,06 % ύπείρ  των λείτούργίκωί ν  αναγκωί ν  της Αρχηί ς
Εξείτασης  Προδίκαστίκωί ν  Προσφύγωί ν,  σύί μφωνα  με  το  αί ρθρο  350  παρ.  3  τού  ν.
4412/2016, καθωί ς καί της κραί τησης 6%0, σύί μφωνα με τίς δίαταί ξείς τού αί ρθρού 53 παρ.
7  περ.  θ'  τού  ν.  4412/2016  καί  της  ύπ'  αρίθμ.  ΔΝΣγ/οίκ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
αποί φασης τού Υπούργούί  Υποδομωί ν καί Μεταφορωί ν (Β' 2235).  

8.2. Τα γενίκαί  είξοδα, οί φελος κ.λ.π.  τού Αναδοί χού καί οί επίβαρύί νσείς αποί  φοί ρούς,  δασμούί ς
κ.λ.π.  καθορίίζονταί  στο  αντίίστοίχο  αί ρθρο  της  Ε.Σ.Υ.   Ο  Φ.Π.Α.  βαρύί νεί  τον  Κύί ρίο  τού
Έργού.

8.3. Οί πληρωμείς θα γίίνονταί σύί μφωνα με το αί ρθρο 152 τού ν. 4412/2016 καί το αντίίστοίχο
αί ρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμηί  τού εργολαβίκούί  τίμηί ματος θα γίίνεταί σε EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 
Η  αναθείτούσα αρχηί 46 μπορείί,  καταί  τη  δίαδίκασίία  αξίολοίγησης των προσφορωί ν,  να  καλείσεί  τούς
οίκονομίκούί ς  φορείίς,  μείσω  της   λείτούργίκοί τητας  της  ‘’Επίκοίνωνίίας”  τού  ύποσύστηί ματος  να
σύμπληρωί σούν  ηί  να  δίεύκρίνίίσούν τα  είγγραφα  ηί  δίκαίολογητίκαί  πού  είχούν  ύποβαί λεί,
σύμπερίλαμβανομείνης καί της οίκονομίκηί ς τούς προσφοραί ς, μείσα σε εύί λογη προθεσμίία, η οποίία δεν
μπορείί  να είίναί μίκροί τερη αποί  επταί  (7) ημείρες αποί  την ημερομηνίία κοίνοποίίησης σε αύτούί ς  της
σχετίκηί ς προί σκλησης, σύί μφωνα με τα είδίκοί τερα ορίζοί μενα στίς δίαταί ξείς των αί ρθρων  102 καί 103
τού ν. 4412/2016 καί τού αί ρθρού 13 της ύπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.
Οποίαδηί ποτε δίεύκρίίνίση ηί  σύμπληί ρωση πού ύποβαί λλεταί αποί  τούς προσφείροντες ηί  ύποψηφίίούς,
χωρίίς να είχεί ζητηθείί αποί  την αναθείτούσα αρχηί 47, δεν λαμβαί νεταί ύποί ψη.

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Γία την παρούί σα δίαδίκασίία είχεί εκδοθείί η αποί φαση με αρ.πρωτ.  11285/6-3-2019 γία την αναί ληψη
ύποχρείωσης/είγκρίση δείσμεύσης πίίστωσης γία το οίκονομίκοί  είτος 2019 καί με αρ.  700 καταχωί ρηση
στο  βίβλίίο  εγκρίίσεων  καί  εντολωί ν  πληρωμηί ς  της  Δ.Ο.Υ. (  σύμπληρωί νεταί  καί  ο  αρίθμοί ς  της
αποί φασης είγκρίσης της πολύετούί ς αναί ληψης σε περίίπτωση πού η δαπαί νη εκτείίνεταί σε περίσσοί τερα
τού ενοί ς οίκονομίκαί  είτη, σύί μφωνα με το αί ρθρο 4 παρ. 4 τού π.δ 80/2016 ).48
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου

Ο τίίτλος τού είργού είίναί: 
«Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου ΓΕΛ Λάρισας ».

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

Ο  προύϋ πολογίσμοί ς  δημοπραί τησης  τού  είργού  ανείρχεταί  σε49  1.008.120,00 Ευρώ καί
αναλύί εταί σε:
Δαπαί νη Εργασίωί ν 588.853,90 Ευρώ
Γενίκαί  είξοδα καί Όφελος εργολαί βού (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 105.993,70 Ευρώ
Απροί βλεπτα50 (ποσοστούί  15% επίί  της δαπαί νης εργασίωί ν καί τού κονδύλίίού Γ.Ε.+Ο.Ε.)
104.227,14 Ευρώ, πού αναλωί νονταί σύί μφωνα με τούς οί ρούς τού αί ρθρού 156 παρ. 3.(α)
τού ν. 4412/2016. 

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

Στο ανωτείρω ποσοί  προβλείπεταί αναθεωί ρηση στίς τίμείς ποσούί  959,12 Ευρώ σύί μφωνα
με το αί ρθρο 153 τού ν. 4412/2016.
Απολογίστίκαί  (τείλη δίαί θεσης Α.Ε.Κ.Κ.) 12.966,14 Ευρώ
Φ.Π.Α. (24%): 195.120,00Ευρώ

Ρηί τρα προί σθετης καταβοληί ς (πρίμ), σύί μφωνα με το αί ρθρο 149 τού ν. 4412/2016  δεν
προβλέπεται (εφοί σον προβλείπεταί).

Η παρούί σα σύί μβαση δεν ύποδίαίρείίταί σε τμηί ματα καί ανατίίθεταί ως ενίαίίο σύί νολο γία
τούς ακοί λούθούς λοίγούς :  διότι αφενός αποτελεί αντικείμενο ενιαίας μελέτης και
αφετέρου η εκτέλεση των οικοδομικών και Η/Μ εργασιών θα πρέπει να γίνεται
συντονισμένα  και  παράλληλα  για  την επιτυχή εκτέλεση του  έργου  που είναι  η
ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.52 
(ή υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/επιμέρους έργα: 
………………………………………..
…………………………………………
………………………………………..,
τα  οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις).

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου 

5ο ΓΕΛ Λαί ρίσας, Ιούστίνίανούί  & Κομνηνωί ν, Λαί ρίσα, τ.κ. 41223

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το είργο αφοραί  την ενεργείακηί  αναβαί θμίση τού  5ού Λύκείίού Λαί ρίσας, αποί  την ενεργείακηί
κατηγορίία Η’ πού βρίίσκεταί τωί ρα, στην κατηγορίία Β+, σύί μφωνα με τον ΚΕΝΑΚ 2017.
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Η ενεργείακηί  αναβαί θμίση τού κτίρίίού θα γίίνεί με τίς παρακαί τω επεμβαί σείς:

 Σύί στημα εξωτερίκηί ς θερμοπροί σοψης σε οί λες τίς τοίχοποίίίες των οί ψεων τού κτίρίίού.

 Τοποθείτηση μοί νωσης στίς τοίχοποίίίες σε επαφηί  με μη θερμαίνοί μενο χωί ρο.

 Τοποθείτηση  μοί νωσης  στην  οροφηί  τού  κτίρίίού,  παί νω  αποί  την  πλαί κα  οπλίσμείνού

σκύροδείματος τού οροί φού,  καθωί ς καί αντίκαταί σταση της επίκαί λύψης της στείγης με παί νελ

πολύούρεθαί νης.

 Αντίκαταί σταση οί λων των κούφωμαί των με νεία, ίδίίού τύί πού με τα ύπαί ρχοντα (ανοίγοί μενα,

σύροί μενα ηί  σταθεραί ) καί των ίδίίων αρχίτεκτονίκωί ν μορφωί ν, αλλαί  με πλαίίσία αλούμίνίίού με

θερμοδίακοπηί ,  αεροστεγηί ,  ενεργείακαί  πίστοποίημείνα  καί  με  ύαλοπίίνακες  δίπλούί ς  με

επίίστρωση χαμηληί ς εκπομπηί ς ενοί ς φύί λλού.

 Αντίκαταί σταση τού ύπαί ρχοντος λείβητα με σύστοίχίία  3  επίίτοίχων λεβηί των σύμπύί κνωσης,

κατασκεύηί  νείού σύστηί ματος απαγωγηί ς καύσαερίίων καί σύμπύκνωμαί των, τοποθείτηση νείού

κύκλοφορητηί ,  εγκαταί σταση  αύτοί ματού  σύστηί ματος  αντίσταί θμίσης  καί  αντίκαταί σταση

θερμαντίκωί ν σωμαί των με νεία πού θα φείρούν θερμοστατίκείς βαλβίίδες. 

  Αντίκαταί σταση ύπαρχοί ντων φωτίστίκωί ν σωμαί των με νεία φωτίστίκαί  σωί ματα με λαμπτηί ρες

τύί πού LED, καί με λαμπτηί ρες γραμμίκούί  φθορίσμούί  Τ5 με ηλεκτρονίκοί  ballast.

Επισημαίνεται οί τί, το φύσίκοί  καί οίκονομίκοί  αντίκείίμενο των δημοπρατούί μενων είργων  δεν πρείπεί
να μεταβαί λλεταί ούσίωδωί ς καταί  τη δίαί ρκεία εκτείλεσης της σύί μβασης, καταί  τα ορίζοί μενα στην παρ.
4 τού αί ρθρού 132 ν. 4412/2016. Δύνατοί τητα μεταβοληί ς ύφίίσταταί, μοί νο ύποί  τίς προύϋ ποθείσείς των
αί ρθρων 13253 καί 156 ν. 4412/2016. 

Επίτρείπεταί η χρηί ση των «επίί είλασσον» δαπανωί ν με τούς ακοί λούθούς οί ρούς καί περίορίσμούί ς:

 Δεν τροποποίείίταί το «βασίκοί  σχείδίο» της προκηί ρύξης, ούί τε οί προδίαγραφείς τού είργού, οί πως
περίγραί φονταί στα σύμβατίκαί  τεύί χη, ούί τε καταργείίταί ομαί δα εργασίωί ν της αρχίκηί ς σύί μβασης. 

 Δεν θίίγεταί η πληροί τητα, ποίοί τητα καί λείτούργίκοί τητα τού είργού. 

 Δεν χρησίμοποίείίταί γία την πληρωμηί  νείων εργασίωί ν πού δεν ύπηί ρχαν στην αρχίκηί  σύί μβαση. 

 Δεν ύπερβαίίνεί η δαπαί νη αύτηί , καταί  τον τελίκοί  εγκεκρίμείνο Ανακεφαλαίωτίκοί  Πίίνακα Εργασίωί ν
τού είργού,  ποσοστοί  είίκοσί  τοίς  εκατοί  (20%) της σύμβατίκηί ς  δαπαί νης ομαί δας εργασίωί ν  τού
είργού  ούί τε,  αθροίστίκαί ,  ποσοστοί  δείκα  τοίς  εκατοί  (10%)  της  δαπαί νης  της  αρχίκηί ς  αξίίας
σύί μβασης χωρίίς  Φ.Π.Α.,  αναθεωί ρηση τίμωί ν καί  απροί βλεπτες δαπαί νες.  Στην αθροίστίκηί  αύτηί
ανακεφαλαίίωση λαμβαί νονταί ύποί ψη μοί νο οί μεταφορείς δαπαί νης αποί  μίία ομαί δα εργασίωί ν σε
αί λλη.
Τα  ποσαί  πού  εξοίκονομούί νταί,  εφοί σον  ύπερβαίίνούν  τα  ανωτείρω  οί ρία  (20%  ηί  καί  10%),
μείωί νούν ίσοί ποσα τη δαπαί νη της αξίίας σύί μβασης χωρίίς Φ.Π.Α., αναθεωρηί σείς καί απροί βλεπτες
δαπαί νες. Γία τη χρηί ση των «επίί  είλασσον δαπανωί ν» απαίτείίταί σε καί θε περίίπτωση η σύί μφωνη
γνωί μη  τού  Τεχνίκούί  Σύμβούλίίού,  ύί στερα  αποί  είσηί γηση  τού  φορεία  ύλοποίίησης.
Ο  προύϋ πολογίσμοί ς  των  είργων  στα  οποίία  εφαρμοί ζεταί  η  παραί γραφος  αύτηί  αναλύί εταί  σε
Οομαί δες εργασίωί ν, οί οποίίες σύντίίθενταί αποί  εργασίίες πού ύπαί γονταί σε ενίαίία ύποσύί νολα τού
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τεχνίκούί  αντίκείμείνού των είργων, είχούν παροί μοίο τροί πο κατασκεύηί ς καί επίδείχονταί το ίίδίο
ποσοστοί  είκπτωσης  στίς  τίμείς  μοναί δας  τούς.  Με  αποί φαση  τού  Υπούργούί  Υποδομωί ν  καί
Μεταφορωί ν,  η  οποίία  μεταί  την  είκδοσηί  της  θα  είχεί  εφαρμογηί  σε  οί λα  τα  ως  αί νω  είργα,
προσδίορίίζονταί οί ομαί δες εργασίωί ν αναί  κατηγορίία είργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η σύνολίκηί  προθεσμίία εκτείλεσης τού είργού, ορίίζεταί σε (300) ημερολογιακές ημέρες αποί  την
ημείρα ύπογραφηί ς της σύί μβασης54. 
Οί αποκλείστίκείς καί ενδείκτίκείς τμηματίκείς προθεσμίίες   τού είργού αναφείρονταί στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επίλογηί  τού Αναδοί χού, θα γίίνεί σύί μφωνα με την «ανοίκτηί  δίαδίκασίία» τού αί ρθρού
27 τού ν. 4412/2016 καί ύποί  τίς προύϋ ποθείσείς τού νοί μού αύτούί .

 
13.2 Η οίκονομίκηί  προσφοραί  των δίαγωνίζομείνων, θα σύνταχθείί  καί ύποβληθείί  σύί μφωνα

με τα ορίζοί μενα στο αί ρθρο 95 παρ. 2.(α) τού ν. 4412/2016 . 

13.3 Καί θε προσφείρων μπορείί να ύποβαί λεί μοί νο μίία προσφοραί . 55

13.4 Δεν επίτρείπεταί η ύποβοληί  εναλλακτίκωί ν προσφορωί ν.56

13.5 Δε γίίνονταί δεκτείς προσφορείς γία μείρος τού αντίκείμείνού της σύί μβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κρίτηί ρίο  γία  την  αναί θεση  της  σύί μβασης  είίναί  η  πλείον  σύμφείρούσα  αποί  οίκονομίκηί  αί ποψη
προσφοραί  μοί νο βαί σεί τίμηί ς (χαμηλοί τερη τίμηί ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Γία την σύμμετοχηί  στον δίαγωνίσμοί  απαίτείίταί η καταί θεση αποί  τούς σύμμετείχοντες
οίκονομίκούί ς φορείίς, καταί  τούς οί ρούς της παρ. 1 α) τού αί ρθρού 72  τού ν. 4412/2016,
εγγύητίκηί ς επίστοληί ς σύμμετοχηί ς, πού ανείρχεταί στο ποσοί  των 16.260,00 ευρώ . 57

Στην περίίπτωση είνωσης οίκονομίκωί ν φορείων, η εγγύί ηση σύμμετοχηί ς περίλαμβαί νεί
καί τον οί ρο οί τί η εγγύί ηση καλύί πτεί τίς ύποχρεωί σείς οί λων των οίκονομίκωί ν φορείων
πού σύμμετείχούν στην είνωση.

15.2 Οί εγγύητίκείς επίστολείς σύμμετοχηί ς περίλαμβαί νούν, σύί μφωνα με το αί ρθρο 72 παρ. 4
τού ν. 4412/2016, κατ’ ελαί χίστον τα ακοί λούθα στοίχείία : 
α) την ημερομηνίία είκδοσης, 
β) τον εκδοί τη, 
γ) τον κύί ρίο τού είργού ηί  το φορεία κατασκεύηί ς τού είργού (ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ)   προς
τον οποίίο απεύθύί νονταί, 
δ) τον αρίθμοί  της εγγύί ησης, 
ε) το ποσοί  πού καλύί πτεί η εγγύί ηση, 
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στ) την πληί ρη επωνύμίία, τον Α.Φ.Μ. καί τη δίεύί θύνση τού  οίκονομίκούί  φορεία ύπείρ
τού  οποίίού  εκδίίδεταί  η  εγγύί ηση  (στην  περίίπτωση  είνωσης  αναγραί φονταί  οί λα  τα
παραπαί νω γία καί θε μείλος της είνωσης), 
ζ)  τούς  οί ρούς  οί τί:  αα)  η  εγγύί ηση  παρείχεταί  ανείκκλητα  καί  ανεπίφύί λακτα,  ο  δε
εκδοί της παραίτείίταί τού δίκαίωί ματος της δίαίρείσεως καί της δίζηί σεως, καί ββ) οί τί σε
περίίπτωση  καταί πτωσης  αύτηί ς,  το  ποσοί  της  καταί πτωσης  ύποί κείταί  στο  εκαί στοτε
ίσχύί ον τείλος χαρτοσηί μού, 
η) τα στοίχείία  της δίακηί ρύξης  (αρίθμοί ς,  είτος,  τίίτλος είργού )  καί την  καταληκτίκηί
ημερομηνίία ύποβοληί ς προσφορωί ν, 
θ) την ημερομηνίία ληί ξης ηί  τον χροί νο ίσχύί ος της εγγύί ησης, 
ί) την αναί ληψη ύποχρείωσης αποί  τον εκδοί τη της εγγύί ησης να καταβαί λεί το ποσοί  της
εγγύί ησης ολίκαί  ηί  μερίκαί  εντοί ς πείντε (5) ημερωί ν μεταί  αποί  απληί  είγγραφη είδοποίίηση
εκείίνού προς τον οποίίο απεύθύί νεταί. 
(Στο σημείίο αύτοί  γίίνεταί παραπομπηί  στα σχετίκαί  ύποδείίγματα, εφοί σον ύπαί ρχούν).

15.3 Η εγγύί ηση σύμμετοχηί ς πρείπεί να ίσχύί εί τούλαί χίστον γία τρίαί ντα (30) ημείρες μεταί  τη
ληί ξη  τού  χροί νού  ίσχύί ος  της  προσφοραί ς  τού  αί ρθρού  19  της  παρούί σας,  ηί τοί  μείχρί
24/07/2019, αί λλως η προσφοραί  απορρίίπτεταί. Η αναθείτούσα αρχηί  μπορείί,  πρίν τη
ληί ξη της προσφοραί ς, να ζηταί  αποί  τον προσφείροντα να παρατείίνεί, πρίν τη ληί ξη τούς,
τη δίαί ρκεία ίσχύί ος της προσφοραί ς καί της εγγύί ησης σύμμετοχηί ς.

15.4 Η εγγύί ηση σύμμετοχηί ς καταπίίπτεί, ύπείρ τού κύρίίού τού είργού, μεταί  αποί  γνωί μη τού
Τεχνίκούί  Σύμβούλίίού αν ο προσφείρων αποσύί ρεί την προσφοραί  τού καταί  τη δίαί ρκεία
ίσχύί ος  αύτηί ς  καί  στίς  περίπτωί σείς  τού  αί ρθρού  4.2  της  παρούί σας.
Η  είνσταση  τού  αναδοί χού  καταί  της  αποφαί σεως  δεν  αναστείλλεί  την  είίσπραξη  τού
ποσούί  της εγγύηί σεως.

15.5 Η εγγύί ηση σύμμετοχηί ς επίστρείφεταί στον αναί δοχο με την προσκοί μίση της εγγύί ησης
καληί ς εκτείλεσης.
Η εγγύί ηση  σύμμετοχηί ς  επίστρείφεταί  στούς λοίπούί ς  προσφείροντες,  σύί μφωνα με  τα

είδίκοί τερα ορίζοί μενα στο αί ρθρο 72 τού ν. 4412/2016 58.

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

16.1 60   Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α.), σύμφωνα
με  τα  προβλεπόμενα  στο   άρθρο  150  του  Ν.  4412/2016 . Λαμβάνεται
προκαταβολή  δεκαπέντε  τοις  εκατό  (15%)  της  αξίας  της  σύμβασης  (χωρίς
αναθεώρηση  &  Φ.Π.Α.),  με  την  κατάθεση  από  τον  ανάδοχο  εγγύησης
προκαταβολής που θα καλύπτει  τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης
καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής σύμφωνα
με την παρ. 1δ άρθρου 72, του Ν. 4412/2016).61

16.2 Δεν προβλείπεταί  η πληρωμηί  πρίμ στην παρούί σα σύί μβαση.

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

17.1 Γία την ύπογραφηί  της σύί μβασης απαίτείίταί η παροχηί  εγγύί ησης καληί ς εκτείλεσης, σύί μφωνα
με το αί ρθρο 72 παρ. 1 β) τού ν.4412/2016, το ύί ψος της οποίίας καθορίίζεταί σε ποσοστοί   5%  επίί
της αξίίας της σύί μβασης, χωρίίς Φ.Π.Α. καί κατατίίθεταί πρίν ηί  καταί  την ύπογραφηί  της σύί μβασης.
Η εγγύί ηση καληί ς  εκτείλεσης καταπίίπτεί  στην περίίπτωση παραί βασης των οί ρων της σύί μβασης,
οί πως αύτηί  είδίκοί τερα ορίίζεί.
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Σε  περίίπτωση  τροποποίίησης  της  σύί μβασης  καταί  το  αί ρθρο  132  ν.  4412/2016,  η  οποίία
σύνεπαί γεταί αύί ξηση της σύμβατίκηί ς αξίίας,  ο αναί δοχος είίναί ύποχρεωμείνος να καταθείσεί πρίν
την τροποποίίηση, σύμπληρωματίκηί  εγγύί ηση το ύί ψος της οποίίας ανείρχεταί σε ποσοστοί  5% επίί
τού ποσούί  της αύί ξησης χωρίίς ΦΠΑ.

Η  εγγύί ηση  καληί ς  εκτείλεσης  της  σύί μβασης  καλύί πτεί  σύνολίκαί  καί  χωρίίς  δίακρίίσείς  την
εφαρμογηί  οί λων  των  οί ρων  της  σύί μβασης  καί  καί θε  απαίίτηση  της  αναθείτούσας  αρχηί ς  ηί  τού
κύρίίού τού είργού είναντί τού αναδοί χού.

Η εγγύί ηση καληί ς εκτείλεσης καταπίίπτεί ύπείρ τού κύρίίού τού είργού, με αίτίολογημείνη αποί φαση
τού Προίϋσταμείνού της Δίεύθύί νούσας Υπηρεσίίας, ίδίίως μεταί  την ορίστίκοποίίηση της είκπτωσης
τού αναδοί χού. Η είνσταση τού αναδοί χού καταί  της αποφαί σεως δεν αναστείλλεί την είίσπραξη τού
ποσούί  της εγγύηί σεως.

Οί εγγύητίκείς επίστολείς καληί ς εκτείλεσης περίλαμβαί νούν κατ’ ελαί χίστον τα αναφεροί μενα στην
παραί γραφο  15.2  της  παρούί σας  καί  επίπροί σθετα,  τον  αρίθμοί  καί  τον  τίίτλο  της  σχετίκηί ς
σύί μβασης . 

