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 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

Εκτιμώμενης αξίας  4.032.257,98  Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.  24% ),

που θα διεξαχθειί συί μφωνα με: 
α) τις διαταί ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους οί ρους της παρουί σας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1.1 Αναθείτουσα αρχηί : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Οδοί ς : Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1
Ταχ.Κωδ. : 41222 ΛΑΡΙΣΑ
Τηλ. : 2413500270, 2413500334
Telefax : 2410251339
E-mail : nerga@larissa-dimos.gr
Πληροφοριίες: : Τσιάρας Μιχαήλ, Μάγκου Ελένη

1.2 Εργοδοί της ηί  Κυί ριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
1.3 Φορείας κατασκευηί ς του είργου: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
1.4 Προιϋσταμείνη Αρχηί  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
1.5 Διευθυί νουσα ηί  Επιβλείπουσα Υπηρεσιία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
1.6 Αρμοί διο  Τεχνικοί  Συμβουί λιο: 1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΡΓΩΝ

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

Εφοί σον  οι  ανωτείρω  υπηρεσιίες  μεταστεγασθουί ν  καταί  τη  διαί ρκεια  της  διαδικασιίας  συί ναψης  ηί
εκτείλεσης του είργου, υποχρεουί νται να δηλωί σουν αί μεσα τα νεία τους στοιχειία στους προσφείροντες ηί
στον αναί δοχο.
Εφοί σον  οι  ανωτείρω  υπηρεσιίες  ηί /και  τα  αποφαινοί μενα  οί ργανα  του  Φορεία  Κατασκευηί ς
καταργηθουί ν,  συγχωνευτουί ν  ηί  με  οποιονδηί ποτε  τροί πο  μεταβληθουί ν  καταί  τη  διαί ρκεια  της
διαδικασιίας   συί ναψης  ηί  εκτείλεσης  του  είργου,  υποχρεουί νται  να  δηλωί σουν  αί μεσα,   στους
προσφείροντεςv ηί  στον αναί δοχο τα στοιχειία των υπηρεσιωί ν ηί  αποφαινοί μενων οργαί νων, τα οποιία
καταί  τον  νοί μο  αποτελουί ν  καθολικοί  διαί δοχο  των  εν  λοίγω  οργαί νων  που  υπεισείρχονται  στα
δικαιωί ματα και υποχρεωί σεις τους.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
 
2.1.  Τα είγγραφα της  συί μβασης καταί  την είννοια  της  περιπτ.  14  της  παρ.  1  του αί ρθρου  2 του ν.
4412/2016, για τον παροί ντα ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί , ειίναι τα ακοί λουθα :

α) η προκηί ρυξη συί μβασης οί πως δημοσιευί θηκε στο ΚΗΜΔΗΣvi,
β) η παρουί σα διακηί ρυξη,
γ) το Τυποποιημείνο Έντυπο Υπευί θυνης Δηί λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)vii 