17.2 Εγγύί ηση καληί ς λείτούργίίας 

Δεν προβλέπεται για την παρούσα σύμβαση.62

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1.  Οί  εγγύητίκείς  επίστολείς  των  αί ρθρων  15,  16  καί  17  εκδίίδονταί  αποί  πίστωτίκαί  ηί
χρηματοδοτίκαί  ίδρύί ματα  ηί  ασφαλίστίκείς επίχείρηί σείς καταί  την είννοία των περίπτωί σεων β΄ καί γ΄
της παρ. 1 τού αί ρθρού 14 τού ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πού λείτούργούί ν νοί μίμα στα κραί τη- μείλη της
Ενωσης ηί  τού Εύρωπαίϋκούί  Οίκονομίκούί  Χωί ρού ηί  στα κραί τη-μείρη της ΣΔΣ καί είχούν, σύί μφωνα με τίς
ίσχύί ούσες δίαταί ξείς, το δίκαίίωμα αύτοί . Μπορούί ν, επίίσης, να εκδίίδονταί αποί  το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ηί  να παρείχονταί με γραμμαί τίο τού Ταμείίού Παρακαταθηκωί ν καί Δανείίων , με παρακαταί θεση σε αύτοί
τού αντίίστοίχού χρηματίκούί  ποσούί . 63 

Αν  σύσταθείί  παρακαταθηί κη  με  γραμμαί τίο  παρακαταί θεσης  χρεογραί φων  στο  Ταμείίο
Παρακαταθηκωί ν  καί  Δανείίων,  τα τοκομερίίδία ηί  μερίίσματα πού ληί γούν καταί  τη δίαί ρκεία της
εγγύί ησης επίστρείφονταί μεταί  τη ληί ξη τούς στον ύπείρ ού η εγγύί ηση οίκονομίκοί  φορεία.

17.Α.2 Οί εγγύητίκείς επίστολείς εκδίίδονταί κατ’ επίλογηί  τού οίκονομίκούί  φορεία/ αναδοί χού αποί
είναν ηί  περίσσοί τερούς εκδοί τες της παραπαί νω παραγραί φού,   ανεξαρτηί τως τού ύί ψούς των.  

Εαί ν η εγγύί ηση εκδοθείί αποί  αλλοδαποί  πίστωτίκοί  ίίδρύμα μπορείί να σύνταχθείί σε μίία αποί  τίς επίίσημες
γλωί σσες της Εύρωπαίϋκηί ς Ένωσης, αλλαί  θα σύνοδεύί εταί απαραίίτητα αποί  μεταί φραση στην ελληνίκηί  
γλωί σσα, σύί μφωνα καί με τα είδίκοί τερα ορίζοί μενα στο αί ρθρο 6.3. της παρούί σας.

Η  αναθείτούσα αρχηί  επίκοίνωνείί  με  τούς  φορείίς  πού  φείρονταί  να  είχούν  εκδωί σεί  τίς  εγγύητίκείς
επίστολείς, προκείμείνού να δίαπίστωί σεί την εγκύροί τηταί  τούς64. 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης
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Ως  ημερομηνία και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορωί ν65 ορίίζεταί  η
24/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μμ. 

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης   των  προσφορών  ορίζεται  η
01/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ.66

Αν,  γία  λοίγούς  ανωτείρας  βίίας ηί  γία  τεχνίκούί ς  λοίγούς  δεν  δίενεργηθείί  η  αποσφραί γίση  καταί  την
ορίσθείίσα ημείρα ηί  αν μείχρί τη μείρα αύτηί  δεν είχεί ύποβληθείί καμίία προσφοραί , η αποσφραί γίση καί η
καταληκτίκηί  ημερομηνίία  αντίίστοίχα  μετατίίθενταί  σε  οποίαδηί ποτε  αί λλη  ημείρα,  με  αποί φαση  της
αναθείτούσας  αρχηί ς.  Η  αποί φαση  αύτηί  κοίνοποίείίταί   στούς  προσφείροντες, μείσω  της
λείτούργίκοί τητας “Επίκοίνωνίία”,  πείντε (5) τούλαί χίστον εργαί σίμες ημείρες πρίν τη νεία ημερομηνίία,
καί αναρταί ταί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ίστοσελίίδα της αναθείτούσας αρχηί ς, εφοί σον δίαθείτεί, καθωί ς καί
στον  είδίκοί ,  δημοί σία  προσβαί σίμο,  χωί ρο  “ηλεκτρονίκοίί  δίαγωνίσμοίί”  της  πύί λης
www.promitheus.gov.gr   τού  ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  καί  στη  νεία  αύτηί  ημερομηνίία  δεν  καταστείί  δύνατηί  η
αποσφραί γίση των προσφορωί ν ηί  δεν ύποβληθούί ν προσφορείς, μπορείί να ορίσθείί καί νεία ημερομηνίία,
εφαρμοζομείνων καταί  τα λοίπαί  των δίαταί ξεων των δύί ο προηγούί μενων εδαφίίων. 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Καί θε ύποβαλλοί μενη προσφοραί  δεσμεύί εί τον σύμμετείχοντα στον δίαγωνίσμοί  καταί  τη δίαί ταξη τού
αί ρθρού 97 τού ν. 4412/2016, γία δίαί στημα ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΩίΝ μηνωί ν67, αποί  την ημερομηνίία ληί ξης της
προθεσμίίας ύποβοληί ς των προσφορωί ν.

Η αναθείτούσα αρχηί  μπορείί,  πρίν τη ληί ξη τού χροί νού ίσχύί ος της προσφοραί ς, να ζηταί  αποί  τούς
προσφείροντες  να  παρατείίνούν  τη  δίαί ρκεία  ίσχύί ος  της  προσφοραί ς  τούς  καί  της  εγγύί ησης
σύμμετοχηί ς.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1.  Η  προκηί ρύξη  σύί μβασης  68 καί  η  παρούί σα  Δίακηί ρύξη  δημοσίεύί θηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ
(ΑΔΑΜ19PROC005509978).

2.  Η Δίακηί ρύξη αναρταί ταί καί στην ίστοσελίίδα της αναθείτούσας αρχηί ς (www.larissa-dimos.gr),
(εφοί σον ύπαί ρχεί), σύί μφωνα με το αί ρθρο 2 της παρούί σας.

3. Περίίληψη  της  παρούί σας  Δίακηί ρύξης  δημοσίεύί εταί  στον  Ελληνίκοί  Τύί πο 69,  σύί μφωνα  με  το
αί ρθρο 66 ν. 4412/2016 καί αναρταί ταί στο προί γραμμα “Δίαύί γεία” diavgeia.gov.gr., 

Τα  είξοδα  των  εκ  της  κείίμενης  νομοθεσίίας  απαραίίτητων  δημοσίεύί σεων  της  προκηί ρύξης  της
δημοπρασίίας στην οποίία αναδείίχθηκε αναί δοχος, βαρύί νούν τον ίίδίο καί είσπραί ττονταί με τον πρωί το
λογαρίασμοί  πληρωμηί ς τού είργού.  Τα είξοδα δημοσίεύί σεων των τύχοί ν προηγούί μενων δίαγωνίσμωί ν
γία  την  αναί θεση  τού  ίίδίού  είργού,  καθωί ς  καί  τα  είξοδα  των  μη  απαραίίτητων  εκ  τού  νοί μού
δημοσίεύί σεων βαρύί νούν την αναθείτούσα αρχηί  καί καταβαί λλονταί αποί  τίς πίστωί σείς τού είργού.

Άρθρο 20A: Δίαβούί λεύση επίί των δημοσίεύμείνων εγγραί φων της σύί μβασης70

………………………………………………..
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η σύί μβαση ανατίίθεταί βαί σεί τού κρίτηρίίού τού αί ρθρού 14 της παρούί σας, σε προσφείροντα ο οποίίος
δεν αποκλείίεταί αποί  τη σύμμετοχηί  βαί σεί  της παρ. Α τού αί ρθρού 22 της παρούί σας καί πληροίί  τα
κρίτηί ρία επίλογηί ς των παρ. Β, Γ, Δ καί Ε τού αί ρθρού 22 της παρούί σας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.  1 Δίκαίίωμα  σύμμετοχηί ς  είχούν  φύσίκαί  ηί  νομίκαί  προί σωπα,  ηί  ενωί σείς  αύτωί ν 71 πού
δραστηρίοποίούί νταί  σε  δημοί σία  είργα κατηγορίας  Οικοδομικών  και έργα  κατηγορίας
Ηλεκτρομηχανολογικών  72καί πού είίναί εγκατεστημείνα σε:
α) σε κραί τος-μείλος της Ένωσης,
β) σε κραί τος-μείλος τού Εύρωπαίϋκούί  Οίκονομίκούί  Χωί ρού (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίίτες χωί ρες πού είχούν ύπογραί ψεί καί κύρωί σεί τη ΣΔΣ, στο βαθμοί  πού η ύποί  αναί θεση δημοί σία
σύί μβαση καλύί πτεταί αποί  τα Παραρτηί ματα 1, 2, 4 καί 5 καί τίς γενίκείς σημείωί σείς τού σχετίκούί  με
την  Ένωση  Προσαρτηί ματος  I  της  ως  αί νω  Σύμφωνίίας,  καθωί ς  καί
δ)  σε  τρίίτες  χωί ρες  πού δεν εμπίίπτούν στην περίίπτωση γ΄  της παρούί σας  παραγραί φού καί  είχούν
σύναί ψεί δίμερείίς ηί  πολύμερείίς σύμφωνίίες με την Ένωση σε θείματα δίαδίκασίωί ν αναί θεσης δημοσίίων
σύμβαί σεων.

21.2 Οίκονομίκοί ς φορείας σύμμετείχεί είίτε μεμονωμείνα είίτε ως μείλος είνωσης.73,

21.3 Οί ενωί σείς οίκονομίκωί ν φορείων σύμμετείχούν ύποί  τούς οί ρούς των παρ. 2, 3 καί 4 τού αί ρθρού 19
καί των παρ. 1 (ε)  καί 3 (β)τού αί ρθρού 76  τού ν. 4412/2016. 
Δεν απαίτείίταί αποί  τίς εν λοίγω ενωί σείς να περίβληθούί ν σύγκεκρίμείνη νομίκηί  μορφηί  γία την ύποβοληί
προσφοραί ς.  Σε περίίπτωση πού η είνωση αναδείχθείί  αναί δοχος η νομίκηί  της  μορφηί  πρείπεί να είίναί
τείτοία πού να εξασφαλίίζεταί η ύί παρξη ενοί ς καί μοναδίκούί  φορολογίκούί  μητρωί ού γία την είνωση (πχ
κοίνοπραξίία).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οί μεμονωμείνοί προσφείροντες πρείπεί να ίκανοποίούί ν οί λα τα κρίτηί ρία ποίοτίκηί ς επίλογηί ς. 

Στην περίίπτωση είνωσης οίκονομίκωί ν φορείων, ίσχύί ούν τα εξηί ς :

- αναφορίκαί  με τίς απαίτηί σείς τού αί ρθρού 22 Α της παρούί σας, αύτείς θα πρείπεί να ίκανοποίούί νταί
αποί  καί θε μείλος της είνωσης 

- αναφορίκαί  με τίς απαίτηί σείς τού αί ρθρού 22.Β της παρούί σας, καί θε μείλος της είνωσης θα πρείπεί να
είίναί  εγγεγραμμείνο  στο σχετίκοί  επαγγελματίκοί  μητρωί ο, σύί μφωνα με  τα  είδίκοί τερα στο ως αί νω
αί ρθρο, τούλαί χίστον  σε  μία  αποί  τίς  κατηγορίίες  πού  αφοραί  στο  ύποί  αναί θεση  είργο.  Περαίτείρω,
αθροίστίκαί  πρείπεί να καλύί πτονταί οί λες οί κατηγορίίες τού είργού. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Καί θε  προσφείρων  αποκλείεται αποί  τη  σύμμετοχηί  σε  δίαδίκασίία  σύί ναψης  σύί μβασης,  εφοί σον
σύντρείχεί στο προί σωποί  τού (αν προί κείταί γία μεμονωμείνο φύσίκοί  ηί  νομίκοί  προί σωπο) ηί  σε είνα αποί
τα μείλη τού (αν προί κείταί περίί είνωσης οίκονομίκωί ν φορείων) είνας αποί  τούς λοίγούς των παρακαί τω
περίπτωί σεων:

22.A.1. Όταν  ύπαί ρχεί  είς  βαί ρος  τού   αμεταί κλητη74 καταδίκαστίκηί  αποί φαση  γία  είναν  αποί  τούς
ακοί λούθούς λοίγούς:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οί πως αύτηί  ορίίζεταί στο αί ρθρο 2 της αποί φασης-πλαίίσίο
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2008/841/ΔΕΥ τού Σύμβούλίίού της 24ης Οκτωβρίίού 2008, γία την καταπολείμηση τού οργανωμείνού
εγκληί ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία,  οί πως ορίίζεταί στο αί ρθρο 3 της σύί μβασης περίί  της καταπολείμησης της δίαφθοραί ς
στην οποίία ενείχονταί ύπαί λληλοί των Εύρωπαίϋκωί ν Κοίνοτηί των ηί  των κρατωί ν-μελωί ν της Ένωσης (ΕΕ
C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  καί  στην  παραί γραφο  1  τού  αί ρθρού  2  της  αποί φασης-πλαίίσίο
2003/568/ΔΕΥ τού Σύμβούλίίού της 22ας Ιούλίίού 2003, γία την καταπολείμηση της δωροδοκίίας στον
ίδίωτίκοί  τομεία (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθωί ς καί οί πως ορίίζεταί στην κείίμενη νομοθεσίία ηί
στο εθνίκοί  δίίκαίο τού οίκονομίκούί  φορεία,

γ) απάτη, καταί  την είννοία τού αί ρθρού 1 της σύί μβασης σχετίκαί  με την προστασίία των οίκονομίκωί ν
σύμφεροί ντων των Εύρωπαίϋκωί ν Κοίνοτηί των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποίία κύρωί θηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατίκείς δραστηρίοί τητες, οί πως
ορίίζονταί, αντίστοίίχως, στα αί ρθρα 1 καί 3 της αποί φασης-πλαίίσίο 2002/475/ΔΕΥ τού Σύμβούλίίού της
13ης Ιούνίίού 2002, γία την καταπολείμηση της τρομοκρατίίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ηί  ηθίκηί
αύτούργίία ηί  σύνείργεία ηί  αποί πείρα δίαί πραξης εγκληί ματος, οί πως ορίίζονταί στο αί ρθρο 4 αύτηί ς,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ηί  χρηματοδοί τηση της τρομοκρατίίας,
οί πως αύτείς ορίίζονταί στο αί ρθρο 1 της Οδηγίίας 2005/60/ΕΚ τού Εύρωπαίϋκούί  Κοίνοβούλίίού καί τού
Σύμβούλίίού  της  26ης  Οκτωβρίίού  2005,  σχετίκαί  με  την  προί ληψη  της  χρησίμοποίίησης  τού
χρηματοπίστωτίκούί  σύστηί ματος γία τη νομίμοποίίηση εσοί δων αποί  παραί νομες δραστηρίοί τητες καί τη
χρηματοδοί τηση της τρομοκρατίίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15),  η οποίία ενσωματωί θηκε στην
εθνίκηί  νομοθεσίία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οί πως ορίίζονταί στο αί ρθρο 2 της
Οδηγίίας 2011/36/ΕΕ τού Εύρωπαίϋκούί  Κοίνοβούλίίού καί τού Σύμβούλίίού της 5ης Απρίλίίού 2011, γία
την προί ληψη καί την καταπολείμηση της εμπορίίας ανθρωί πων καί γία την προστασίία των θύμαί των
της, καθωί ς καί γία την αντίκαταί σταση της αποί φασης-πλαίίσίο 2002/629/ΔΕΥ τού Σύμβούλίίού (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποίία ενσωματωί θηκε στην εθνίκηί  νομοθεσίία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οίκονομίκοί ς φορείας αποκλείίεταί επίίσης οί ταν το προί σωπο είς βαί ρος τού οποίίού εκδοί θηκε   αμε-
ταί κλητη καταδίκαστίκηί  αποί φαση είίναί μείλος τού δίοίκητίκούί ,  δίεύθύντίκούί  ηί  εποπτίκούί  οργαί νού
τού εν λοίγω οίκονομίκούί  φορεία ηί  είχεί εξούσίία εκπροσωί πησης, ληί ψης αποφαί σεων ηί  ελείγχού σε αύτοί .

Στίς περίπτωί σείς εταίρείωί ν περίορίσμείνης εύθύί νης (Ε.Π.Ε.), προσωπίκωί ν εταίρείωί ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) καί
Ιδίωτίκωί ν  Κεφαλαίούχίκωί ν Εταίρείωί ν  (  Ι.Κ.Ε  ),  η  ύποχρείωση τού προηγούί μενού εδαφίίού,  αφοραί
τούς δίαχείρίστείς.

Στίς περίπτωί σείς ανωνύί μων εταίρείωί ν (Α.Ε.), η ύποχρείωση τού προηγούί μενού εδαφίίού  αφοραί   τον
Δίεύθύί νοντα Σύί μβούλο, καθωί ς καί οί λα τα μείλη τού Δίοίκητίκούί  Σύμβούλίίού.

Στίς περίπτωί σείς των σύνεταίρίσμωί ν, η εν λοίγω ύποχρείωση αφοραί  τα μείλη τού Δίοίκητίκούί  Σύμβού-
λίίού75.

22.A.2 Όταν ο  προσφείρων είχεί αθετηί σεί τίς ύποχρεωί σείς τού οί σον αφοραί  στην  καταβοληί  φοί ρων ηί
είσφορωί ν κοίνωνίκηί ς ασφαί λίσης καί αύτοί  είχεί δίαπίστωθείί αποί  δίκαστίκηί  ηί  δίοίκητίκηί  αποί φαση με
τελεσίίδίκη καί δεσμεύτίκηί  ίσχύί , σύί μφωνα με δίαταί ξείς της χωί ρας οί πού είίναί εγκατεστημείνος ηί  την
εθνίκηί  νομοθεσίία  ηί /καί  η  αναθείτούσα  αρχηί  μπορείί  να  αποδείίξεί  με  τα  καταί λληλα  μείσα  οί τί  ο
προσφείρων  είχεί  αθετηί σεί  τίς  ύποχρεωί σείς  τού  οί σον  αφοραί  την  καταβοληί  φοί ρων  ηί  είσφορωί ν
κοίνωνίκηί ς ασφαί λίσης.

Αν ο προσφείρων είίναί Έλληνας πολίίτης ηί  είχεί την εγκαταί στασηί  τού στην Ελλαί δα, οί ύποχρεωί σείς
τού  πού  αφορούί ν  τίς  είσφορείς  κοίνωνίκηί ς  ασφαί λίσης  καλύί πτούν,  τοί σο  την  κύί ρία,  οί σο  καί  την
επίκούρίκηί  ασφαί λίση.
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Δεν αποκλείίεταί ο προσφείρων, οί ταν είχεί εκπληρωί σεί τίς ύποχρεωί σείς τού, είίτε καταβαί λλοντας τούς
φοί ρούς ηί  τίς είσφορείς κοίνωνίκηί ς ασφαί λίσης πού οφείίλεί, σύμπερίλαμβανομείνων, καταί  περίίπτωση,
των δεδούλεύμείνων τοί κων ηί  των προστίίμων, είίτε ύπαγοί μενος σε δεσμεύτίκοί  δίακανονίσμοί  γία την
καταβοληί  τούς.

22.Α.2α   Η  αναθείτούσα  αρχηί  γνωρίίζεί  ηί  μπορείί  να  αποδείίξεί  με  τα  καταί λληλα  μείσα  οί τί  είχούν
επίβληθείί  σε βαί ρος τού οίκονομίκούί  φορεία, μείσα σε χρονίκοί  δίαί στημα δύί ο (2) ετωί ν πρίν αποί  την
ημερομηνίία ληί ξης της προθεσμίίας ύποβοληί ς προσφοραί ς: 
αα)  τρείς  (3)  πραί ξείς  επίβοληί ς  προστίίμού  αποί  τα  αρμοί δία  ελεγκτίκαί  οί ργανα  τού  Σωί ματος
Επίθεωί ρησης Εργασίίας γία παραβαί σείς της εργατίκηί ς νομοθεσίίας πού χαρακτηρίίζονταί, σύί μφωνα με
την ύπούργίκηί  αποί φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), οί πως εκαί στοτε ίσχύί εί, ως «ύψηληί ς» ηί  «πολύί
ύψηληί ς» σοβαροί τητας, οί οποίίες προκύί πτούν αθροίστίκαί  αποί  τρείς (3) δίενεργηθείντες ελείγχούς, ηί
ββ)  δύί ο  (2)  πραί ξείς  επίβοληί ς  προστίίμού  αποί  τα  αρμοί δία  ελεγκτίκαί  οί ργανα  τού  Σωί ματος
Επίθεωί ρησης  Εργασίίας  γία  παραβαί σείς  της  εργατίκηί ς  νομοθεσίίας  πού  αφορούί ν  την  αδηί λωτη
εργασίία, οί οποίίες προκύί πτούν αθροίστίκαί  αποί  δύί ο (2) δίενεργηθείντες ελείγχούς. 
Οί ύποί  αα΄ καί ββ΄ κύρωί σείς πρείπεί να είχούν αποκτηί σεί τελεσίίδίκη καί δεσμεύτίκηί  ίσχύί 76.

22.A.3  α)  Κατ’εξαίίρεση,  γία  τούς  πίο  καί τω  επίτακτίκούί ς  λοίγούς  δημοί σίού  σύμφείροντος  ............
77( οί πως δημοί σίας ύγείίας ηί  προστασίίας τού περίβαί λλοντος, οί οποίίοί σύμπληρωί νονταί αποί  την ανα-
θείτούσα αρχηί  ) δεν εφαρμοί ζονταί οί παραί γραφοί  22.A.1,καί 22.A.2.

β) Κατ’εξαίίρεση, οί ταν  ο αποκλείσμοί ς  είίναί  σαφωί ς δύσαναί λογος, ίδίίως οί ταν μοί νο μίκραί  ποσαί  των
φοί ρων ηί  των είσφορωί ν κοίνωνίκηί ς ασφαί λίσης δεν είχούν καταβληθείί  ηί  οί ταν ο  προσφείρων  ενημε-
ρωί θηκε σχετίκαί  με το ακρίβείς ποσοί  πού οφείίλεταί λοίγω αθείτησης των ύποχρεωί σεωί ν τού οί σον αφο-
ραί  στην καταβοληί  φοί ρων ηί  είσφορωί ν κοίνωνίκηί ς ασφαί λίσης σε χροί νο καταί  τον οποίίο δεν είίχε τη δύ-
νατοί τητα να λαί βεί μείτρα, σύί μφωνα με το τελεύταίίο εδαί φίο της περ. β' της παρ. 2 τού αί ρθρού 73 ν.
4412/2016,  πρίν  αποί  την  εκπνοηί  της  προθεσμίίας  ύποβοληί ς  προσφοραί ς τού  αί ρθρού  18  της
παρούί σας, δεν εφαρμοί ζεταί 78η παραί γραφος 22.Α.2.  ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

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

(α) είχεί αθετηί σεί τίς ύποχρεωί σείς πού προβλείπονταί στην παρ. 2 τού αί ρθρού 18 τού ν. 4412/2016,

(β) εαί ν ο οίκονομίκοί ς φορείας τελείί ύποί  πτωί χεύση ηί  είχεί ύπαχθείί σε δίαδίκασίία εξύγίίανσης ηί  είδίκηί ς
εκκαθαί ρίσης ηί  τελείί  ύποί  αναγκαστίκηί  δίαχείίρίση  αποί  εκκαθαρίστηί  ηί  αποί  το  δίκαστηί ρίο  ηί  είχεί
ύπαχθείί  σε  δίαδίκασίία  πτωχεύτίκούί  σύμβίβασμούί  ηί  είχεί  αναστείίλεί  τίς  επίχείρηματίκείς  τού
δραστηρίοί τητες ηί  εαί ν βρίίσκεταί σε οποίαδηί ποτε αναί λογη καταί σταση προκύί πτούσα αποί  παροί μοία
δίαδίκασίία, προβλεποί μενη σε εθνίκείς δίαταί ξείς νοί μού. Η αναθείτούσα αρχηί  μπορείί  να μην αποκλείίεί
είναν οίκονομίκοί  φορεία, ο οποίίος βρίίσκεταί σε μία εκ των κατασταί σεων πού αναφείρονταί στην παρα-
παί νω περίίπτωση, ύποί  την προύϋ ποί θεση οί τί η αναθείτούσα αρχηί  είχεί αποδείίξεί οί τί ο εν λοίγω φορείας
είίναί σε θείση να εκτελείσεί τη σύί μβαση, λαμβαί νοντας ύποί ψη τίς ίσχύί ούσες δίαταί ξείς καί τα μείτρα γία
τη σύνείχίση της επίχείρηματίκηί ς τού λείτούργίίας (παρ. 5 αί ρθρού 73 τού ν. 4412/2016), 

(γ) ύπαί ρχούν επαρκωί ς εύί λογες ενδείίξείς πού οδηγούί ν στο σύμπείρασμα οί τί ο οίκονομίκοί ς φορείας
σύνηί ψε σύμφωνίίες με αί λλούς οίκονομίκούί ς φορείίς με στοίχο τη στρείβλωση τού ανταγωνίσμούί ,

δ) εαί ν μίία καταί σταση σύί γκρούσης σύμφεροί ντων καταί  την είννοία τού αί ρθρού 24 τού ν. 4412/2016
δεν μπορείί να θεραπεύθείί αποτελεσματίκαί  με αί λλα, λίγοί τερο παρεμβατίκαί , μείσα,

(ε) εαί ν μίία καταί σταση στρείβλωσης τού ανταγωνίσμούί  αποί  την προί τερη σύμμετοχηί  των οίκονομίκωί ν
φορείων καταί  την προετοίμασίία της δίαδίκασίίας σύί ναψης σύί μβασης, καταί  τα ορίζοί μενα στο αί ρθρο
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48 τού ν. 4412/2016, δεν μπορείί να θεραπεύθείί με αί λλα, λίγοί τερο παρεμβατίκαί , μείσα,

(στ)  εαί ν  ο  οίκονομίκοί ς  φορείας  είχεί  επίδείίξεί  σοβαρηί  ηί  επαναλαμβανοί μενη πλημμείλεία  καταί  την
εκτείλεση  ούσίωί δούς  απαίίτησης  στο  πλαίίσίο  προηγούί μενης  δημοί σίας  σύί μβασης,  προηγούί μενης
σύί μβασης με αναθείτοντα φορεία ηί  προηγούί μενης σύί μβασης παραχωί ρησης πού είίχε ως αποτείλεσμα
την προί ωρη καταγγελίία της προηγούί μενης σύί μβασης, αποζημίωί σείς ηί  αί λλες παροί μοίες κύρωί σείς, 

(ζ) εαί ν ο οίκονομίκοί ς φορείας είχεί κρίθείί  είνοχος σοβαρωί ν ψεύδωί ν δηλωί σεων καταί  την παροχηί  των
πληροφορίωί ν  πού απαίτούί νταί  γία την εξακρίίβωση της απούσίίας  των λοίγων αποκλείσμούί  ηί  την
πληί ρωση των κρίτηρίίων επίλογηί ς,  είχεί  αποκρύί ψεί  τίς πληροφορίίες  αύτείς  ηί  δεν είίναί  σε θείση να
προσκομίίσεί τα δίκαίολογητίκαί  πού απαίτούί νταί κατ’ εφαρμογηί  τού αί ρθρού 23 της παρούί σας, 

(η)  εαί ν  ο  οίκονομίκοί ς  φορείας  επίχείίρησε  να  επηρεαί σεί  με  αθείμίτο  τροί πο  τη  δίαδίκασίία  ληί ψης
αποφαί σεων της αναθείτούσας αρχηί ς, να αποκτηί σεί εμπίστεύτίκείς πληροφορίίες πού ενδείχεταί να τού
αποφείρούν  αθείμίτο  πλεονείκτημα  στη  δίαδίκασίία  σύί ναψης  σύί μβασης  ηί  να  παραί σχεί  εξ αμελείίας
παραπλανητίκείς πληροφορίίες πού ενδείχεταί να επηρεαί σούν ούσίωδωί ς τίς αποφαί σείς πού αφορούί ν
τον αποκλείσμοί , την επίλογηί  ηί  την αναί θεση,

(θ)  εαί ν ο οίκονομίκοί ς φορείας είχεί δίαπραί ξεί σοβαροί  επαγγελματίκοί  παραί πτωμα, το οποίίο θείτεί σε
αμφίβολίία την ακεραίοί τηταί  τού.

22.Α.5.  Αποκλείίεταί αποί  τη σύμμετοχηί  στη δίαδίκασίία σύί ναψης δημοί σίας σύί μβασης (δίαγωνίσμοί ),
οίκονομίκοί ς  φορείας εαί ν  σύντρείχούν οί  προύϋ ποθείσείς εφαρμογηί ς  της παρ. 4 τού αί ρθρού 8 τού ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 80

22.Α.6.  Η αναθείτούσα αρχηί  αποκλείίεί  οίκονομίκοί  φορεία σε οποίοδηί ποτε χρονίκοί  σημείίο καταί  τη
δίαί ρκεία της δίαδίκασίίας σύί ναψης σύί μβασης, οί ταν αποδείκνύί εταί οί τί αύτοί ς βρίίσκεταί λοίγω πραί ξεων
ηί  παραλείίψεων αύτούί  είίτε πρίν είίτε καταί  τη δίαδίκασίία, σε μίία αποί  τίς περίπτωί σείς των προηγούί με-
νων παραγραί φων. 

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

22.Α.7. Οίκονομίκοί ς  φορείας  πού  εμπίίπτεί  σε  μία  αποί  τίς  κατασταί σείς  πού  αναφείρονταί  στίς
παραγραί φούς 22.Α.1, 22.Α.2α καί 22.Α.482  μπορείί να προσκομίίζεί στοίχείία προκείμείνού να αποδείίξεί
οί τί τα μείτρα πού είλαβε επαρκούί ν γία να αποδείίξούν την αξίοπίστίία τού, παροί τί σύντρείχεί ο σχετίκοί ς
λοίγος αποκλείσμούί . Εαί ν τα στοίχείία κρίθούί ν επαρκηί , ο εν λοίγω οίκονομίκοί ς φορείας δεν αποκλείίεταί
αποί  τη δίαδίκασίία σύί ναψης σύί μβασης.  Τα μείτρα πού λαμβαί νονταί αποί  τούς οίκονομίκούί ς φορείίς
αξίολογούί νταί  σε  σύναί ρτηση  με  τη  σοβαροί τητα  καί  τίς  ίδίαίίτερες  περίσταί σείς  τού  ποίνίκούί
αδίκηί ματος ηί  τού παραπτωί ματος. Αν τα μείτρα κρίθούί ν ανεπαρκηί , γνωστοποίείίταί στον οίκονομίκοί
φορεία το σκεπτίκοί  της αποί φασης αύτηί ς. Οίκονομίκοί ς φορείας πού είχεί αποκλείστείί,  με τελεσίίδίκη
αποί φαση,  αποί  τη  σύμμετοχηί  σε  δίαδίκασίίες  σύί ναψης  σύί μβασης  ηί  αναί θεσης  παραχωί ρησης  δεν
μπορείί  να καί νεί χρηί ση της ανωτείρω δύνατοί τητας καταί  την περίίοδο τού αποκλείσμούί  πού ορίίζεταί
στην εν λοίγω αποί φαση στο κραί τος - μείλος στο οποίίο ίσχύί εί η αποί φαση.
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22.Α.8. Η αποί φαση γία την δίαπίίστωση της επαί ρκείας ηί  μη των επανορθωτίκωί ν μείτρων καταί  την
προηγούί μενη παραί γραφο εκδίίδεταί σύί μφωνα με τα ορίζοί μενα στίς παρ. 8 καί 9 τού αί ρθρού 73 τού ν.
4412/2016.

22.Α.9. Οίκονομίκοί ς φορείας πού τού είχεί επίβληθείί, με την κοίνηί  ύπούργίκηί  αποί φαση τού αί ρθρού 74
τού  ν.  4412/2016,  η  ποίνηί  τού  αποκλείσμούί  αποκλείίεταί  αύτοδίίκαία  καί  αποί  την  παρούί σα
δίαδίκασίία σύί ναψης δημοί σίας σύί μβασης .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 83

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφοραί  την καταλληλοί τητα γία την αί σκηση της επαγγελματίκηί ς δραστηρίοί τητας, απαίτείίταί  οί
οίκονομίκοίί  φορείίς  να είίναί  εγγεγραμμείνοί  στο σχετίκοί  επαγγελματίκοί  μητρωί ο πού τηρείίταί  στο
κραί τος  εγκαταί στασηί ς  τούς.  Είδίκαί  οί  προσφείροντες  πού  είίναί  εγκατεστημείνοί  στην  Ελλαί δα
απαίτείίταί  να  είίναί  εγγεγραμμείνοί  στο  Μητρωί ο  Εργοληπτίκωί ν  Επίχείρηί σεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  ηί  στα
Νομαρχίακαί  Μητρωί α στην κατηγορίία/-ίες είργού τού αί ρθρού 21 της παρούί σας84.  Οί προσφείροντες
πού  είίναί  εγκατεστημείνοί  σε  κραί τος  μείλος  της  Εύρωπαίϋκηί ς  Ένωσης  απαίτείίταί  να  είίναί
εγγεγραμμείνοί στα Μητρωί α τού παραρτηί ματος ΧΙ τού Προσαρτηί ματος Α τού ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια85 

α) Η οίκονομίκηί  καί χρηματοοίκονομίκηί  επαί ρκεία, γία τούς προσφείροντες πού είίναί εγκατεστημείνοί
στην Ελλαί δα, καλύί πτεταί αποί  την εγγραφηί  στην αντίίστοίχη ταί ξη καί κατηγορίίες τού Μητρωί ού Εργο-
ληπτίκωί ν Επίχείρηί σεων (Μ.Ε.ΕΠ) της εκτίμωί μενης αξίίας της σύί μβασης σύί μφωνα με το αί ρθρο 76 παρ.
3(α) ν. 4412/16, ηί τοί 50.000Εύρωί  ίίδία κεφαί λαία ηί  50.000 καταθείσείς σε τραί πεζα ηί  παί γία.

Είδίκαί  οί εργοληπτίκείς επίχείρηί σείς πού είίναί εγγεγραμμείνες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρείπεί να ύπερβαίί -
νούν τα ανωί τατα επίτρεπταί  οί ρία ανεκτείλεστού ύπολοίίπού εργολαβίκωί ν σύμβαί σεων, σύί μφωνα με τα
είδίκοί τερα ορίζοί μενα στο αί ρθρο 20 παρ. 4 τού ν. 3669/2008, οί πως ίσχύί εί.

β) Γία τούς αλλοδαπούί ς προσφείροντες, απαίτούί νταί κατ΄ ελαί χίστον να πληρούί νταί οί προύϋ ποθείσείς
καταί  αντίστοίχίία με τούς οίκονομίκούί ς φορείίς πού είίναί εγκατεστημείνοί στην Ελλαί δα, στην ταί ξη καί
κατηγορίία τού Μητρωί ού Εργοληπτίκωί ν Επίχείρηί σεων (Μ.Ε.ΕΠ) της εκτίμωί μενης αξίίας της σύί μβα-
σης.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα86 

α)Οί οίκονομίκοίί φορείίς απαίτείίταί να δίαθείτούν ίκανοποίητίκοί  επίίπεδο εμπείρίίας γία να εκτελείσούν
τη σύί μβαση σε καταί λληλο επίίπεδο ποίοί τητας σύί μφωνα με το αί ρθρο 75 παρ. 4, Ν.4412/2016.

1) Στην κατηγορίία κατασκεύηί ς οίκοδομίκωί ν είργων, βασίκηί  στελείχωση τούλαί χίστον δύί ο (2) τεχνί -
κούί ς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίίδας καί είναν (1) τεχνίκοί  Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίίδας ηί  δύί ο (2) τεχνίκούί ς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίί -
δας ηί  είναν (1) τεχνίκοί  Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίίδας.

2) Στην κατηγορίία κατασκεύηί ς ηλεκτρομηχανολογίκωί ν είργων, βασίκηί  στελείχωση τούλαί χίστον δύί ο
(2) τεχνίκούί ς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίίδας ηί  είναν (1) τεχνίκοί  Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίίδας.

β) Οί αλλοδαποίί  οίκονομίκοίί  φορείίς  να δίαθείτούν τούς απαραίίτητούς ανθρωί πίνούς καί τεχνίκούί ς
ποί ρούς καί την εμπείρίία γία να εκτελείσούν την σύί μβαση σε καταί λληλο επίίπεδο ποίοί τητας.
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22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης87

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

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

Όσον αφοραί  τα κρίτηί ρία της οίκονομίκηί ς καί χρηματοοίκονομίκηί ς επαί ρκείας καί τα κρίτηί ρία σχετίκαί
με την τεχνίκηί  καί επαγγελματίκηί  ίκανοί τητα, είνας οίκονομίκοί ς φορείας μπορείί,  να στηρίίζεταί στίς
ίκανοί τητες αί λλων φορείων, ασχείτως της νομίκηί ς φύί σης των δεσμωί ν τού με αύτούί ς.

Η αναθείτούσα αρχηί  ελείγχεί, σύί μφωνα με τα ορίζοί μενα στο αί ρθρο 23 της παρούί σας, εαί ν οί φορείίς,
στίς ίκανοί τητες των οποίίων προτίίθεταί να στηρίχθείί ο προσφείρων, πληρούί ν τα σχετίκαί  κρίτηί ρία επί-
λογηί ς  καί εαί ν σύντρείχούν λοίγοί αποκλείσμούί  καταί  τα ορίζοί μενα στην παρούί σα δίακηί ρύξη.  Όσον
αφοραί  τα κρίτηί ρία πού σχετίίζονταί με τούς τίίτλούς σπούδωί ν καί τα επαγγελματίκαί  προσοί ντα πού
ορίίζονταί  στην  περίίπτωση  στ  τού  Μείρούς  ΙΙ  τού  Παραρτηί ματος  ΧΙΙ  τού  Προσαρτηί ματος  Α  ν.
4412/2016 ηί  με την σχετίκηί  επαγγελματίκηί  εμπείρίία, οί οίκονομίκοίί  φορείίς, μπορούί ν να βασίίζονταί
στίς ίκανοί τητες αί λλων φορείων μοί νο εαί ν οί τελεύταίίοί θα εκτελείσούν τίς εργασίίες ηί  τίς ύπηρεσίίες γία
τίς οποίίες απαίτούί νταί οί σύγκεκρίμείνες ίκανοί τητες.

Όταν ο οίκονομίκοί ς φορείας στηρίίζεταί στίς ίκανοί τητες αί λλων φορείων οί σον αφοραί  τα κρίτηί ρία πού
σχετίίζονταί με την οίκονομίκηί  καί χρηματοοίκονομίκηί  επαί ρκεία, ο οίκονομίκοί ς φορείας καί αύτοίί  οί
φορείίς είίναί αποί  κοίνούί  ύπεύί θύνοί88  γία την εκτείλεση της σύί μβασης.

Στην περίίπτωση είνωσης οίκονομίκωί ν φορείων, η είνωση μπορείί  να στηρίίζεταί στίς ίκανοί τητες των
σύμμετεχοί ντων  στην  είνωση  ηί  αί λλων  φορείων  (γία  τα  κρίτηί ρία  της  οίκονομίκηί ς  καί
χρηματοοίκονομίκηί ς  επαί ρκείας  καί  τα  κρίτηί ρία  σχετίκαί  με  την  τεχνίκηί  καί  επαγγελματίκηί
ίκανοί τητα).

Η διοίκηση του έργου, η αλληλογραφία και η επικοινωνία με το φορέα κατασκευής & τρίτους,
η  σύνταξη  χρονοδιαγράμματος,  λογαριασμών,  επιμετρήσεων,  ΠΠΑΕ,  ανακεφαλαιωτικών
πινάκων και τελικής επιμέτρησης89 γίίνεταί ύποχρεωτίκαί  αποί  τον προσφείροντα ηί , αν η προσφοραί
ύποβαί λλεταί αποί  είνωση οίκονομίκωί ν φορείων, αποί  είναν αποί  τούς σύμμετείχοντες στην είνωση αύτηί .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής90

23.1 Καταί  την ύποβοληί  προσφορωί ν οί οίκονομίκοίί  φορείίς ύποβαί λλούν το  Τύποποίημείνο Έντύπο
Υπεύί θύνης Δηί λωσης (ΤΕΥΔ) τού αί ρθρού 79  παρ. 4 τού ν. 4412/2016, το οποίίο αποτελείί ενημερωμείνη
ύπεύί θύνη δηί λωση, με τίς σύνείπείες τού ν. 1599/1986 (Α΄75), ως  προκαταρκτική απόδειξη προς
αντίκαταί σταση των πίστοποίητίκωί ν πού εκδίίδούν δημοί σίες αρχείς ηί  τρίίτα μείρη, επίβεβαίωί νοντας οί τί
ο εν λοίγω οίκονομίκοί ς φορείας πληροίί τίς ακοί λούθες προύϋ ποθείσείς:
α)  δεν  βρίίσκεταί  σε  μίία  αποί  τίς  κατασταί σείς  τού  αί ρθρού  22  Α  της  παρούί σας,
β) πληροίί τα σχετίκαί  κρίτηί ρία επίλογηί ς τα οποίία είχούν καθορίστείί, σύί μφωνα με το αί ρθρο 22 Β-Ε της
παρούί σας.

Σε  οποίοδηί ποτε  χρονίκοί  σημείίο  καταί  τη  δίαί ρκεία  της  δίαδίκασίίας,  μπορείί  να  ζητηθείί  αποί  τούς
προσφείροντες να ύποβαί λλούν οί λα ηί  ορίσμείνα δίκαίολογητίκαί  της εποί μενης παραγραί φού, οί ταν αύτοί
απαίτείίταί γία την ορθηί  δίεξαγωγηί  της δίαδίκασίίας.

Το ΤΕΥΔ μπορείί  να ύπογραί φεταί είως δείκα (10) ημείρες πρίν την καταληκτίκηί  ημερομηνίία ύποβοληί ς
των προσφορωί ν91.

Καταί  την ύποβοληί  τού ΤΕΥΔ, είίναί δύνατηί , με μοί νη την ύπογραφηί  τού καταί  περίίπτωση εκπροσωί πού
τού οίκονομίκούί  φορεία, η προκαταρκτίκηί  αποί δείξη των λοίγων αποκλείσμούί  πού αναφείρονταί στο
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αί ρθρο 22.Α.1 της παρούί σας, γία το σύί νολο των φύσίκωί ν προσωί πων πού είίναί μείλη τού δίοίκητίκούί ,
δίεύθύντίκούί  ηί  εποπτίκούί  οργαί νού  τού  ηί  είχούν  εξούσίία  εκπροσωί πησης,  ληί ψης  αποφαί σεων  ηί
ελείγχού σε αύτοί ν 92.

Ως  εκπροί σωπος  τού  οίκονομίκούί  φορεία,  γία  την  εφαρμογηί  τού  παροί ντος,  νοείίταί  ο  νοί μίμος
εκπροί σωπος αύτούί , οί πως προκύί πτεί αποί  το ίσχύί ον καταστατίκοί  ηί  το πρακτίκοί  εκπροσωί πησηί ς τού
καταί  το  χροί νο  ύποβοληί ς  της  προσφοραί ς  ηί  το  αρμοδίίως  εξούσίοδοτημείνο  φύσίκοί  προί σωπο  να
εκπροσωπείί  τον  οίκονομίκοί  φορεία  γία  δίαδίκασίίες  σύί ναψης  σύμβαί σεων  ηί  γία  τη  σύγκεκρίμείνη
δίαδίκασίία σύί ναψης σύί μβασης93.

Στην περίίπτωση ύποβοληί ς προσφοραί ς αποί  είνωση οίκονομίκωί ν φορείων, το Τύποποίημείνο Έντύπο
Υπεύί θύνης Δηί λωσης ( ΤΕΥΔ), ύποβαί λλεταί χωρίσταί  αποί  καί θε μείλος της είνωσης.

Στην περίίπτωση πού προσφείρων οίκονομίκοί ς φορείας δηλωί νεί στο Τύποποίημείνο Έντύπο Υπεύί θύνης
Δηί λωσης ( ΤΕΥΔ) την προί θεσηί  τού γία αναί θεση ύπεργολαβίίας, ύποβαί λλεί μαζίί  με το δίκοί  τού ΤΕΥΔ
καί το  ΤΕΥΔ τού ύπεργολαί βού.

Στην  περίίπτωση  πού  προσφείρων  οίκονομίκοί ς  φορείας  στηρίίζεταί  στίς  ίκανοί τητες  ενοί ς  ηί
περίσσοί τερων φορείων ύποβαί λλεί μαζίί με το δίκοί  τού το δίκοί  τού ΤΕΥΔ καί το ΤΕΥΔ  καί θε φορεία στίς
ίκανοί τητες τού οποίίού στηρίίζεταί.

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Το δίκαίίωμα σύμμετοχηί ς καί οί οί ροί καί προύϋ ποθείσείς σύμμετοχηί ς, οί πως ορίίστηκαν στα αί ρθρα 21
καί  22  της  παρούί σας,  κρίίνονταί  καταί  την  ύποβοληί  της προσφοραί ς,  καταί  την  ύποβοληί  των
δίκαίολογητίκωί ν, σύί μφωνα με το αί ρθρο 4.2 (α εως δ) καί καταί  τη σύί ναψη της σύί μβασης, σύί μφωνα
με το αί ρθρο 4.2 (ε) της παρούί σας

Στην περίίπτωση πού προσφείρων οίκονομίκοί ς  φορείας ηί  είνωση αύτωί ν  στηρίίζεταί στίς ίκανοί τητες
αί λλων φορείων, σύί μφωνα με το αί ρθρο 22.ΣΤ της παρούί σας, οί φορείίς στην ίκανοί τητα των οποίίων
στηρίίζεταί  ο  προσφείρων  οίκονομίκοί ς  φορείας  ηί  είνωση  αύτωί ν,  ύποχρεούί νταί  στην  ύποβοληί  των
δίκαίολογητίκωί ν πού αποδείκνύί ούν οί τί δεν σύντρείχούν οί λοίγοί αποκλείσμούί  τού αί ρθρού 22 Α της
παρούί σας καί οί τί πληρούί ν τα σχετίκαί  κρίτηί ρία επίλογηί ς καταί  περίίπτωση (αί ρθρού 22 Β – Ε).

Ο  οίκονομίκοί ς  φορείας  ύποχρεούί ταί  να  αντίκαταστηί σεί  είναν  φορεία  στην  ίκανοί τητα  τού  οποίίού
στηρίίζεταί, εφοί σον ο τελεύταίίος δεν πληροίί το σχετίκοί  κρίτηί ρίο επίλογηί ς ηί  γία τον οποίίο σύντρείχούν
λοίγοί αποκλείσμούί  των παραγραί φων 1, 2, 2α καί 494  τού αί ρθρού 22 Α. 

Οί  οίκονομίκοίί  φορείίς  δεν  ύποχρεούί νταί  να  ύποβαί λλούν  δίκαίολογητίκαί  ηί  αί λλα  αποδείκτίκαί
στοίχείία, αν καί στο μείτρο πού η αναθείτούσα αρχηί  είχεί τη δύνατοί τητα να λαμβαί νεί τα πίστοποίητίκαί
ηί  τίς σύναφείίς πληροφορίίες απεύθείίας μείσω προί σβασης σε εθνίκηί  βαί ση δεδομείνων σε οποίοδηί ποτε
κραί τος - μείλος της Ένωσης, η οποίία δίατίίθεταί δωρεαί ν, οί πως εθνίκοί  μητρωί ο σύμβαί σεων, είκονίκοί
φαί κελο  επίχείίρησης,  ηλεκτρονίκοί  σύί στημα  αποθηί κεύσης  εγγραί φων  ηί  σύί στημα  προεπίλογηί ς.  Η
δηί λωση  γία  την  προί σβαση  σε  εθνίκηί  βαί ση  δεδομείνων  εμπερίείχεταί  στο  Τύποποίημείνο  Έντύπο
Υπεύί θύνης Δηί λωσης (ΤΕΥΔ).

Οί οίκονομίκοίί φορείίς δεν ύποχρεούί νταί να ύποβαί λούν δίκαίολογητίκαί , οί ταν η αναθείτούσα αρχηί  πού
είχεί αναθείσεί τη σύί μβαση δίαθείτεί ηί δη τα δίκαίολογητίκαί  αύταί .

Όλα τα αποδείκτίκαί  είγγραφα τού αί ρθρού 23.3 είως 23.10 της παρούί σας, ύποβαί λλονταί, σύί μφωνα με
τίς δίαταί ξείς τού ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Είδίκαί  τα αποδείκτίκαί  τα οποίία αποτελούί ν ίδίωτίκαί  είγγραφα,
μπορείί  να γίίνονταί αποδεκταί  καί σε απληί  φωτοτύπίία, εφοί σον σύνύποβαί λλεταί ύπεύί θύνη δηί λωση
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στην οποίία βεβαίωί νεταί η ακρίίβείαί  τούς95.

Επίσημαίίνεταί οί τί γίίνονταί αποδεκτείς:
• οί  είνορκες  βεβαίωί σείς  πού  αναφείρονταί  στην  παρούί σα  Δίακηί ρύξη,  εφοί σον  είχούν
σύνταχθείί είως τρείς (3) μηί νες πρίν αποί  την ύποβοληί  τούς, 
• οί ύπεύί θύνες δηλωί σείς, εφοί σον είχούν σύνταχθείί  μεταί  την κοίνοποίίηση της προί σκλησης
γία την ύποβοληί  των δίκαίολογητίκωί ν96.  Σημείωί νεταί οί τί δεν απαίτείίταί θεωί ρηση τού γνησίίού της
ύπογραφηί ς τούς .

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Ο προσωρίνοί ς  αναί δοχος,  κατοί πίν  σχετίκηί ς  ηλεκτρονίκηί ς  προί σκλησης αποί  την αναθείτούσα αρχηί ,
ύποβαί λλεί  τα  ακοί λούθα  δίκαίολογητίκαί ,  καταί  τα  είδίκοί τερα  ορίζοί μενα  στο  αί ρθρο  4.2  της
παρούί σας97:

Γία  την  αποί δείξη  της  μη  σύνδρομηί ς  των  λοίγων  αποκλείσμούί  τού  άρθρου  22Α  ο  προσωρίνοί ς
αναί δοχος ύποβαί λλεί  αντίίστοίχα τα παρακαί τω δίκαίολογητίκαί :     

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

αποί σπασμα  τού  ποίνίκούί  μητρωί ού  ηί ,  ελλείίψεί  αύτούί ,  ίσοδύί ναμού  εγγραί φού  πού  εκδίίδεταί  αποί
αρμοί δία δίκαστίκηί  ηί  δίοίκητίκηί  αρχηί  τού κραί τούς-μείλούς ηί  της χωί ρας καταγωγηί ς ηί  της χωί ρας οί πού
είίναί εγκατεστημείνος ο εν λοίγω οίκονομίκοί ς φορείας, αποί  το οποίίο προκύί πτεί οί τί πληρούί νταί αύτείς
οί προύϋ ποθείσείς, πού να είχεί εκδοθείί  είως τρείς (3) μηί νες πρίν αποί  την ύποβοληί  τού98 Η ύποχρείωση
προσκοί μίσης  τού  ως  αί νω  αποσπαί σματος  αφοραί  καί  τα  προί σωπα  των  τελεύταίίων   τεσσαί ρων
εδαφίίων  της παραγραί φού Α.1 τού αί ρθρού 22.

(β)  για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πίστοποίητίκοί  πού εκδίίδεταί αποί  την αρμοί δία αρχηί
τού  οίκείίού  κραί τούς  -  μείλούς  ηί  χωί ρας,  περίί  τού  οί τί  είχούν  εκπληρωθείί  οί  ύποχρεωί σείς  τού
οίκονομίκούί  φορεία,  οί σον  αφοραί  στην  καταβοληί  φοί ρων  (φορολογίκηί  ενημεροί τητα)  καί  στην
καταβοληί  των  είσφορωί ν  κοίνωνίκηί ς  ασφαί λίσης  (ασφαλίστίκηί  ενημεροί τητα)99 σύί μφωνα  με  την
ίσχύί ούσα νομοθεσίία τού κραί τούς εγκαταί στασης ηί  την ελληνίκηί  νομοθεσίία αντίίστοίχα, πού να είίναί
εν ίσχύί  καταί  το χροί νο ύποβοληί ς τού, αί λλως, στην περίίπτωση πού δεν αναφείρεταί σε αύτοί  χροί νος
ίσχύί ος, πού να είχεί εκδοθείί είως τρείς (3) μηί νες πρίν αποί  την ύποβοληί  τού100. 

Γία  τούς  προσφείροντες  πού  είίναί  εγκατεστημείνοί  ηί  εκτελούί ν  είργα  στην  Ελλαί δα τα  σχετίκαί
δίκαίολογητίκαί  πού ύποβαί λλονταί είίναί 

- φορολογίκηί  ενημεροί τητα πού εκδίίδεταί αποί  το Υπούργείίο Οίκονομίκωί ν (αρμοί δία Δ.Ο.Υ)
γία τον οίκονομίκοί  φορεία καί γία τίς κοίνοπραξίίες στίς οποίίες σύμμετείχεί γία τα δημοί σία είργα πού
είίναί σε εξείλίξη101. Οί αλλοδαποίί προσφείροντες θα ύποβαί λλούν ύπεύί θύνη δηί λωση102 περίί τού οί τί δεν
είχούν ύποχρείωση καταβοληί ς φοί ρων στην Ελλαί δα. Σε περίίπτωση πού είχούν τείτοία ύποχρείωση θα
ύποβαί λλούν σχετίκοί  αποδείκτίκοί  της οίκείίας Δ.Ο.Υ. 

- ασφαλίστίκηί  ενημεροί τητα  πού  εκδίίδεταί  αποί  τον  αρμοί δίο  ασφαλίστίκοί  φορεία103.  Η
ασφαλίστίκηί  ενημεροί τητα καλύί πτεί τίς ασφαλίστίκείς ύποχρεωί σείς τού προσφείροντος οίκονομίκούί
φορεία α) ως φύσίκοί  ηί  νομίκοί  προί σωπο γία το προσωπίκοί  τούς με σχείση εξαρτημείνης εργασίίας, β)
γία  είργα πού  εκτελείί  μοί νος  τού  ηί  σε  κοίνοπραξίία  καθωί ς  καί  γ)   γία  τα  στελείχη  τού  πού  είχούν
ύποχρείωση ασφαί λίσης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οί εγκατεστημείνοί στην Ελλαί δα οίκονομίκοίί  φορείίς
ύποβαί λλούν αποδείκτίκοί  ασφαλίστίκηί ς  ενημεροί τητας (κύί ρίας καί επίκούρίκηί ς  ασφαί λίσης)  γία το
προσωπίκοί  τούς με σχείση εξαρτημείνης εργασίίας (ΤΣΜΕΔΕ γία τούς ασφαλίσμείνούς – μείλη τού ΤΕΕ,
ΙΚΑ γία το λοίποί  προσωπίκοί  Δεν αποτελούί ν  αποί δείξη ενημεροί τητας της προσφείρούσας εταίρίίας,
αποδείκτίκαί  ασφαλίστίκηί ς ενημεροί τητας  των φύσίκωί ν προσωί πων πού στελεχωί νούν το πτύχίίο της
εταίρίίας ως εταίίροί. Οί αλλοδαποίί προσφείροντες (φύσίκαί  καί νομίκαί  προί σωπα), πού δεν ύποβαί λούν
τα αί νω αποδείκτίκαί , ύποβαί λλούν ύπεύί θύνη δηί λωση περίί τού οί τί δεν απασχολούί ν προσωπίκοί , γία το
οποίίο ύπαί ρχεί  ύποχρείωση ασφαί λίσης σε ημεδαπούί ς  ασφαλίστίκούί ς  οργανίσμούί ς.  Αν απασχολούί ν
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τείτοίο προσωπίκοί , πρείπεί να ύποβαί λλούν σχετίκοί  αποδείκτίκοί  ασφαλίστίκηί ς ενημεροί τητας.

-  ύπεύί θύνη  δηί λωση  τού  προσφείροντος  οί τί  δεν  είχεί  εκδοθείί  δίκαστίκηί  ηί  δίοίκητίκηί  αποί φαση  με
τελεσίίδίκη καί δεσμεύτίκηί  ίσχύί  γία την αθείτηση των ύποχρεωί σεωί ν τού οί σον αφοραί  στην καταβοληί
φοί ρων ηί  είσφορωί ν κοίνωνίκηί ς ασφαί λίσης. 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πίστοποίητίκοί  αποί  τη Δίεύί θύνση Προγραμματίσμούί
καί Σύντονίσμούί  της Επίθεωί ρησης Εργασίακωί ν Σχείσεων, πού να είχεί εκδοθείί είως τρείς (3) μηί νες πρίν
αποί  την ύποβοληί  τού104,  αποί  το οποίίο να προκύί πτούν οί  πραί ξείς  επίβοληί ς  προστίίμού πού είχούν
εκδοθείί σε βαί ρος τού οίκονομίκούί  φορεία σε χρονίκοί  δίαί στημα δύί ο (2) ετωί ν πρίν αποί  την ημερομηνίία
ληί ξης της προθεσμίίας ύποβοληί ς προσφοραί ς. 

Μείχρί να καταστείί  εφίκτηί  η είκδοση τού ανωτείρω πίστοποίητίκούί , ύποβαί λλεταί ύπεύί θύνη δηί λωση
τού οίκονομίκούί  φορεία, χωρίίς να απαίτείίταί επίίσημη δηί λωση τού ΣΕΠΕ σχετίκαί  με την είκδοση τού
πίστοποίητίκούί  105.

(γ) γία την  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22106: πίστοποίητίκοί  πού εκδίίδεταί αποί  την αρμοί δία
δίκαστίκηί  ηί  δίοίκητίκηί  αρχηί  τού οίκείίού κραί τούς - μείλούς ηί  χωί ρας, πού να είχεί εκδοθείί είως τρείς (3)
μηί νες  πρίν  αποί  την  ύποβοληί  τού107 .  Γία  τούς  οίκονομίκούί ς  φορείίς  πού  είίναί  εγκαταστημείνοί  ηί
εκτελούί ν  είργα  στην  Ελλαί δα  το  πίστοποίητίκοί  οί τί  δεν  τελούί ν ύποί  πτωί χεύση,  ,  πτωχεύτίκοί
σύμβίβασμοί , αναγκαστίκηί  δίαχείίρίση, δεν είχούν ύπαχθείί  σε δίαδίκασίία εξύγίίανσης εκδίίδεταί αποί  το
αρμοί δίο πρωτοδίκείίο της είδρας τού οίκονομίκούί  φορεία. Το πίστοποίητίκοί   οί τί το νομίκοί  προί σωπο
δεν είχεί τεθείί ύποί  εκκαθαί ρίση με δίκαστίκηί  αποί φαση εκδίίδεταί αποί  το οίκείίο Πρωτοδίκείίο της είδρας
τού οίκονομίκούί  φορεία,  το δε πίστοποίητίκοί  οί τί  δεν είχεί τεθείί  ύποί  εκκαθαί ρίση με αποί φαση των
εταίίρων εκδίίδεταί αποί  το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύί μφωνα με τίς κείίμενες δίαταί ξείς, ως καί θε φοραί  ίσχύί ούν. Είδίκαί
η  μη  αναστοληί  των  επίχείρηματίκωί ν  δραστηρίοτηί των  τού  οίκονομίκούί  φορεία,  γία  τούς
εγκατεστημείνούς  στην  Ελλαί δα  οίκονομίκούί ς  φορείίς,  αποδείκνύί εταί  μείσω  της  ηλεκτρονίκηί ς
πλατφοί ρμας της Ανεξαί ρτητης Αρχηί ς Δημοσίίων Εσοί δων108. 

(δ) Αν το κραί τος-μείλος ηί  χωί ρα δεν εκδίίδεί τα ύποί  των περ. (α), (β), (ββ) καί (γ) πίστοποίητίκαί  ηί  οί πού
τα πίστοποίητίκαί  αύταί  δεν καλύί πτούν οί λες τίς περίπτωί σείς ύποί   1 καί 2 καί 4 (β) τού αί ρθρού 22 Α.,
το είγγραφο ηί  το πίστοποίητίκοί  μπορείί να αντίκαθίίσταταί αποί  είνορκη βεβαίίωση ηί , στα κραί τη - μείλη
ηί  στίς χωί ρες οί πού δεν προβλείπεταί είνορκη βεβαίίωση, αποί  ύπεύί θύνη δηί λωση τού ενδίαφερομείνού
ενωί πίον αρμοί δίας δίκαστίκηί ς ηί  δίοίκητίκηί ς αρχηί ς, σύμβολαίογραί φού ηί  αρμοί δίού επαγγελματίκούί  ηί
εμπορίκούί  οργανίσμούί  τού  κραί τούς  μείλούς  ηί  της  χωί ρας  καταγωγηί ς  ηί  της  χωί ρας  οί πού  είίναί
εγκατεστημείνος ο οίκονομίκοί ς φορείας. Στην περίίπτωση αύτηί  οί αρμοί δίες δημοί σίες αρχείς παρείχούν
επίίσημη δηί λωση στην οποίία  αναφείρεταί  οί τί  δεν εκδίίδονταί  τα  είγγραφα ηί  τα  πίστοποίητίκαί  της
παρούί σας  παραγραί φού  ηί  οί τί  τα  είγγραφα  ηί  τα  πίστοποίητίκαί  αύταί  δεν  καλύί πτούν  οί λες  τίς
περίπτωί σείς πού αναφείρονταί στα ύποί  1 καί 2 καί 4 (β) τού αί ρθρού 22 Α της παρούί σας.

Οί επίίσημες δηλωί σείς καθίίστανταί δίαθείσίμες μείσω τού επίγραμμίκούί  αποθετηρίίού πίστοποίητίκωί ν
(e-Certis)109   τού αί ρθρού 81 τού ν. 4412/2016.

Αν δίαπίστωθείί με οποίονδηί ποτε τροί πο οί τί, στην εν λοίγω χωί ρα εκδίίδονταί τα ύποί ψη πίστοποίητίκαί ,
η προσφοραί  τού δίαγωνίζοί μενού απορρίίπτεταί. 

(ε)  Γία  τίς  λοίπείς  περίπτωί σείς  της  παραγράφου Α.4  του άρθρου 22110,  ύποβαί λλεταί  ύπεύί θύνη
δηί λωση τού προσφείροντος οί τί δεν σύντρείχούν στο προί σωποί  τού οί ορίζοί μενοί λοίγοί αποκλείσμούί 111.

Είδίκαί  γία  την  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22112,  γία  τίς  εργοληπτίκείς
επίχείρηί σείς πού είίναί εγγεγραμμείνες στο Μ.Ε.ΕΠ. ύποβαί λλονταί πίστοποίητίκαί  χορηγούί μενα αποί  τα
αρμοί δία  επίμελητηί ρία  καί  φορείίς  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  αποί  τα  οποίία  αποδείκνύί εταί  οί τί  τα
προί σωπα με βεβαίίωση τού Μ.Ε.Κ. πού στελεχωί νούν την εργοληπτίκηί  επίχείίρηση, δεν είχούν δίαπραί ξεί
σοβαροί  επαγγελματίκοί  παραί πτωμα.
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(στ) Δικαιολογητικά     της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  113  

Γία την αποί δείξη της μη σύνδρομηί ς  τού λοίγού αποκλείσμούί  της παραγραί φού Α.5 τού αί ρθρού 22
ύποβαί λλονταί, εφοί σον ο προσωρίνοί ς αναί δοχος είίναί ανωί νύμη εταίρίία: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαίρούί νταί της ύποχρείωσης αύτηί ς  οί  εταίρείίες
πού είίναί είσηγμείνες στο Χρηματίστηί ρίο της χωί ρας εγκαταί στασηί ς τούς καί ύποβαί λλούν περίί τούί τού
ύπεύί θύνη δηί λωση τού νοί μίμού εκπροσωί πού τούς]. 

-  Πίστοποίητίκοί  αρμοί δίας αρχηί ς τού κραί τούς της είδρας, αποί  το οποίίο να προκύί πτεί οί τί οί μετοχείς
είίναί ονομαστίκείς πού να είχεί  εκδοθείί  είως τρίαί ντα (30) εργαί σίμες ημείρες πρίν αποί  την ύποβοληί
τού.114

- Αναλύτίκηί  καταί σταση με τα στοίχείία των μετοίχων της εταίρείίας καί τον αρίθμοί  των μετοχωί ν καί θε
μετοίχού  (μετοχολοίγίο),  οί πως  τα  στοίχείία  αύταί  είίναί  καταχωρημείνα  στο  βίβλίίο  μετοίχων  της
εταίρείίας, το πολύί  τρίαί ντα εργαί σίμες ημείρες πρίν αποί  την ημείρα ύποβοληί ς της προσφοραί ς. 

Είδίκοί τερα:

α)  Οι  επιχειρήσεις  που  είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.,  προσκομίίζούν  μοί νο  την  αναλύτίκηί
καταί σταση με τα στοίχείία των μετοίχων της εταίρείίας καί τον αρίθμοί  των μετοχωί ν καί θε μετοίχού
(μετοχολοίγίο), οί πως τα στοίχείία αύταί  είίναί καταχωρημείνα στο βίβλίίο μετοίχων της εταίρείίας, το πολύί
τρίαί ντα (30) εργαί σίμες ημείρες πρίν αποί  την ημείρα ύποβοληί ς της προσφοραί ς καθωί ς η απαίίτηση γία
την  ύποβοληί  τού  πίστοποίητίκούί  αποί  το  οποίίο  να  προκύί πτεί  οί τί  οί  μετοχείς  είίναί  ονομαστίκείς,
καλύί πτεταί σύί μφωνα με τα ορίζοί μενα στο αί ρθρο 23.9 της παρούί σας.

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες,  εφοί σον είχούν καταί  το δίίκαίο της είδρας τούς ονομαστίκείς
μετοχείς, προσκομίίζούν : 

αα)  Πίστοποίητίκοί  αρμοί δίας αρχηί ς τού κραί τούς της είδρας,  αποί  το οποίίο να προκύί πτεί οί τί οί
μετοχείς είίναί ονομαστίκείς, 

ββ) Αναλύτίκηί  καταί σταση μετοίχων, με αρίθμοί  των μετοχωί ν τού καί θε μετοίχού, οί πως τα στοίχείία
αύταί  είίναί καταχωρημείνα στο βίβλίίο μετοίχων της εταίρείίας με ημερομηνίία το πολύί  30 εργαί σίμες
ημείρες πρίν την ύποβοληί  της προσφοραί ς. 

γγ)  Καί θε  αί λλο  στοίχείίο  αποί  το  οποίίο  να  προκύί πτεί  η  ονομαστίκοποίίηση  μείχρί  φύσίκούί
προσωί πού των μετοχωί ν, πού είχεί σύντελεστείί τίς τελεύταίίες 30 (τρίαί ντα) εργαί σίμες ημείρες πρίν την
ύποβοληί  της προσφοραί ς.     

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, πού δεν είχούν καταί  το δίίκαίο της χωί ρας στην οποίία είχούν την είδρα
τούς ονομαστίκείς μετοχείς, ύποβαί λλούν : 

αα) Βεβαίίωση περίί μη ύποχρείωσης ονομαστίκοποίίησης των μετοχωί ν αποί  αρμοί δία αρχηί , εφοί σον
ύπαί ρχεί σχετίκηί  προί βλεψη, δίαφορετίκαί  προσκομίίζεταί ύπεύί θύνη δηί λωση τού δίαγωνίζοί μενού.

ββ) Έγκύρη καί ενημερωμείνη καταί σταση μετοίχων πού κατείχούν τούλαί χίστον 1% των μετοχωί ν. 

γγ)  Αν δεν τηρείίταί  τείτοία  καταί σταση,  προσκομίίζεταί  σχετίκηί  καταί σταση μετοίχων (με  1%),
σύί μφωνα με την τελεύταίία Γενίκηί  Σύνείλεύση, αν οί μείτοχοί αύτοίί είίναί γνωστοίί στην εταίρείία. 

δδ) Αν δεν προσκομίσθείί καταί σταση καταί  τα ανωτείρω, η εταίρείία αίτίολογείί τούς λοίγούς πού οί
μείτοχοί αύτοίί  δεν της είίναί γνωστοίί. Η  αναθείτούσα αρχηί  δεν ύπείσείρχεταί στην κρίίση της ως αί νω
αίτίολογίίας.  Δύί ναταί ωστοί σο να αποδείίξεί τη δύνατοί τητα ύποβοληί ς της καταί στασης μετοίχων καί
μοί νο στην περίίπτωση αύτηί  η εταίρείία αποκλείίεταί αποί  την παρούί σα δίαδίκασίία.

Περαίτείρω, πρίν την υπογραφή της σύμβασης ύποβαί λλεταί η ύπεύί θύνη δηί λωση της κοίνηί ς αποί φασης
των  Υπούργωί ν  Αναί πτύξης  καί  Επίκρατείίας  20977/23-8-2007  (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά  για  την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .

(δ)  Γία  την  περίίπτωση  τού  αί ρθρού  22.Α.9.  της  παρούί σας  δίακηί ρύξης,  ύπεύί θύνη  δηί λωση  τού
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προσφείροντος οί τί δεν είχεί εκδοθείί  σε βαί ρος τού αποί φαση αποκλείσμούί , σύί μφωνα με το αί ρθρο 74
τού ν. 4412/2016.

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

(α)  Όσον  αφοραί  την  καταλληλοί τητα  γία  την  αί σκηση  της  επαγγελματίκηί ς  δραστηρίοί τητας,  οί
προσφείροντες  πού  είίναί  εγκατεστημείνοί  στην  Ελλαί δα  ύποβαί λλούν  βεβαίίωση  εγγραφηί ς  στο
Μ.Ε.ΕΠ115 116 στην/στίς κατηγορίία/ες 

 1ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και 
 Α2 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών  

(β)  Οί  προσφείροντες  πού  είίναί  εγκατεστημείνοί   σε  λοίπαί  κραί τη  μείλη  της  Εύρωπαίϋκηί ς  Ένωσης
προσκομίίζούν  τίς  δηλωί σείς  καί  πίστοποίητίκαί  πού  περίγραί φονταί  στο  Παραί ρτημα  XI  τού
Προσαρτηί ματος Α τού ν. 4412/2016.

(γ) Οί προσφείροντες πού είίναί εγκατεστημείνοί σε κραί τος μείλος τού Εύρωπαίϋκούί  Οίκονομίκούί  Χωί ρού
(Ε.Ο.Χ) ηί  σε τρίίτες χωί ρες πού είχούν ύπογραί ψεί καί κύρωί σεί τη ΣΔΣ, στο βαθμοί  πού η ύποί  αναί θεση
δημοί σία  σύί μβαση καλύί πτεταί  αποί  τα Παραρτηί ματα 1,  2,  4  καί  5  καί  τίς  γενίκείς  σημείωί σείς  τού
σχετίκούί  με  την  Ένωση  Προσαρτηί ματος  I  της  ως  αί νω  Σύμφωνίίας,  ηί  σε  τρίίτες  χωί ρες  πού  δεν
εμπίίπτούν στην προηγούί μενη  περίίπτωση καί είχούν σύναί ψεί δίμερείίς ηί  πολύμερείίς σύμφωνίίες με την
Ένωση  σε  θείματα  δίαδίκασίωί ν  αναί θεσης  δημοσίίων  σύμβαί σεων,   προσκομίίζούν  πίστοποίητίκοί
αντίίστοίχού  επαγγελματίκούί  ηί  εμπορίκούί  μητρωί ού.  Στην  περίίπτωση  πού  χωί ρα  δεν  τηρείί  τείτοίο
μητρωί ο,  το είγγραφο ηί  το πίστοποίητίκοί  μπορείί  να αντίκαθίίσταταί  αποί  είνορκη βεβαίίωση ηί ,  στα
κραί τη  -  μείλη  ηί  στίς  χωί ρες  οί πού  δεν  προβλείπεταί  είνορκη  βεβαίίωση,  αποί  ύπεύί θύνη  δηί λωση  τού
ενδίαφερομείνού ενωί πίον αρμοί δίας δίκαστίκηί ς ηί  δίοίκητίκηί ς  αρχηί ς,  σύμβολαίογραί φού ηί  αρμοί δίού
επαγγελματίκούί  ηί  εμπορίκούί  οργανίσμούί  της  χωί ρας  καταγωγηί ς  ηί  της  χωί ρας  οί πού  είίναί
εγκατεστημείνος  ο  οίκονομίκοί ς  φορείας  οί τί  δεν  τηρείίταί  τείτοίο  μητρωί ο  καί  οί τί  ασκείί  τη
δραστηρίοί τητα τού αί ρθρού 21 της παρούί σας.

Τα ως αί νω δίκαίολογητίκαί  ύποί  α), β) καί γ) γίίνονταί αποδεκταί , εφοί σον είχούν εκδοθείί  είως τρίαί ντα
(30) εργαί σίμες ημείρες πρίν αποί  την ύποβοληί  τούς, εκτοί ς αν σύί μφωνα με τίς είδίκοί τερες δίαταί ξείς
αύτωί ν φείρούν σύγκεκρίμείνο χροί νο ίσχύί ος 117

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

Η οίκονομίκηί  καί χρηματοοίκονομίκη επαί ρκεία των οίκονομίκωί ν φορείων αποδείκνύί εταί: 

(α) γία τίς εγγεγραμμείνες εργοληπτίκείς επίχείρηί σείς στο Μ.Ε.ΕΠ:

 είίτε αποί  τη βεβαίίωση εγγραφηί ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποίία αποτελείί  τεκμηί ρίο των πληροφορίωί ν  
πού περίείχεί 

 είίτε, στην περίίπτωση πού οί απαίτηί σείς τού αί ρθρού 22.Γ δεν καλύί πτονταί  αποί  τη βεβαίίωση
εγγραφηί ς, με την ύποβοληί  ενοί ς ηί  περίσσοί τερων αποί  τα αποδείκτίκαί  μείσα πού προβλείπονταί
στο  Μείρος  Ι  τού  Παραρτηί ματος  ΧΙΙ  (Αποδείκτίκαί  μείσα  γία  τα  κρίτηί ρία  επίλογηί ς)  τού
Προσαρτηί ματος Α τού ν. 4412/2016. 118

Σε καί θε περίίπτωση,  η βεβαίίωση εγγραφηί ς μπορείί να ύποβαί λλεταί γία την αποί δείξη μοί νο ορίσμείνων
απαίτηί σεων οίκονομίκηί ς καί χρηματοοίκονομίκηί ς επαί ρκείας τού αί ρθρού 22.Γ, ενωί  γία την αποί δείξη
των λοίπωί ν απαίτηί σεων μπορούί ν να προσκομίίζονταί  είνα ηί  περίσσοί τερα αποί  τα αποδείκτίκαί  μείσα
πού προβλείπονταί στο Μείρος Ι τού Παραρτηί ματος ΧΙΙ τού ν. 4412/2016 , αναί λογα με την τίθείμενη
στο αί ρθρο 22.Γ απαίίτηση.
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Είδίκαί ,  γία  την  αποί δείξη  της  απαίίτησης  της  μη  ύπείρβασης  των ανωί τατων  επίτρεπτωί ν  ορίίων
ανεκτείλεστού ύπολοίίπού εργολαβίκωί ν σύμβαί σεων:

 με την ύποβοληί  ενημεροί τητας πτύχίίού εν ίσχύί εί ηί
 με την ύποβοληί  ύπεύί θύνης δηί λωσης τού προσωρίνούί  αναδοίχού, σύνοδεύοί μενης αποί

πίίνακα  οί λων  των  ύποί  εκτείλεση  είργων  (είίτε  ως  μεμονομείνος  αναί δοχος  είίτε  στο
πλαίίσίο κοίνοπραξίίας ηί  ύπεργολαβίίας) καί αναφοραί  γία το ανεκτείλεστο ύποί λοίπο
αναί  είργο καί το σύνολίκοί  ανεκτείλεστο,  γία τίς εργοληπτίκείς  επίχείρηί σείς  πού δεν
δίαθείτούν ενημείροτητα πτύχίίού καταί  τίς κείίμενες δίαταί ξείς 

(β)  Οί  αλλοδαποίί  οίκονομίκοίί  φορείίς  πού  είίναί  εγγεγραμμείνοί  σε επίσημους  καταλόγους ηί
δίαθείτούν πίστοποίητίκοί  αποί  οργανίσμούί ς  πίστοποίίησης πού σύμμορφωί νονταί  με  τα εύρωπαίϋκαί
προί τύπα  πίστοποίίησης,  καταί  την  είννοία  τού  Παραρτηί ματος  VII  τού  Προσαρτηί ματος  Α΄  τού  ν.
4412/2016, μπορούί ν να προσκομίίζούν στίς αναθείτούσες αρχείς πίστοποίητίκοί  εγγραφηί ς, εκδίδοί μενο
αποί  την αρμοί δία αρχηί  ηί  το πίστοποίητίκοί  πού εκδίίδεταί αποί  τον αρμοί δίο οργανίσμοί  πίστοποίίησης,
καταί  τα ορίζοί μενα στο αί ρθρο 83 ν. 4412/2016 καί στην παραί γραφο 9 τού παροί ντος αί ρθρού .

(γ)  Οί  αλλοδαποίί  οίκονομίκοίί  φορείίς  πού  δεν  είίναί  εγγεγραμμείνοί  σε  επίίσημούς  καταλοίγούς  ηί
δίαθείτούν  πίστοποίητίκοί  αποί  οργανίσμούί ς  πίστοποίίησης  καταί  τα  ανωτείρω,  ύποβαί λλούν  ως
δίκαίολογητίκαί  είνα ηί  περίσσοί τερα αποί  τα αποδείκτίκαί  μείσα πού προβλείπονταί στο Μείρος Ι  τού
Παραρτηί ματος ΧΙΙ τού ν. 4412/2016. 

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

Η τεχνίκηί  καί επαγγελματίκηί  ίκανοί τητα των οίκονομίκωί ν φορείων αποδείκνύί εταί: 

(α) γία τίς εγγεγραμμείνες εργοληπτίκείς επίχείρηί σείς στο Μ.Ε.ΕΠ.

 είίτε αποί  τη βεβαίίωση εγγραφηί ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποίία αποτελείί  τεκμηί ρίο των πληροφορίωί ν
πού περίείχεί 

 είίτε, στην περίίπτωση πού οί απαίτηί σείς τού αί ρθρού 22.Δ δεν καλύί πτονταί  αποί  τη
βεβαίίωση εγγραφηί ς, με την ύποβοληί  ενοί ς ηί  περίσσοί τερων αποί  τα αποδείκτίκαί  μείσα
πού προβλείπονταί  στο  Μείρος  ΙΙ  τού  Παραρτηί ματος  ΧΙΙ  (Αποδείκτίκαί  μείσα  γία  τα
κρίτηί ρία επίλογηί ς) τού Προσαρτηί ματος Α τού ν. 4412/2016  119 αναί λογα με την τίθείμενη
στο αί ρθρο 22.Δ απαίίτηση.

Σε καί θε περίίπτωση,  η βεβαίίωση εγγραφηί ς μπορείί να ύποβαί λλεταί γία την αποί δείξη μοί νο ορίσμείνων
απαίτηί σεων τεχνίκηί ς καί επαγγελματίκηί ς ίκανοί τητας τού αί ρθρού 22.Δ, ενωί  γία την αποί δείξη των
λοίπωί ν απαίτηί σεων μπορούί ν να προσκομίίζονταί  είνα ηί  περίσσοί τερα αποί  τα αποδείκτίκαί  μείσα  πού
προβλείπονταί στο Μείρος ΙΙ τού Παραρτηί ματος ΧΙΙ τού ν. 4412/2016.

(β)  Οί  αλλοδαποίί  οίκονομίκοίί  φορείίς  πού είίναί  εγγεγραμμείνοί  σε  επίσημους  καταλόγους ηί
δίαθείτούν  πίστοποίητίκοί  αποί  οργανίσμούί ς  πίστοποίίησης  πού  σύμμορφωί νονταί  με  τα
εύρωπαίϋκαί  προί τύπα πίστοποίίησης, καταί  την είννοία τού Παραρτηί ματος VII τού Προσαρτηί ματος
Α΄  τού  ν.  4412/2016,  μπορούί ν  να  προσκομίίζούν  στίς  αναθείτούσες  αρχείς  πίστοποίητίκοί
εγγραφηί ς εκδίδοί μενο αποί  την αρμοί δία αρχηί  ηί  το πίστοποίητίκοί  πού εκδίίδεταί αποί  τον αρμοί δίο
οργανίσμοί  πίστοποίίησης, καταί  τα ορίζοί μενα στο αί ρθρο 83 ν. 4412/2016 καί στην παραί γραφο 9
τού παροί ντος αί ρθρού .

(γ)  Οί αλλοδαποίί  οίκονομίκοίί  φορείίς  πού δεν είίναί εγγεγραμμείνοί  σε επίίσημούς καταλοί γούς ηί
δίαθείτούν  πίστοποίητίκοί  αποί  οργανίσμούί ς  πίστοποίίησης  καταί  τα  ανωτείρω,  ύποβαί λλούν ως
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δίκαίολογητίκαί  είνα ηί  περίσσοί τερα αποί  τα αποδείκτίκαί  μείσα πού προβλείπονταί στο Μείρος ΙΙ τού
Παραρτηί ματος ΧΙΙ τού ν. 4412/2016. 

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

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ  .

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σε περίίπτωση νομίκούί  προσωί πού, ύποβαί λλονταί ηλεκτρονίκαί , στον φαί κελο “Δίκαίολογητίκαί  
Προσωρίνούί  Αναδοίχού, τα νομίμοποίητίκαί  είγγραφα αποί  τα οποίία προκύί πτεί η εξούσίία ύπογραφηί ς 
τού νομίίμού εκπροσωί πού καί τα οποίία πρείπεί να είχούν εκδοθείί είως τρίαί ντα (30) εργαί σίμες ημείρες 
πρίν αποί  την ύποβοληί  τούς 121, εκτοί ς αν σύί μφωνα με τίς είδίκοί τερες δίαταί ξείς αύτωί ν φείρούν 
σύγκεκρίμείνο χροί νο ίσχύί ος.

Εαί ν ο προσφείρων είίναί Α.Ε καί Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ σύί στασης,
2. Αντίίγραφο τού ίσχύί οντος καταστατίκούί  με το ΦΕΚ στο οποίίο είχούν δημοσίεύτείί  οί λες οί
μείχρί  σηί μερα  τροποποίηί σείς  αύτούί  ηί  επίκύρωμείνο  αντίίγραφο  κωδίκοποίημείνού
καταστατίκούί  (εφοί σον ύπαί ρχεί)
3. ΦΕΚ στο οποίίο είχεί δημοσίεύτείί το πρακτίκοί  ΔΣ εκπροσωί πησης τού νομίκούί  προσωί πού,
4. Πρακτίκοί  Δ.Σ περίί  είγκρίσης σύμμετοχηί ς στο δίαγωνίσμοί , στο οποίίο μπορείί να περίείχεταί
καί  εξούσίοδοί τηση  (εφοί σον  αύτοί  προβλείπεταί  αποί  το  καταστατίκοί  τού  ύποψηφίίού
αναδοίχού) γία ύπογραφηί  καί ύποβοληί  προσφοραί ς σε περίίπτωση πού δεν ύπογραί φεί ο ίίδίος
ο νοί μίμος εκπροί σωπος τού φορεία την προσφοραί  καί τα λοίπαί  απαίτούί μενα είγγραφα τού
δίαγωνίσμούί  καί ορίίζεταί σύγκεκρίμείνο αί τομο, 
5.  Πίστοποίητίκοί  αρμοί δίας  δίκαστίκηί ς  ηί  δίοίκητίκηί ς  αρχηί ς  περίί  τροποποίηί σεων  τού
καταστατίκούί  / μη λύί σης της εταίρείίας.

Εαί ν ο προσφείρων είίναί Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίίγραφο τού καταστατίκούί , με οί λα τα μείχρί σηί μερα τροποποίητίκαί , ηί  φωτοαντίίγραφο
επίκύρωμείνού, αποί  δίκηγοί ρο, κωδίκοποίημείνού καταστατίκούί , εφοί σον ύπαί ρχεί.
2.  Πίστοποίητίκαί  αρμοί δίας δίκαστίκηί ς  ηί  δίοίκητίκηί ς  αρχηί ς  περίί  των τροποποίηί σεων τού
καταστατίκούί .
Σε  περίίπτωση  εγκαταί στασης  τούς  στην  αλλοδαπηί ,  τα  δίκαίολογητίκαί  σύί στασηί ς  τούς
εκδίίδονταί με βαί ση την ίσχύί ούσα νομοθεσίία της χωί ρας πού είίναί εγκατεστημείνα, αποί  την
οποίία καί εκδίίδεταί το σχετίκοί  πίστοποίητίκοί .

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α)  Οί  οίκονομίκοίί  φορείίς  πού  είίναί  εγγεγραμμείνοί  σε  επίίσημούς  καταλοί γούς  ηί  δίαθείτούν
πίστοποίίηση αποί  οργανίσμούί ς  πίστοποίίησης πού σύμμορφωί νονταί με τα εύρωπαίϋκαί  προί τύπα
πίστοποίίησης, καταί  την είννοία τού Παραρτηί ματος VII τού Προσαρτηί ματος Α τού ν. 4412/2016,
μπορούί ν να  ύποβαί λλούν στίς αναθείτούσες αρχείς πίστοποίητίκοί  εγγραφηί ς εκδίδοί μενο αποί  την
αρμοί δία αρχηί  ηί  το πίστοποίητίκοί  πού εκδίίδεταί αποί  τον αρμοί δίο οργανίσμοί  πίστοποίίησης.
Στα πίστοποίητίκαί  αύταί  αναφείρονταί τα δίκαίολογητίκαί  βαί σεί των οποίίων είγίνε η εγγραφηί  των
εν λοί γω οίκονομίκωί ν φορείων στον επίίσημο καταί λογο ηί  η πίστοποίίηση καί η καταί ταξη στον εν
λοί γω καταί λογο.
Η πίστοποίούί μενη εγγραφηί  στούς επίίσημούς καταλοί γούς αποί  τούς αρμοί δίούς οργανίσμούί ς ηί  το
πίστοποίητίκοί ,  πού  εκδίίδεταί  αποί  τον  οργανίσμοί  πίστοποίίησης,  σύνίσταί  τεκμηί ρίο
καταλληλοί τητας οί σον αφοραί  τίς απαίτηί σείς ποίοτίκηί ς επίλογηί ς, τίς οποίίες καλύί πτεί ο επίίσημος
καταί λογος ηί  το πίστοποίητίκοί .
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Οί οίκονομίκοίί  φορείίς  πού είίναί εγγεγραμμείνοί  σε επίίσημούς καταλοί γούς απαλλαί σσονταί αποί
την ύποχρείωση ύποβοληί ς των δίκαίολογητίκωί ν πού αναφείρονταί στο πίστοποίητίκοί  εγγραφηί ς
τούς. 

(β)  Οί  οίκονομίκοίί  φορείίς  πού  είίναί  εγγεγραμμείνοί στο  Μ.Ε.ΕΠ.  εφοί σον  ύποβαί λλούν
«Ενημεροί τητα  Πτύχίίού» εν  ίσχύί ,  απαλλαί σσονταί  αποί  την  ύποχρείωση  ύποβοληί ς  των
δίκαίολογητίκωί ν 122:
-  αποί σπασμα  ποίνίκούί  μητρωί ού  τού  αί ρθρού  23.3.(α)  της  παρούί σας  γία  τον  Προί εδρο  καί
Δίεύθύί νοντα Σύί μβούλο εργοληπτίκηί ς επίχείίρησης.  Γία τα λοίπαί  μείλη τού Δ.Σ της εταίρείίας, θα
πρείπεί να ύποβληθείί  αύτοτελωί ς αποί σπασμα ποίνίκούί  μητρωί ού, καθοί σον τα προί σωπα αύταί  δεν
καλύί πτονταί αποί  την Ενημεροί τητα Πτύχίίού. 
- φορολογίκηί  καί ασφαλίστίκηί  ενημεροί τητα τού αί ρθρού 23.3.(β) της παρούί σας. 123

- τα πίστοποίητίκαί  αποί  το αρμοί δίο Πρωτοδίκείίο καί το ΓΕΜΗ τού αί ρθρού 23.3.(γ) της παρούί σας
ύποί  την προύϋ ποί θεση οί μως οί τί καλύί πτονταί πληί ρως (οί λες οί προβλεποί μενες περίπτωί σείς) αποί
την Ενημεροί τητα Πτύχίίού.
- το πίστοποίητίκοί  αποί  το αρμοί δίο επίμελητηί ρίο οί σον αφοραί  το λοί γο αποκλείσμούί  τού αί ρθρού
22. Α.4. (θ).124

-  το  πίστοποίητίκοί  της  αρμοί δίας  αρχηί ς  γία  την  ονομαστίκοποίίηση  των  μετοχωί ν  τού  αί ρθρού
23.3. (στ).
- τα  αποδείκτίκαί  είγγραφα νομίμοποίίησης  της εργοληπτίκηί ς επίχείίρησης.

Σε περίίπτωση πού καί ποίο αποί  τα ανωτείρω δίκαίολογητίκαί  είχεί ληί ξεί, προσκομίίζεταί το σχετίκοί
δίκαίολογητίκοί  εν ίσχύί . Εφοί σον στην Ενημεροί τητα Πτύχίίού δεν αναφείρεταί ρηταί  οί τί τα στελείχη
τού πτύχίίού τού προσφείροντα είίναί ασφαλίστίκωί ς ενηί μερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφείρων
προσκομίίζεί  επίπλείον  της  Ενημεροί τητας  Πτύχίίού,  ασφαλίστίκηί  ενημεροί τητα  γία  τα  στελείχη
αύταί . 

23.10.  Δικαιολογητικά  για  την  απόδειξη  της  στήριξης  σε  ικανότητες  άλλων  φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
 
Στην περίίπτωση πού οίκονομίκοί ς φορείας επίθύμείί  να στηρίχθείί  στίς ίκανοί τητες αί λλων φορείων,
η  αποί δείξη  οί τί  θα  είχεί  στη  δίαί θεσηί  τού  τούς  αναγκαίίούς  ποί ρούς,  γίίνεταί  με  την  ύποβοληί
σχετίκούί  σύμφωνητίκούί  των φορείων αύτωί ν γία τον σκοποί  αύτοί .

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Η  προσφοραί  των  δίαγωνίζομείνων  περίλαμβαί νεί  τούς  ακοί λούθούς  ηλεκτρονίκούί ς
ύποφακείλούς:
(α)  ύποφαί κελο με την είνδείξη «Δίκαίολογητίκαί  Σύμμετοχηί ς»
 (β)  ύποφαί κελο με την είνδείξη «Οίκονομίκηί  Προσφοραί »
σύί μφωνα με τα κατωτείρω:

24.2 Ο ηλεκτρονίκοί ς ύποφαί κελος «Δίκαίολογητίκαί  Σύμμετοχηί ς» πρείπεί, επίί  ποίνηί  αποκλείσμούί ,
να περίείχεί125 τα ακοί λούθα:
 - α) το Τύποποίημείνο Έντύπο Υπεύί θύνης Δηί λωσης ( ΤΕΥΔ )

-  β) την εγγύί ηση σύμμετοχηί ς, τού αί ρθρού 15 της παρούί σας.

24.3 Ο ηλεκτρονίκοί ς ύποφαί κελος «Οίκονομίκηί  Προσφοραί » περίείχεί το ψηφίακαί  ύπογεγραμμείνο
αρχείίο pdf, το οποίίο παραί γεταί αποί  το ύποσύί στημα, αφούί  σύμπληρωθούί ν καταλληί λως οί σχετίκείς
φοί ρμες.  

24.4  Στην  περίίπτωση  πού  με  την  προσφοραί  ύποβαί λλονταί  ίδίωτίκαί  είγγραφα,  αύταί
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γίίνονταί αποδεκταί  είίτε καταί  τα προβλεποί μενα στίς δίαταί ξείς τού Ν. 4250/2014 (Α’
94) είίτε καί σε απληί  φωτοτύπίία, εφοί σον σύνύποβαί λλεταί ύπεύί θύνη δηί λωση, στην
οποίία βεβαίωί νεταί η ακρίίβείαί  τούς καί η οποίία φείρεί ύπογραφηί  μεταί  την είναρξη της
δίαδίκασίίας  σύί ναψης  σύί μβασης  (ηί τοί  μεταί  την  ημερομηνίία  αναί ρτησης  της
προκηί ρύξης της σύί μβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) 126.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 25:  Υπεργολαβία
25.1. Ο προσφείρων οίκονομίκοί ς φορείας αναφείρεί στην προσφοραί  τού το τμηί μα της σύί μβασης πού
προτίίθεταί να αναθείσεί ύποί  μορφηί  ύπεργολαβίίας σε τρίίτούς,  καθωί ς καί τούς ύπεργολαί βούς πού
προτείίνεί.

25.2. Η τηί ρηση των ύποχρεωί σεων της παρ. 2 τού αί ρθρού 18 τού ν 4412/2016 αποί  ύπεργολαί βούς δεν
αίίρεί την εύθύί νη τού κύρίίού αναδοίχού.

25.3. ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 127

25.4 Η αναθείτούσα αρχηί :
α)  επαληθεύί εί ύποχρεωτίκαί  τη σύνδρομηί  των λοίγων αποκλείσμούί  τού αί ρθρού 22 Α της παρούί σας
γία τούς ύπεργολαί βούς καί οί τί δίαθείτούν τα αντίίστοίχα προσοί ντα γία την εκτείλεση τού είργού πού
αναλαμβαί νούν128 σύί μφωνα  με  το  αί ρθρο  165  τού  ν.  4412/2016,  με  το  Τύποποίημείνο  Έντύπο
Υπεύί θύνης Δηί λωσης (ΤΕΥΔ).
β) απαίτείί  ύποχρεωτίκαί  αποί  τον οίκονομίκοί  φορεία να αντίκαταστηί σεί είναν ύπεργολαί βο, οί ταν αποί
την ως αί νω επαληί θεύση προκύί πτεί οί τί σύντρείχούν λοίγοί αποκλείσμούί  τού καί οί τί δεν καλύί πτεί τα
αντίίστοίχα προσοί ντα γία την εκτείλεση τού είργού πού αναλαμβαί νεί σύί μφωνα με το αί ρθρο 165 τού ν.
4412/2016.
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η είγκρίση κατασκεύηί ς τού δημοπρατούί μενού είργού, αποφασίίστηκε με την αρίθμ. 815/30-
10-2018  Αποί φαση Δημοτίκούί  Σύμβούλίίού Δηί μού Λαρίσαίίων,  η οποίία  τροποποίηί θηκε με
την  αρίθμ.  426/23-04-2019  Αποί φαση  Δημοτίκούί  Σύμβούλίίού  Δηί μού  Λαρίσαίίων,  λόγω
τροποποίησης – επικαιροποίησης των τευχών δημοπράτησης.

26.2  Ο  Κύί ρίος  τού  Έργού  μπορείί  να  εγκαταστηί σεί  γία  το  είργο  αύτοί  Τεχνίκοί  Σύί μβούλ ο. Ο
Αναί δοχος  τού  είργού,  είχεί  την  ύποχρείωση  να  δίεύκολύί νεί  τίς  δραστηρίοί τητες  τού  Τεχνίκούί
Σύμβούί λού, πού πηγαί ζούν αποί  τη σύμβατίκηί  σχείση της Υπηρεσίίας με αύτοί ν.

26.3.ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ   .129

 
Λάρισα,   10  / 06 / 2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ            ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗ

Πολίτίκοί ς Μηχανίκοί ς

ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Μηχανολοίγος Μηχανίκοί ς

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ                                 Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ                                          ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ                              ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
Αρχίτείκτων Μηχανίκοί ς                               Τοπογραί φος Μηχανίκοί ς

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Η/Μ ΕΡΓΩΝ  & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αρίθμοί  351/01-08-2019 αποί φαση Οίκονομίκηί ς Επίτροπηί ς Δηί μού Λαρίσαίίων
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1     Γία την είννοία των “καί τω των ορίίων” δημοσίίων σύμβαί σεων , πρβ. αί ρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  τού ν.
4412/2016. 

2 Σύμπληρωί νονταί τα στοίχείία της αναθείτούσας αρχηί ς.  Επίσημαίίνεταί οί τί οί αναθείτοντες φορείίς
δύί νανταί  να  χρησίμοποίούί ν  το  παροί ν  τεύί χος  δίακηί ρύξης  γία  τίς  σύμβαί σείς  πού  αναθείτούν
σύί μφωνα με τίς δίαταί ξείς τού Βίβλίίού ΙΙ τού ν. 4412/2016.

3 Αναγραί φεταί ο κωδίκοί ς ταύτοποίίησης της δίατίθείμενης πίίστωσης (π.χ. κωδίκοί ς εναί ρίθμού είργού
στο  ΠΔΕ  ηί  κωδίκοί ς  πίίστωσης  τού  τακτίκούί  προύϋ πολογίσμούί  τού  φορεία  ύλοποίίησης).  Σε
περίίπτωση σύγχρηματοδοτούί μενων είργων αποί  ποί ρούς της Εύρωπαίϋκηί ς  Ένωσης,  αναγραί φεταί
καί ο τίίτλος τού Επίχείρησίακούί  Προγραί μματος τού ΕΣΠΑ ηί  αί λλού σύγχρηματοδοτούί μενού αποί
ποί ρούς ΕΕ προγραί μματος στο πλαίίσίο τού οποίίού είίναί ενταγμείνο το δημοπρατούί μενο είργο.

4 Σύμπληρωί νεταί η επωνύμίία της αναθείτούσας αρχηί ς.
5      Mείσω της λείτούργίκοί τητας ''Επίκοίνωνίία'' τού ύποσύστηί ματος
6  Πρβ.  αί ρθρο  122  τού  ν.  4412/2016.  Η  προκηί ρύξη  σύί μβασης  περίλαμβαί νεί  κατ'  ελαί χίστον  τίς

πληροφορίίες πού προβλείπονταί στο Μείρος Γ΄ τού Παραρτηί ματος V τού Προσαρτηί ματος Α΄ τού ν.
4412/2016. Επίσημαίίνεταί οί τί, μείχρί την είκδοση τύποποίημείνού εντύί πού προκηί ρύξης σύί μβασης
γία σύμβαί σείς καί τω των ορίίων, οί αναθείτούσες αρχείς, μπορούί ν να χρησίμοποίούί ν το αντίίστοίχο
τύποποίημείνο  είντύπο  “Προκηί ρύξη  Σύί μβασης”,  αντλωί ντας  το  αποί  τη  δίαδρομηί
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf καί  δίαμορφωί νονταί ς  το
αναλοίγως.

7  Aποί  αποί  τίς  2-5-2019,  παρείχεταί  η  νεία  ηλεκτρονίκηί  ύπηρεσίία Promitheus
ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)  πού  προσφείρεί  τη  δύί νατοί τητα  ηλεκτρονίκηί ς
σύί νταξης καί δίαχείίρίσης τού Τύποποίημείνού Εντύί πού Υπεύί θύνης Δηί λωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείίτε να
δείίτε  τη  σχετίκηί  ανακοίίνωση  στη  Δίαδίκτύακηί  Πύί λη τού  ΕΣΗΔΗΣ  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  .
Επίσημαίίνεταί οί τί η χρηί ση της ως αί νω ύπηρεσίίας γία τη σύί νταξη τού ΤΕΥΔ είίναί προαίρετίκηί  γία
τίς  αναθείτούσες  αρχείς  καί  τούς  οίκονομίκούί ς  φορείίς,  καθωί ς  εξακολούθούί ν  να  εχούν  τη
δύνατοί τητα να δίαμορφωί σούν το .doc αρχείίο πού είίναί δίαθείσίμο στην ίστοσελίίδα της Αρχηί ς στη
δίαδρομηί  http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-
typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-
katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn

8 Η περίίπτωση ί) σύμπληρωί νεταί καί περίλαμβαί νεταί στη Δίακηί ρύξη, εφοί σον η αναθείτούσα αρχηί
προβλείπεί ύποδείίγματα εγγραί φων προς ύποβοληί  αποί  τούς οίκονομίκούί ς φορείίς, π.χ εγγύητίκωί ν
επίστολωί ν.

9 Σύμπληρωί νονταί τύχοί ν αί λλα είγγραφα σύί μβασης ηί  τεύί χη πού η αναθείτούσα αρχηί  κρίίνεί αναγκαίία
με σκοποί  να περίγραί ψεί ηί  να προσδίορίίσεί στοίχείία της σύί μβασης ηί  της δίαδίκασίίας σύί ναψης.

10 Όταν είίναί αδύί νατο να παρασχεθείί  ελεύί θερη, πληί ρης, αί μεση καί δωρεαί ν ηλεκτρονίκηί  προί σβαση
σε  ορίσμείνα  είγγραφα  της  σύί μβασης  μπορείί  να  περίληφθείί  στο  παροί ν  αί ρθρο  της  δίακηί ρύξης
προί βλεψη  οί τί  τα  σχετίκαί  είγγραφα  της  σύί μβασης  θα  δίατεθούί ν  με  μείσα  αί λλα  πλην  των
ηλεκτρονίκωί ν  (οί πως  το  ταχύδρομείίο  ηί  αί λλο  καταί λληλο  μείσο  ηί  σύνδύασμοί ς  ταχύδρομίκωί ν  ηί
αί λλων  καταλληί λων  μείσων  καί  ηλεκτρονίκωί ν  μείσων).  Στην  περίίπτωση  αύτηί   προτείίνεταί  η
ακοί λούθη  δίατύί πωση:  «Τα  ακοί λούθα  είγγραφα  της  σύί μβασης  ...........................  δίατίίθενταί  αποί
………………………….,  οδοί ς  …………………,  πληροφορίίες  ………………….  τηλ.:……………..:…..  Οί
ενδίαφεροί μενοί μπορούί ν ακοί μα, να λαί βούν γνωί ση των παρακαί τω εγγραί φων της σύί μβασης ……,
στα γραφείία της αναθείτούσας αρχηί ς καταί  τίς εργαί σίμες ημείρες καί ωί ρες.»

11 Όταν δεν μπορείί  να προσφερθείί  ελεύί θερη, πληί ρης, αί μεση καί δωρεαί ν ηλεκτρονίκηί  προί σβαση σε
ορίσμείνα είγγραφα της σύί μβασης, δίοί τί η αναθείτούσα αρχηί  προτίίθεταί να εφαρμοί σεί την παρ. 2
τού  αί ρθρού  21  τού  ν.  4412/2016,  αναφείρονταί,  στο  παροί ν  αί ρθρο  της  δίακηί ρύξης,  τα  μείτρα
προστασίίας  τού  εμπίστεύτίκούί  χαρακτηί ρα  των  πληροφορίωί ν,  τα  οποίία  απαίτούί νταί,  καί  τον
τροί πο  με  τον  οποίίο  είίναί  δύνατηί  η  προί σβαση  στα  σχετίκαί  είγγραφα.   Ενδείκτίκαί ,  λ.χ.,  η
αναθείτούσα  αρχηί  θα  μπορούί σε  να  αναφείρεί  οί τί:  “Ο  οίκονομίκοί ς  φορείας  αναλαμβαί νεί  την
ύποχρείωση να τηρηί σεί εμπίστεύτίκαί  καί να μη γνωστοποίηί σεί σε τρίίτούς (σύμπερίλαμβανομείνων
των  εκπροσωί πων  τού  ελληνίκούί  καί  δίεθνούί ς  Τύί πού),  χωρίίς  την  προηγούί μενη  είγγραφη
σύγκαταί θεση της Αναθείτούσας Αρχηί ς, τα ανωτείρω είγγραφα ηί  πληροφορίίες πού προκύί πτούν αποί
αύταί . Οί οίκονομίκοίί φορείίς δίασφαλίίζούν την τηί ρηση των απαίτηί σεων αύτωί ν αποί  το προσωπίκοί
τούς,  τούς  ύπεργολαί βούς  τούς  καί  καί θε  αί λλο  τρίίτο  προί σωπο  πού  χρησίμοποίούί ν  καταί  την
αναί θεση ηί  εκτείλεση της σύί μβασης. Γία τον σκοποί  αύτοί , καταί  την παραλαβηί  των εγγραί φων της
σύί μβασης, ύποβαί λλεί ύπεύί θύνη δηί λωση τού ν. 1599/1986 με την οποίία δηλωί νεί τα ανωτείρω”.

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




12  Σύμπληρωί νεταί αποί  την Αναθείτούσα Αρχηί  με σαφηί νεία σύγκεκρίμείνη ημερομηνίία ( “εγκαίίρως,
ηί τοί ως την... ), προς αποφύγηί  οίασδηί ποτε σύί γχύσης καί αμφίβολίίας.

13   Σύμπληρωί νεταί  η  τείταρτη  ημείρα  πρίν  αποί  τη  ληί ξη  της  προθεσμίίας  τού  αί ρθρού  14  της
παρούί σας.Σε περίίπτωση πού η ημείρα αύτηί  είίναί αργίία, τίίθεταί η προηγούί μενη αύτηί ς εργαί σίμη
ημείρα. Πρβλ καί αί ρθρο 11 της ύπ' αρίθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β').

14  Πρβλ. αί ρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της ύπ' αρίθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
15   Σε  περίίπτωση  εφαρμογηί ς  της  δίαδίκασίίας  τού  αί ρθρού  95  παρ.  2  περ.  Β  ύποπ.  Αα  τού  ν.

4412/2016 “Ελεύί θερη σύμπληί ρωση τίμολογίίού”,  οί  αναθείτούσες αρχείς  περίλαμβαί νούν στην εν
λοίγω περίίπτωση  (στ) αναφοραί  γία την ύποβοληί  τού σχετίκούί  τίμολογίίού.

16    Πρβ. αί ρθρο 92 παρ. 8 τού ν. 4412/2016, οί πως προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ.8 ύποπαρ. β. τού
ν. 4605/2019 καί τροποποίηί θηκε αποί  το αί ρθρο 56 παρ. 4 τού ν. 4609/2019.

17    Άρθρο 92 παρ. 7 τού ν.  4412/2016, οί πως προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 8 περ. β’  τού ν.
4605/2019 καί το αί ρθρο 56 παρ. 3 τού ν. 4609/2019 (Α’67). Σημείωί νεταί οί τί η προθεσμίία των 10
ημερωί ν πού αναγραί φεταί στο παροί ν  σημείίο αφοραί  μοί νο τον χροί νο ύπογραφηί ς της ΥΔ καί σε
καμίία περίίπτωση δεν σύνδείεταί με την σύνολίκηί  προθεσμίία ύποβοληί ς  των προσφορωί ν με την
είννοία  οί τί  οί  οίκονομίκοίί  φορείίς  είχούν  τη  δύνατοί τητα  να  ύποβαί λλούν  την  προσφοραί  τούς
οποτεδηί ποτε καταί  την ως αί νω προθεσμίία.

18  Επίσημαίίνεταί οί τί, ως προς τίς προθεσμίίες  γία την ολοκληί ρωση των ενεργείωί ν της Επίτροπηί ς
Δίενείργείας  Δίαγωνίσμούί  ίσχύί ούν  τα  ορίζοί μενα στο  αί ρθρο  221Α  τού  ν.  4412/2016,  το  οποίίο
προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 28 τού ν. 4605/19 καί τροποποίηί θηκε με το αρ. 56 παρ. 7 τού ν.
4609/2019

19    Πρβ αί ρθρο 221Α παρ. 1 περ. β τού ν. 4412/2016 οί πως προστείθηκε με την παρ. 28 τού αί ρθρού 43
τού ν. 4605/2019 καί τροποποίηί θηκε με το αρ. 56 παρ. 7 τού ν. 4609/2019

20  Επίσημαίίνεταί  οί τί  αν  η  αναθείτούσα  αρχηί  θεωρηί σεί  οί τί  προσφορείς  φαίίνονταί  ασύνηί θίστα
χαμηλείς,  απαίτείί  αποί  τούς  οίκονομίκούί ς  φορείίς  να  εξηγηί σούν  την  τίμηί  ηί  το  κοί στος  πού
προτείίνούν  στην  προσφοραί  τούς,  εντοί ς  αποκλείστίκηί ς  προθεσμίίας,  καταί  ανωί τατο  οί ρίο  δείκα
ημερωί ν αποί  την κοίνοποίίηση της σχετίκηί ς προί σκλησης. Στην περίίπτωση αύτηί  εφαρμοί ζονταί τα
αί ρθρα 88 καί 89 τού ν. 4412/2016.

21  Πρβλ. αί ρθρο 103 παρ. 1 εδ. α τού ν. 4412/2016, οί πως τροποποίηί θηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 12 περ.
α τού ν. 4605/19.

22 Πρβλ. αί ρθρο 103 παρ. 1 τού ν. 4412/2016, οί πως τροποποίηί θηκε με το αί ρθρο 107 περ. 19 τού ν.
4497/2017 (Α 171). 

23  Πρβλ. αί ρθρο 103 παρ. 2 τού ν. 4412/2016, οί πως αντίκατασταί θηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 12 περ. β
τού ν. 4605/19.

24 Με την επίφύί λαξη των παρ. 7 καί 8 τού αί ρθρού 78 τού ν.  4412/2016 ( ληί ψη επανορθωτίκωί ν
μείσων ).

25  Πρβλ. αί ρθρο 103 παρ. 6 τού ν. 4412/2016, οί πως τροποποίηί θηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 12 περ. γ
τού ν. 4605/19.

26  Πρβλ. αί ρθρο 105 παρ. 2 τού ν. 4412/2016, οί πως τροποποίηί θηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 13 περ. β
τού ν. 4605/19.

27  Πρβλ. αί ρθρο 105 παρ. 3 τού ν. 4412/2016, οί πως τροποποίηί θηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 13 περ. γ
τού ν. 4605/19.

28 Η αποί φαση κατακύί ρωσης κοίνοποίείίταί στον προσωρίνοί  αναί δοχο: 1) στην περίίπτωση ύποβοληί ς
ύπεύί θύνης  δηί λωσης,  μεταί  τον  είλεγχο  αύτηί ς  καί  τη  δίαπίίστωση  της  ορθοί τηταί ς  της  αποί  την
Επίτροπηί  Δίαγωνίσμούί  καταί  το  αί ρθρο  4.2  ε'  πρωί το  εδαί φίο,  καί  2)  στην  περίίπτωση  πού  δεν
απαίτείίταί  η  ύποβοληί  ύπεύί θύνης  δηί λωσης,  μεταί  την  ολοκληί ρωση  τού  ελείγχού  των
δίκαίολογητίκωί ν  τού  προσωρίνούί  αναδοίχού  καταί  τα  ορίζοί μενα  στο  αί ρθρο  4.2  α'  είως  δ'  της
παρούί σας καί την αί πρακτη παί ροδο της προθεσμίίας αί σκησης προδίκαστίκηί ς προσφύγηί ς.

29    Πρβλ. αί ρθρο 105 παρ. 5 τού ν. 4412/2016, οί πως τροποποίηί θηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 13 περ. δ
τού ν. 4605/19.

30  Πρβλ. παρ. 7 τού αί ρθρού 379 τού ν. 4412/2016, οί πως τροποποίηί θηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 4 τού ν.
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. καί αί ρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017. 

31  Πρβλ. αί ρθρο 361 τού ν. 4412/2016.
32  Πρβ.  αί ρθρο 364 παρ.  2  τού ν.  4412/2016,  οί πως προστείθηκε με  το αί ρθρο 43 παρ.  41 τού ν.

4605/2019.
33  Πρβλ. αί ρθρο 367 τού ν. 4412/2016 καί π.δ. 39/2017.





34   Πρβ. αί ρθρο 365 παρ. 1 τού ν. 4412/2016, οί πως τροποποίηί θηκε αποί  το αί ρθρο 43 παρ. 42 τού ν.
4605/2019.

35  Πρβλ. αί ρθρο 372 παρ. 1 είως 3 τού ν. 4412/2016.
36  Πρβ. αί ρθρο 372 παρ. 4 τού ν. 4412/2016, οί πως τροποποίηί θηκε αποί  το αί ρθρο 43 παρ. 45 τού ν.

4605/2019
37  Πρβλ.  αί ρθρο 80 παρ.  10 ν.  4412/2016,  οί πως τροποποίίηθηκε με το αί ρθρο 107 περ.  14 τού ν.

4497/2017 (Α 171). 
38 Τίίθεταί  μοί νο  εφοί σον  προί κείταί  γία  σύγχρηματοδοτούί μενο  είργο  αποί  ποί ρούς  της  Εύρωπαίϋκηί ς

Ένωσης.
39 Τίίθεταί μοί νο εφοί σον επίλεγείί η δίενείργεία κληί ρωσης γία τη σύγκροί τηση σύλλογίκωί ν οργαί νων.
40 Αποί  1-1-2017 τίίθεταί σε ίσχύί  το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίίο με το αί ρθρο 13 καταργείί  το π.δ

113/2010.
41 Τίίθεταί μοί νο οί ταν εκ τού σύμβατίκούί  ποσούί  (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίίς ΦΠΑ), προκύί πτεί ύποχρείωση

ονομαστίκοποπίίησης των μετοχωί ν των Α.Ε.
42 Νοί μοί, ΠΔ καί ύπούργίκείς αποφαί σείς πού εκδίίδονταί μεταί  την είναρξη της δίαδίκασίίας σύί ναψης

της  σύί μβασης  σύί μφωνα  με  το  αί ρθρο  120  τού  ν.  4412/2016,   δεν  αποτελούί ν  μείρος  τού
εφαρμοστείού θεσμίκούί  πλαίσίίού της.

43 Όταν  προί κείταί  γία  σύγχρηματοδοτούί μενο  αποί  την  Ε.Ε.  είργο,  τούί το  να  αναγραί φεταί  στη
Δίακηί ρύξη  καί  είδίκοί τερα  να  αναγραί φεταί  ο  τίίτλος  της  Πραί ξης  καί  τού  Επίχείρησίακούί
Προγραί μματος στο πλαίίσίο τού οποίίού είίναί ενταγμείνο το δημοπρατούί μενο είργο, καθωί ς καί τα
ποσοσταί  σύγχρηματοδοί τησης της δαπαί νης τού είργού αποί  εθνίκούί ς καί ενωσίακούί ς ποί ρούς (με
αναφοραί  στο  δίαρθρωτίκοί  ταμείίο).  Επίίσης,  η  σχετίκηί  σύμπληί ρωση  ακολούθείί  τη  δίακρίτηί
ορολογίία Σύλλογίκείς Αποφαί σείς ( ΣΑ ) είργων  ηί  ΚΑΕ, αναί λογα την πηγηί  χρηματοδοί τησης (ΠΔΕ ηί
Τακτίκοί ς προύϋ πολογίσμοί ς). Γία το ζηί τημα της  αναί ληψης δαπανωί ν δημοσίίων επενδύί σεων,  βλ. καί
αί ρθρο 5 τού π.δ. 80/2016.

44 Οί κρατηί σείς προσαρμοί ζονταί αναί λογα με τον φορεία εκτείλεσης τού είργού.
45   Πρβλ. αί ρθρο 4 παρ. 3 είβδομο εδαί φίο τού ν. 4013/2011, οί πως αντίκατασταί θηκε αποί  το αί ρθρο 44

τού ν. 4605/2019.
46  Ή/καί η Επίτροπηί  Δίαγωνίσμούί , καταί  περίίπτωση (πρβλ. αί ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).
47   Πρβλ. ομοίίως προηγούί μενη ύποσημείίωση.
48  Σύί μφωνα με το αί ρθρο 4 παρ. 4 τού π.δ 80/2016 “Αναί ληψη ύποχρεωί σεων αποί  τούς δίαταί κτες” ( Α΄

145 ): “Οί δίακηρύί ξείς, οί αποφαί σείς αναί θεσης καί οί σύμβαί σείς πού σύναί πτονταί γία λογαρίασμοί
των  φορείων  Γενίκηί ς  Κύβείρνησης  αναφείρούν  απαραίίτητα  τον  αρίθμοί  καί  τη  χρονολογίία  της
αποί φασης αναί ληψης ύποχρείωσης, τον αρίθμοί  καταχωί ρίσηί ς της στα λογίστίκαί  βίβλίία τού οίκείίού
φορεία, καθωί ς καί τον αρίθμοί  της αποί φασης είγκρίσης της πολύετούί ς αναί ληψης σε περίίπτωση πού
η δαπαί νη εκτείίνεταί σε περίσσοί τερα τού ενοί ς οίκονομίκαί  είτη.". Επίίσης, σύί μφωνα με το αί ρθρο 12
παρ. 2 γ) τού ίίδίού π.δ : “Δίακηρύί ξείς, οί πού απαίτείίταί, καί αποφαί σείς αναί θεσης πού εκδίίδονταί
καί σύμβαί σείς πού σύναί πτονταί αποί  φορείίς της Γενίκηί ς Κύβείρνησης είίναί αί κύρες, εφοί σον δεν είχεί
προηγηθείί  αύτωί ν  η  είκδοση  της  αποί φασης  αναί ληψης  ύποχρείωσης  τού  αί ρθρού  2,  παρ.  2  τού
παροί ντος. "Πρβλ.  καί  αί ρθρο  5  τού  ως  αί νω  δίαταί γματος  “Αναί ληψη  δαπανωί ν  δημοσίίων
επενδύί σεων”.

49  Σε περίίπτωση πού περίλαμβαί νονταί τύχοί ν δίκαίωί ματα προαίίρεσης, δίαμορφωί νεταί αναλοίγως η
εκτίμωί μενη αξίία της σύί μβασης (προύϋ πολογίσμοί ς δημοπραί τησης) καί το παροί ν αί ρθρο (πρβ. αί ρθρα
6 παρ. 1 καί 132  παρ. 1 περ. α' τού ν. 4412/2016).

50 Το  ποσοί  των  απροί βλεπτων  δαπανωί ν  επαναύϋ πολογίίζεταί  καταί  την  ύπογραφηί  της  σύί μβασης,
αναί λογα με την προσφερθείίσα είκπτωση, ωί στε να δίατηρείίταί η εν λοίγω ποσοστίαίία αναλογίία τού
15% επίί  της δαπαί νης εργασίωί ν  με ΓΕ&ΟΕ,  σύί μφωνα με την παραί γραφο 3 τού αί ρθρού 156 ν.
4412/2016. 

51 Πρβλ. αί ρθρο 6 παρ. 7 τού ν. 4412/2016.
52  Η αναθείτούσα αρχηί  δίαμορφωί νεί το παροί ν σημείίο της δίακηί ρύξης, αναί λογα με το αν αποφασίίσεί

να ύποδίαίρείσεί τη σύί μβαση σε περίσσοί τερα τμηί ματα/είργα ηί  οίχί, ηί τοί να τα αναθείσεί ως ενίαίίο
σύί νολο.  Στην  περίίπτωση  πού  επίλείξεί  να  μην  ύποδίαίρείσεί  σε  τμηί ματα,  αναφείρεί,  στο  παροί ν
σημείίο της δίακηί ρύξης, τούς βασίκούί ς λοίγούς της αποί φασηί ς της αύτηί ς (πρβλ. αί ρθρο 59 τού ν.
4412/2016).

53   οί πως σύμπληρωί θηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 21 τού ν. 4605/2019





54 Μπορείί  η  είναρξη της προθεσμίίας  να ορίίζεταί δίαφορετίκαί ,   αν λοίγού χαί ρη δεν προβλείπεταί η
αί μεση είναρξη των εργασίωί ν (αί ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).

55 Με την επίφύί λαξη της εποί μενης ύποσημείίωσης.
56  Οί αναθείτούσες αρχείς μπορείί  να επίτρείπούν την ύποβοληί  εναλλακτίκωί ν προσφορωί ν καί στην

περίίπτωση αύτηί  προσαρμοί ζεταί αντίστοίίχως το 13.4. ( πρβλ αί ρθρο 57  τού ν. 4412/2016 ).
57  Το ποσοστοί  της εγγύί ησης σύμμετοχηί ς δεν μπορείί να ύπερβαίίνεί το 2% της εκτίμωί μενης αξίίας της

σύί μβασης,  χωρίίς  το  Φ.Π.Α.,  με  αναί λογη  στρογγύλοποίίηση  μη  σύνύπολογίζομείνων  των
δίκαίωμαί των  προαίίρεσης  καί  παραί τασης  της  σύί μβασης  (Πρβ  αί ρθρο  72  παρ.  1  περ.  α,  οί πως
τροποποίηί θηκε με την παρ. 5α τού  αί ρθρού 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).

58 Πρβ. αί ρθρο 72 παρ. 1 τού ν. 4412/2016, οί πως τροποποίηί θηκε  με την περ. 4 τού αί ρθρού 107 τού ν.
4497/2017 (Α' 171) καί την παρ. 5 περ. β, γ καί δ τού αί ρθρού 43 τού ν. 4605/2019 

59 Εφοί σον σύντρείχεί περίίπτωση, καταί  το αί ρθρο 149 τού ν. 4412/2016, οποί τε μνημονεύί ονταί καί οί
απαραίίτητες λεπτομείρείες. 

60 Σύμπληρωί νεταί αν προβλείπεταί ηί  οίχί η χορηί γηση προκαταβοληί ς.  Σύί μφωνα με την παραί γραφο 10
εδ. α τού αί ρθρού 25 τού ν. 3614/2007 (οί πως προστείθηκε με την παρ. 3 τού αί ρθρού 242 τού ν.
4072/2012),  στίς  περίπτωί σείς  σύγχρηματοδοτούί μενων  δημοί σίων  είργων  στίς  δίακηρύί ξείς
ύποχρεωτίκαί  περίλαμβαί νεταί  δύνατοί τητα  χορηί γησης  προκαταβοληί ς.  Η  ύποχρείωση  αύτηί
εξακολούθείί  να ίσχύί εί καί γία τα προγραί μματα της περίοί δού 2014-2020 δύναί μεί της παρ. 15 τού
αί ρθρού 59 τού ν. 4314/2014.

61 Εφοί σον  προβλείπεταί  προκαταβοληί  σύμπληρωί νονταί  οί  οί ροί  γία  την  εγγύητίκηί  επίστοληί
προκαταβοληί ς. Επίσημαίίνεταί οί τί η εγγύί ηση καληί ς εκτείλεσης καλύί πτεί καί την παροχηί  ίσοί ποσης
προκαταβοληί ς προς τον αναί δοχο, χωρίίς να απαίτείίταί η καταί θεση εγγύί ησης προκαταβοληί ς. Στην
περίίπτωση  πού  με  την  παρούί σα  ορίίζεταί   μεγαλύί τερο  ύί ψος  προκαταβοληί ς  (πχ  15%),  αύτηί
λαμβαί νεταί  με  την  καταί θεση  αποί  τον  αναί δοχο  εγγύί ησης  προκαταβοληί ς  πού  θα  καλύί πτεί  τη
δίαφοραί  μεταξύί  τού ποσούί  της εγγύί ησης καληί ς εκτείλεσης καί τού ποσούί  της καταβαλλοί μενης
προκαταβοληί ς (παρ. 1 δ αί ρθρού 72 τού ν. 4412/2016).

62  Οί αναθείτούσες αρχείς μπορούί ν να ζητούί ν αποί  τούς προσφείροντες να παραί σχούν «Εγγύί ηση καληί ς
λείτούργίίας»  γία  την  αποκαταί σταση  των  ελαττωμαί των  πού  ανακύί πτούν  ηί  των  ζημίωί ν  πού
προκαλούί νταί  αποί  δύσλείτούργίία  των  είργων  καταί  την  περίίοδο  εγγύί ησης  καληί ς  λείτούργίίας,
εφοί σον  προβλείπεταί  στα  είγγραφα  της  σύί μβασης.  Το  ύί ψος  της  εγγύί ησης  καληί ς  λείτούργίίας
σύμπληρωί νεταί  σε σύγκεκρίμείνο χρηματίκοί  ποσοί .   Οί  εγγύητίκείς  επίστολείς  καληί ς  λείτούργίίας
περίλαμβαί νούν  κατ’  ελαί χίστον  τα  αναφεροί μενα  στην  παραί γραφο  15.2  της  παρούί σας  καί
επίπροί σθετα, τον αρίθμοί  καί τον τίίτλο της σχετίκηί ς σύί μβασης.

63 Τα γραμμαί τία σύί στασης χρηματίκηί ς παρακαταθηί κης τού Ταμείίού Παρακαταθηκωί ν καί Δανείίων,
γία  την  παροχηί  εγγύηί σεων  σύμμετοχηί ς  καί  καληί ς  εκτείλεσης  (εγγύοδοτίκηί  παρακαταθηί κη)
σύστηί νονταί σύί μφωνα με την είδίκηί  νομοθεσίία πού  δίείπεί αύτοί  καί είδίκοί τερα βαί σεί τού αί ρθρού
4  τού  π.δ  της  30  Δεκεμβρίίού  1926/3  Ιανούαρίίού  1927  (“Περίί  σύσταί σεως  καί  αποδοί σεως
παρακαταθηκωί ν καί καταθείσεων παραί  τω Ταμείίω Παρακαταθηκωί ν καί Δανείίων”). Πρβλ. Το με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 είγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

64 Πρβλ.  καί  τα  είδίκοί τερα  ορίζοί μενα  στο  αί ρθρο  4.1.ζ.  της  παρούί σας,  ως  προς  τίς  εγγύηί σείς
σύμμετοχηί ς.

65  Η ελαί χίστη προθεσμίία παραλαβηί ς των προσφορωί ν καθορίίζεταί σύί μφωνα με το αί ρθρο  121 ού ν.
4412/2016, οί πως αύτοί  τροποποίηί θηκε με την παρ. 19 τού αί ρθρού 43 τού ν. 4605/2019 .

66 Προτείίνεταί οί αναθείτούσες αρχείς να ορίίζούν την ημερομηνίία ηλεκτρονίκηί ς αποσφραί γίσης των
προσφορωί ν  μεταί  την  παρείλεύση  τρίωί ν  εργασίίμων  ημερωί ν  αποί  την  καταληκτίκηί  ημερομηνίία
ύποβοληί ς  των  προσφορωί ν,  προκείμείνού  να  είχεί  προσκομίστείί  αποί  τούς  σύμμετείχοντες  καί  η
πρωτοί τύπη  εγγύί ηση  σύμμετοχηί ς,  σύί μφωνα  με  τα  προβλεποί μενα  στο  αί ρθρο  3.5.  περ.  β  της
παρούί σας.

67 Ορίίζεταί ο χροί νος αποί  την Αναθείτούσα Αρχηί  κατ΄ εκτίίμηση των ίδίαίτεροτηί των της δίαδίκασίίας.
Γία τον καθορίσμοί  τού χροί νού ίσχύί ος της προσφοραί ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 τού ν. 4412/2016.

68  Πρβ. ύποσημείίωση γία προκηί ρύξη σύί μβασης στο αί ρθρο 2.1 της παρούί σας.
69 Σύί μφωνα με τίς περ. (31) καί (35) παρ. 1 καί την παρ. 3 αί ρθρού 377 καθωί ς καί τίς παρ. 11 καί 12

αί ρθρού 379 ν. 4412/2016, εξακολούθείί  η ύποχρείωση δημοσίίεύσης προκηί ρύξης σύί μφωνα με τίς
παρ. 7 καί 8 αί ρθρού 15 ν. 3669/2008 μείχρί την  31/12/2017 σε δύί ο ημερηί σίες εφημερίίδες καί
στον περίφερείακοί  καί τοπίκοί  τύί πο μείχρί 31/12/2020 (πρβλ καί την ενοί τητα Δ της εγκύκλίίού με





αρίθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ τού ΥΠΕΧΩΔΕ).
70  Πρβλ.  αί ρθρο 68 ν.  4412/2016.  Εφοί σον  η  αναθείτούσα αρχηί  επίλείξεί  τη  δίαβούί λεύση επίί  των

δημοσίεύμείνων  εγγραί φων  της  σύί μβασης  σύί μφωνα  προς  τα  ορίζοί μενα  στο  αί ρθρο  68  ν.
4412/2016,  σύμπληρωί νεταί  το  αί ρθρο  20Α κατ΄  αντίστοίχίία  με  το  αί ρθρο  20Α τού  τεύί χούς
δίακηί ρύξης σύί μβασης είργού με αξίολοίγηση μελείτης (μελετοκατασκεύηί ) 

71 Πρβ. Άρθρο 25 τού ν. 4412/2016. Επίσημαίίνεταί οί τί οί αναθείτούσες αρχείς δεν μπορούί ν να καλούί ν
σύγκεκρίμείνες ταί ξείς/ πτύχίία τού ΜΕΕΠ. 

72  Κατ’  αντίστοίχίία  με  τα  ούσίωί δη  χαρακτηρίστίκαί  τού  είργού  σύί μφωνα  με  το  αί ρθρο  11  της
παρούί σας (αναφείρεταί η κατηγορίία ηί  οί κατηγορίίες στίς οποίίες εμπίίπτεί το είργο σύί μφωνα με το
αί ρθρο 100 τού ν. 3669/2008 καί τούς είδίκοί τερούς οί ρούς τού αί ρθρού 76 ν. 4412/2016).

73  Πρβλ περ. ε παρ. 1 αί ρθρού 91 ν. 4412/2016.
74 Πρβλ. αί ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α τού ν. 4412/2016, οί πως τροποποίηί θηκε με το αί ρθρο 107 περ. 6 τού ν.

4497/2017. Επίσημαίίνεταί οί τί οί αναθείτούσες αρχείς πρείπεί να προσαρμοί ζούν το σχετίκοί  πεδίίο
τού  Μείρούς  ΙΙΙ.Α  τού  ΤΕΥΔ  καί  είδίκοί τερα,  αντίί  της  αναφοραί ς  σε  “τελεσίίδίκη  καταδίκαστίκηί
αποί φαση”,  δεδομείνης  της  ως  αί νω  νομοθετίκηί ς  μεταβοληί ς,  να  θείτούν  τη  φραί ση  “αμεταί κλητη
καταδίκαστίκηί  αποί φαση”, η δε σχετίκηί  δηί λωση τού οίκονομίκούί  φορεία στο ΤΕΥΔ αφοραί  μοί νο σε
αμεταί κλητες καταδίκαστίκείς αποφαί σείς.

75 Πρβλ.  αί ρθρο 73 παρ.  1 τελεύταίία  δύί ο  εδαί φία τού ν.  4412/2016,  οί πως τροποποίηί θηκαν με το
αί ρθρο 107 περ. 7 τού ν. 4497/2017.

76  Πρβ. αί ρθρο 73 παρ. 2 περίίπτωση γ τού ν. 4412/2016 , η οποίία προστείθηκε με το αί ρθρο 39 τού ν.
4488/2017.

77  Επίσημαίίνεταί  οί τί  η  εν  λοίγω  προί βλεψη  γία  παρείκκλίση  αποί  τον  ύποχρεωτίκοί  αποκλείσμοί
αποτελείί  δύνατοί τητα  της  αναθείτούσας  αρχηί ς  (πρβλ.  Άρθρο  73  παρ.  3  τού  ν.  4412/2016).  Σε
περίίπτωση πού δεν επίθύμείί να προβλείψεί τη σχετίκηί  δύνατοί τητα, η αναθείτούσα αρχηί  δίαγραί φεί
την  παραί γραφο αύτηί .

78 Επίσημαίίνεταί  οί τί   η  εν  λοίγω  προί βλεψη  γία  παρείκκλίση  αποί  τον  ύποχρεωτίκοί  αποκλείσμοί
αποτελείί  δύνατοί τητα  της  αναθείτούσας  αρχηί ς  (πρβλ.  Άρθρο  73  παρ.  3  τού  ν.  4412/2016).  Σε
περίίπτωση πού δεν επίθύμείί να προβλείψεί τη σχετίκηί  δύνατοί τητα, η αναθείτούσα αρχηί  δίαγραί φεί
την παραί γραφο  αύτηί .

79  Οί λοίγοί της παραγραί φού 22.Α.4.  αποτελούί ν  δύνητίκούί ς  λοίγούς αποκλείσμούί  σύί μφωνα με το
αί ρθρο 73 παρ.  4 ν.  4412/2016.  Καταί  σύνείπεία,  η αναθείτούσα αρχηί  δύί ναταί  να επίλείξεί  είναν,
περίσσοί τερούς, οί λούς ηί  ενδεχομείνως καί κανείναν αποί  τούς λοίγούς αποκλείσμούί  σύνεκτίμωί ντας
τα  ίδίαίίτερα  χαρακτηρίστίκαί  της  ύποί  αναί θεση  σύί μβασης  (εκτίμωί μενη  αξίία  αύτηί ς,  είδίκείς
περίσταί σείς κλπ), με σχετίκηί  προί βλεψη στο παροί ν σημείίο της δίακηί ρύξης. 

80  Σημείωί νεταί  οί τί  ο  ανωτείρω  εθνίκοί ς  λοίγος  αποκλείσμούί  τίίθεταί  στη  δίακηί ρύξη  μοί νο  γία
σύμβαί σείς είργων προύϋ πολογίσμούί  εκτίμωί μενης αξίίας ανωί τερης τού 1.000.000,00 εύρωί   καί στην
περίίπτωση αύτηί  σύμπληρωί νεταί στο Μείρος ΙΙΙ Δ τού ΤΕΥΔ 

81  Πρβλ.  αί ρθρο  73  παρ.  10  ν.  4412/2016,  η  οποίία  προστείθηκε  με  το  αί ρθρο  107 περ.  9  τού  ν.
4497/2017. Επίίσης, βλ. ύπ’ αρίθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 είγγραφο της Αρχηί ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχετίκαί  με την αποί φαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίίού 2018 στην ύποί θεση C-124/2017 Vossloh,
ίδίίως σκείψείς 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019..

82  Υπενθύμίίζεταί  οί τί   αναφοραί  στην  παραί γραφο  22.Α.4  θα  γίίνεί  μοί νο  στην  περίίπτωση  πού  η
Αναθείτούσα Αρχηί  επίλείξεί καί ποίον αποί  τούς δύνητίκούί ς λοίγούς αποκλείσμούί .

83  Επίσημαίίνεταί οί τί οί λα τα κρίτηί ρία ποίοτίκηί ς επίλογηί ς, πλην της καταλληλοί τητας γία την αί σκηση
επαγγελματίκηί ς δραστηρίοί τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε σύνδύασμοί  με το αρ. 76 τού ν. 4412/2016),
είίναί προαίρετίκαί  γία την αναθείτούσα αρχηί  καί πρείπεί να σχετίίζονταί καί να είίναί αναί λογα με το
αντίκείίμενο της σύί μβασης (αί ρθρο 75 παρ. 1 τού ν. 4412/2016). Σε καί θε περίίπτωση, πρείπεί να
δίαμορφωί νονταί  καταί  τροί πο,  ωί στε  να  μην  περίορίίζεταί  δύσαναί λογα  η  σύμμετοχηί  των
ενδίαφεροί μενων οίκονομίκωί ν φορείων στούς δίαγωνίσμούί ς. Καταί  το σταί δίο τού προσδίορίσμούί
των  κρίτηρίίων  καταλληλοί τητας  των  ύποψηφίίων,  είίναί  αναγκαίίο  να  τηρούί νταί  αποί  τίς
αναθείτούσες  αρχείς,  οί  θεμελίωί δείς  ενωσίακείς  αρχείς,  ίδίίως  η  αρχηί  της  ίίσης  μεταχείίρίσης  των
σύμμετεχοί ντων, της αποφύγηί ς των δίακρίίσεων, της δίαφαί νείας καί της αναί πτύξης τού ελεύί θερού
ανταγωνίσμούί .  Τα  κρίτηί ρία  επίλογηί ς  τού αί ρθρού  22.Β  –  22.Ε  εξεταί ζονταί  καταί  τη  δίαδίκασίία
ελείγχού της καταλληλοί τητας τού προσφείροντος να εκτελείσεί τη σύί μβαση (κρίτηί ρία “on/off”). 

84  Επίσημαίίνεταί οί τί οί αναθείτούσες αρχείς δεν μπορούί ν να καλούί ν σύγκεκρίμείνες ταί ξείς/ πτύχίία
τού ΜΕΕΠ. Πρβλ. αί ρθρα 76 παρ. 1, 3 καί 4, οί πως ίσχύί ούν δύναί μεί τού αί ρθρού 119 παρ. 5 περ. α'





είως δ' τού ν. 4472/2017, σε σύνδύασμοί  με το αί ρθρο 75 παρ. 2 & 5 τού ν. 4412/2016 (πρβ. καί
αί ρθρο 80 παρ. 1 τού ν. 3669/2008, οί πως αντίκατασταί θηκε με το αί ρθρο 119 παρ. 5 περ. η' τού ν.
4472/2017).

85  Οί αναθείτούσες αρχείς μπορούί ν να επίβαί λλούν απαίτηί σείς πού να δίασφαλίίζούν οί τί οί οίκονομίκοίί
φορείίς δίαθείτούν την αναγκαίία οίκονομίκηί  καί χρηματοδοτίκηί  ίκανοί τητα γία την εκτείλεση της
σύί μβασης. Όλες οί απαίτηί σείς πρείπεί να σχετίίζονταί καί να είίναί αναί λογες με το αντίκείίμενο της
σύί μβασης (πρβ. αί ρθρο 75 παρ. 1 τελεύταίίο εδαί φίο καί αρ. 75 παρ. 3 τού ν. 4412/2016). Οί εν λοίγω
απαίτηί σείς καθορίίζονταί περίγραφίκαί  στο παροί ν σημείίο, χωρίίς παραπομπηί  σε ταί ξείς/πτύχίία τού
ΜΕΕΠ. Σε καί θε περίίπτωση καί μείχρί την καταί ργηση των αί ρθρων 80 είως 110 τού ν. 3669/2008 καί
την είναρξη ίσχύί ος τού π.δ. τού αί ρθρού 118 παρ. 20 τού ν. 4472/2017, επίσημαίίνεταί οί τί, εφοί σον η
αναθείτούσα αρχηί  επίλείξεί την παραπομπηί  σε ταί ξείς/πτύχίία τού ΜΕΕΠ ως προς τον καθορίσμοί
των  απαίτηί σεων  γία  τίς  εγγεγραμμείνες  στο  ΜΕΕΠ  εργοληπτίκείς  επίχείρηί σείς,  πρείπεί  να
περίγραί ψεί  αναλύτίκαί  τίς  αντίίστοίχες  απαίτηί σείς  καί  γία  τίς  αλλοδαπείς  εργοληπτίκείς
επίχείρηί σείς.

86  Οί αναθείτούσες αρχείς μπορούί ν να επίβαί λλούν απαίτηί σείς πού να δίασφαλίίζούν οί τί οί οίκονομίκοίί
φορείίς  δίαθείτούν  την  αναγκαίία  τεχνίκηί  καί  επαγγελματίκηί  ίκανοί τητα  γία  την  εκτείλεση  της
σύί μβασης. Όλες οί απαίτηί σείς πρείπεί να σχετίίζονταί καί να είίναί αναί λογες με το αντίκείίμενο της
σύί μβασης (πρβ. αί ρθρο 75 παρ. 1 τελεύταίίο εδαί φίο καί αρ. 75 παρ. 4 τού ν. 4412/2016). Οί εν λοίγω
απαίτηί σείς  καταρχαί ς  καθορίίζονταί  περίγραφίκαί  στο  παροί ν  σημείίο,  χωρίίς  παραπομπηί  σε
ταί ξείς/πτύχίία  τού  ΜΕΕΠ  ηί  βαθμίίδες/κατηγορίίες  τού  ΜΕΚ.  Σε  καί θε  περίίπτωση  καί  μείχρί  την
καταί ργηση των αί ρθρων 80 είως 110 τού ν. 3669/2008 καί την είναρξη ίσχύί ος τού π.δ. τού αί ρθρού
118  παρ.  20  τού  ν.  4472/2017,  επίσημαίίνεταί  οί τί,   εφοί σον  η  αναθείτούσα  αρχηί  επίλείξεί  την
παραπομπηί  σε ταί ξείς/πτύχίία τού ΜΕΕΠ ηί  βαθμίίδες/κατηγορίίες τού ΜΕΚ ως προς τον καθορίσμοί
των απαίτηί σεων γία τίς  εγγεγραμμείνες στο ΜΕΕΠ εργοληπτίκείς  επίχείρηί σείς  (πχ.  στελείχωση),
πρείπεί να περίγραί ψεί αναλύτίκαί  τίς αντίίστοίχες απαίτηί σείς καί γία τίς αλλοδαπείς εργοληπτίκείς
επίχείρηί σείς. 

87  Προαίρετίκηί  επίλογηί :  Η παρ. 22.Ε τίίθεταί καταί  δίακρίτίκηί  εύχείρεία της αναθείτούσας αρχηί ς καί
σύμπληρωί νεταί σύί μφωνα με το αί ρθρο 82 τού ν. 4412/2016. Επίσημαίίνεταί οί τί οί λες οί απαίτηί σείς
πρείπεί να σχετίίζονταί καί να είίναί αναί λογες με το αντίκείίμενο της σύί μβασης (αί ρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).

88  Το εδαί φίο αύτοί  προστίίθεταί καταί  την κρίίση της αναθείτούσας αρχηί ς σύί μφωνα με το αί ρθρο 78
παρ. 1 τού ν. 4412/2016, αί λλως δίαγραί φεταί.

89  Προαίρετίκηί  επίλογηί . Σύί μφωνα  με  το  αί ρθρο  78  παρ.  2  τού  ν.  4412/2016,  στην  περίίπτωση
σύμβαί σεων είργων οί αναθείτούσες αρχείς μπορούί ν να απαίτούί ν την εκτείλεση ορίσμείνων κρίίσίμων
καθηκοί ντων απεύθείίας  αποί  τον ίίδίο  τον  προσφείροντα (  προαίρετίκηί  σημείίωση τού ανωτείρω
εδαφίίού).

90 Ως προς τον τροί πο ύποβοληί ς  των αποδείκτίκωί ν μείσων τού παροί ντος αί ρθρού, τα οποίία είχούν
σύνταχθείί/ παραχθείί  αποί  τούς ίίδίούς τούς οίκονομίκούί ς φορείίς πρβλ. αί ρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

91  Πρβ αί ρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οποίία προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 6 τού ν. 4605/19.
Σημείωί νεταί οί τί η προθεσμίία των 10 ημερωί ν πού αναγραί φεταί στο παροί ν σημείίο αφοραί  μοί νο τον
χροί νο ύπογραφηί ς τού ΕΕΕΣ καί σε καμίία περίίπτωση δεν σύνδείεταί με τη σύνολίκηί  προθεσμίία
ύποβοληί ς  των προσφορωί ν,  με  την  είννοία  οί τί  οί  οίκονομίκοίί  φορείίς  είχούν  τη  δύνατοί τητα  να
ύποβαί λλούν την προσφοραί  τούς οποτεδηί ποτε καταί  την ως αί νω προθεσμίία.

92  Επίσημαίίνεταί οί τί η ανωτείρω δύνατοί τητα εναποί κείταί στη δίακρίτίκηί  εύχείρεία τού οίκονομίκούί
φορεία.  Εξακολούθείί  να ύφίίσταταί η δύνατοί τητα να ύπογραί φεταί το ΤΕΥΔ αποί  το σύί νολο των
φύσίκωί ν προσωί πων πού αναφείρονταί στα  τελεύταίία δύί ο εδαί φία τού αί ρθρού 73 παρ. 1 τού  ν.
4412/2016, οί πως τροποποίηί θηκαν με το αί ρθρο 107 περ. 7 τού ν. 4497/2017.

93  Πρβλ. αί ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίίο προστείθηκε με το αί ρθρο 107 περ. 13 τού ν. 4497/2017.
94  Η  ύποχρεωτίκηί  αντίκαταί σταση  τού  τρίίτού,  ως  προς  την  παρ.  4,  εναποί κείταί  στη  δίακρίτίκηί

εύχείρεία της αναθείτούσας αρχηί ς, εφοί σον δε δεν την επίθύμείί, απαλείίφεταί η αναφοραί  στην παρ. 4
στο παροί ν σημείίο. Πρβλ. αί ρθρο. 78 παρ. 1 τού  ν, 4412/2016.

95  Πρβλ.  αί ρθρο 80 παρ.  13 τού ν.  4412/2016,  οί πως προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ.  7,  περ.  α,
ύποπερίίπτωση αε τού ν. 4605/2019..  

96  Πρβ. παραί γραφο 12 αί ρθρού 80 τού ν.4412/2016, οί πως αύτηί  προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, ύποπερίίπτωση αδ’ τού ν. 4605/2019.





97  Εφίσταί ταί  η  προσοχηί  των  αναθετούσωί ν  αρχωί ν  στο  οί τί  πρείπεί  να  ζητείίταί  η  προσκοί μίση
δίκαίολογητίκωί ν προς αποί δείξη  μοί νο των λοίγων αποκλείσμούί  καί των κρίτηρίίων επίλογηί ς πού
είχούν τεθείί στην παρούί σα δίακηί ρύξη. Επίσημαίίνεταί, περαίτείρω, οί τί, η αναθείτούσα αρχηί  δύί ναταί,
καταί  το αρ. 79 παρ. 5 τού ν.  4412/2016,  να ζητείί  αποί  προσφείροντες,  σε οποίοδηί ποτε χρονίκοί
σημείίο καταί  τη δίαί ρκεία της δίαδίκασίίας,  να ύποβαί λλούν οί λα ηί  ορίσμείνα δίκαίολογητίκαί ,  οί ταν
αύτοί  απαίτείίταί γία την ορθηί  δίεξαγωγηί  της δίαδίκασίίας.

98  Πρβ. παραί γραφο 12 αί ρθρού 80 τού ν.4412/2016, οί πως αύτηί  προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, ύποπερίίπτωση αδ’ τού ν. 4605/2019

99  Σύί μφωνα με το αί ρθρο 73 παρ. 2 τελεύταίίο εδαί φίο τού ν. 4412/2016 : “Αν ο οίκονομίκοί ς φορείας
είίναί Έλληνας πολίίτης ηί  είχεί την εγκαταί στασηί  τού στην Ελλαί δα, οί ύποχρεωί σείς τού πού αφορούί ν
τίς  είσφορείς  κοίνωνίκηί ς  ασφαί λίσης  καλύί πτούν  τοί σο  την  κύί ρία  οί σο  καί  την  επίκούρίκηί
ασφαί λίση." 

100   Πρβ. παραί γραφο 12 αί ρθρού 80 τού ν.4412/2016, οί πως αύτηί  προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, ύποπερίίπτωση αδ’ τού ν. 4605/2019.

101  Λαμβανομείνού ύποί ψη τού σύί ντομού, σε πολλείς περίπτωί σείς, χροί νού ίσχύί ος των πίστοποίητίκωί ν
φορολογίκηί ς  ενημεροί τητας,  οί  οίκονομίκοίί  φορείίς  μερίμνούί ν  να  αποκτούί ς  εγκαίίρως
πίστοποίητίκαί  πού  να  καλύί πτούν  καί  τον  χροί νο  ύποβοληί ς  της  προσφοραί ς,  σύί μφωνα  με  τα
είδίκοί τερα ορίζοί μενα στο αί ρθρο 104 τού ν. 4412/2016, προκείμείνού να τα ύποβαί λούν, εφοί σον
αναδείχθούί ν προσωρίνοίί αναί δοχοί. Τα εν λοίγω πίστοποίητίκαί  ύποβαί λλονταί μαζίί με τα ύποί λοίπα
αποδείκτίκαί  μείσα τού αί ρθρού 23 αποί  τον προσωρίνοί  αναί δοχο μείσω της λείτούργίκοί τητας της
«Επίκοίνωνίίας» τού ύποσύστηί ματος.

102  Οί  ύπεύί θύνες  δηλωί σείς  τού  παροί ντος  τεύί χούς  φείρούν  εγκεκρίμείνη  προηγμείνη  ηλεκτρονίκηί
ύπογραφηί  ηί  προηγμείνη  ηλεκτρονίκηί  ύπογραφηί  πού  ύποστηρίίζεταί  αποί  εγκεκρίμείνο
πίστοποίητίκοί  (Πρβλ. αί ρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)

103  Πρβλ. ομοίίως  ως αί νω ύποσημείίωση γία τα πίστοποίητίκαί  φορολογίκηί ς ενημεροί τητας
104  Πρβλ. παραί γραφο 12 αί ρθρού 80 τού ν.4412/2016, οί πως αύτηί  προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 7,

περ. α, ύποπερίίπτωση αδ’ τού ν. 4605/2019.
105  Πρβ αί ρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, οί πως προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 46 περ α  τού ν.

4605/2019
106  Εφοί σον η αναθείτούσα αρχηί  την επίλείξεί ως λοίγο αποκλείσμούί .
107  Πρβ. παραί γραφο 12 αί ρθρού 80 τού ν.4412/2016, οί πως αύτηί  προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 7,

περ. α, ύποπερίίπτωση αδ’ τού ν. 4605/2019
108  Με  εκτύί πωση  της  καρτείλας  “Στοίχείία  Μητρωί ού/  Επίχείίρησης”,  οί πως  αύταί  εμφανίίζονταί  στο

taxisnet.
109  Η πλατφοί ρμα της Εύρωπαίϋκηί ς Επίτροπηί ς eCertis γία την αναζηί τηση ίσοδύί ναμων πίστοποίητίκωί ν

αί λλων  κρατωί ν-μελωί ν  της  Ε.Ε  είίναί  δίαθείσίμη,  χωρίίς  κοί στος,  στη  δίαδρομηί .
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επίσημαίίνεταί οί τί η ΕΑΑΔΗΣΥ είίναί ο αρμοί δίος εθνίκοί ς
φορείας γία την καταχωί ρηση καί τηί ρηση των στοίχείίων τού eCertis γία την Ελλαί δα. Πρβλ. το με
αρίθμ.  πρωτ.  2282/25-4-2018  σχετίκοί  είγγραφο  της  Αρχηί ς  στον  ακοί λούθο  σύί νδεσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn?
highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBlcGlncmFtb
WlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIGFwbzhldGh
yaW8iXQ==

110  Εφοί σον η αναθείτούσα αρχηί  τίς επίλείξεί, οί λες ηί  καί ποία/ες εξ αύτωί ν, ως λοίγούς αποκλείσμούί .
111  Επίσημαίίνεταί οί τί η αναθείτούσα αρχηί ,  εφοί σον μπορείσεί να αποδείίξεί,  με καταί λληλα μείσα, οί τί

σύντρείχεί καί ποία αποί  τίς περίπτωί σείς αύτείς, αποκλείίεί οποίονδηί ποτε οίκονομίκοί  φορεία αποί  τη
σύμμετοχηί  στη δίαδίκασίία σύί ναψης της δημοί σίας σύί μβασης. 

112 Εφοί σον η αναθείτούσα αρχηί  την επίλείξεί ως λοίγο αποκλείσμούί .
113 Η ύποχρείωση προσκοί μίσης δίκαίολογητίκωί ν ονομαστίκοποίίησης μετοχωί ν, εφοί σον προί κείταί γία

σύμβαί σείς εκτίμωί μενης αξίίας αί νω τού 1.000.000,00 εύρωί , αφοραί  μοί νο στίς  ανωί νύμες εταίρείίες
πού λαμβαί νούν μείρος στο δίαγωνίσμοί ,  είίτε  προί κείταί  γία μεμονωμείνούς ύποψηί φίούς,  είίτε  γία
μείλη  ενωί σεων  Εξαίρούί νταί  της  ύποχρείωσης  αύτηί ς  οί  εταίρείίες  πού  είίναί  είσηγμείνες  στο
Χρηματίστηί ρίο της χωί ρας εγκαταί στασηί ς τούς καί ύποβαί λλούν περίί τούί τού ύπεύί θύνη δηί λωση τού
νομίίμού εκπροσωί πού τούς.

114  Πρβ παραί γραφο 12 αί ρθρού 80 τού ν.4412/2016, οί πως αύτηί  προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 7,





περ. α, ύποπερίίπτωση αδ’ τού ν. 4605/2019
115  Εφοί σον σύντρείχεί περίίπτωση λοίγω τού προύϋ πολογίσμούί  της σύί μβασης, πρείπεί να προβλείπεταί

καί η δύνατοί τητα σύμμετοχηί ς επίχείρηί σεων  εγγεγραμμείνων στα Νομαρχίακαί  Μητρωί α (βλείπετε
αί ρθρα 105 καί 106 τού ν. 3669/2008). Στην περίίπτωση αύτηί  να τίίθεταί η αντίίστοίχη προί βλεψη.

116  η οποίία εκδίίδεταί σύί μφωνα με τίς είδίκείς δίαταί ξείς τού ν. 3669/2008 καί φείρεί σύγκεκρίμείνο
χροί νο ίσχύί ος.

117  Πρβλ. παραί γραφο 12 αί ρθρού 80 τού ν.4412/2016, οί πως αύτηί  προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, ύποπερίίπτωση αδ’ τού ν. 4605/2019. 

118   Πρβλ. αί ρθρα 76 παρ. 1, 3 καί 4, οί πως ίσχύί ούν δύναί μεί τού αί ρθρού 119 παρ. 5 περ. α' είως δ' τού ν.
4472/2017, σε σύνδύασμοί  με το αί ρθρο 75 παρ. 2 & 5 τού ν. 4412/2016

119   Πρβλ. ομοίίως προηγούί μενη ύποσημείίωση
120 Εφοί σον είχεί αναφερθείί σχετίκηί  απαίίτηση στο αί ρθρο 22.Ε σύμπληρωί νεταί αναλοίγως σύί μφωνα με

το αί ρθρο 82 τού ν. 4412/2016.
121  Πρβλ. παραί γραφο 12 αί ρθρού 80 τού ν. 4412/2016, οί πως αύτηί  προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 7,

περ. α, ύποπερίίπτωση αδ’ τού ν. 4605/2019.
122  Σύί μφωνα  με  τη  δίαί ταξη  τού  αί ρθρού  20  παρ.  5  τού  ν.  3669/2008:  “Γία  τη  σύμμετοχηί  σε

δίαγωνίσμούί ς  δημοσίίων είργων χορηγείίταί  σε  καί θε  εργοληπτίκηί  επίχείίρηση  εγγεγραμμείνη στο
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημεροί τητα πτύχίίού», η οποίία, σε σύνδύασμοί  με τη βεβαίίωση εγγραφηί ς πού εκδίίδεταί
αποί  την  ύπηρεσίία  τηί ρησης  τού  Μ.Ε.ΕΠ., σύνίσταί  «επίίσημο  καταί λογο αναγνωρίσμείνων
εργοληπτωί ν»  [...] καί  απαλλαί σσεί  τίς  εργοληπτίκείς  επίχείρηί σείς  αποί  την  ύποχρείωση  να
καταθείτούν τα επίμείρούς δίκαίολογητίκαί  στούς  δίαγωνίσμούί ς.”  Επίσημαίίνεταί οί τί, σύί μφωνα με
το αί ρθρο 22 ( Τροποποίηί σείς τού Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τού ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρωί το
εδαί φίο της περίίπτωσης 31 της παραγραί φού 1 τού αί ρθρού 377 αντίκαθίίσταταί ως εξηί ς: «31) τού
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των αί ρθρων 80 είως 110, τα οποίία παραμείνούν σε ίσχύί  μείχρί την
είκδοση τού προεδρίκούί  δίαταί γματος τού αί ρθρού 83, των παραγραί φων 4 καί 5 τού αί ρθρού 20 καί
της παραγραί φού 1 α τού αί ρθρού 176».

123 Στην  περίίπτωση  οί μως πού  η  Ενημεροί τητα  Πτύχίίού  δεν  καλύί πτεί  τίς  είσφορείς  επίκούρίκηί ς
ασφαί λίσης, τα σχετίκαί  δίκαίολογητίκαί  ύποβαί λλονταί ξεχωρίσταί .

124 Μοί νο στην περίίπτωση πού είχεί επίλεγείί αποί  την αναθείτούσα αρχηί  ως λοίγος αποκλείσμούί .
125  Επίσημαίίνεταί  οί τί  ο  οίκονομίκοί ς  φορείας  παραί γεί  αποί  το ύποσύί στημα το ηλεκτρονίκοί  αρχείίο

«εκτύπωί σείς»  των Δίκαίολογητίκωί ν  Σύμμετοχηί ς  σε  μορφηί  αρχείίού  Portable  Document  Format
(PDF),  το  οποίίο  ύπογραί φεταί  με  εγκεκρίμείνη  προηγμείνη  ηλεκτρονίκηί  ύπογραφηί  ηί  προηγμείνη
ηλεκτρονίκηί  ύπογραφηί  με  χρηί ση  εγκεκρίμείνων  πίστοποίητίκωί ν  καί  επίσύναί πτεταί  στον
(ύπο)φακείλο της προσφοραί ς «Δίκαίολογητίκαί  Σύμμετοχηί ς» (Πρβλ αί ρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)

126  Πρβ. αί ρθρο 92 παρ. 8 τού ν. 4412/2016, οί πως προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ.8 ύποπαρ. β. τού ν.
4605/2019 καί τροποποίηί θηκε αποί  το αί ρθρο 56 παρ. 4 τού ν. 4609/2019.

127 Οί αναθείτούσες αρχείς μπορούί ν να προβλείπούν στα είγγραφα της σύί μβασης οί τί, κατοί πίν αίτηί ματος
τού ύπεργολαί βού καί εφοί σον η φύί ση της σύί μβασης το επίτρείπεί, η αναθείτούσα αρχηί  καταβαί λλεί
απεύθείίας στον ύπεργολαί βο την αμοίβηί  τού γία την εκτείλεση προμηί θείας,  ύπηρεσίίας ηί  είργού,
δύναί μεί  σύί μβασης  ύπεργολαβίίας  με  τον  αναί δοχο.  Στην  περίίπτωση  αύτηί ,  στα  είγγραφα  της
σύί μβασης καθορίίζονταί τα είδίκοί τερα μείτρα ηί  οί μηχανίσμοίί πού επίτρείπούν στον κύί ρίο αναί δοχο
να εγείίρεί αντίρρηί σείς ως προς αδίκαίολοίγητες πληρωμείς, καθωί ς καί οί ρύθμίίσείς πού αφορούί ν
αύτοί ν τον τροί πο πληρωμηί ς.  Στην περίίπτωση αύτηί  δεν αίίρεταί η εύθύί νη τού κύί ρίού αναδοίχού.
Σύμπληρωί νεταί αναλοίγως. 

128  Πρβλ καί αί ρθρο 165 ν. 4412/2016.
129 Εφοί σον  στη  Δίακηί ρύξη  τίίθενταί  επίπλείον  οί ροί  τεχνίκηί ς  ίκανοί τητας,  αναφείρεταί  η  σχετίκηί

αποί φαση τού Υπούργούί  Υποδομωί ν καί Μεταφορωί ν, οί πως απαίτείίταί αποί  το αί ρθρο 76 παρ. 2 τού
ν. 4412/2016 ηί  η αντίίστοίχη αποί φαση τού αί ρθρού 53 παρ. 7 β τού ν. 4412/2016  γία επίπλείον
οί ρούς τεχνίκηί ς καί οίκονομίκηί ς ίκανοί τητας.
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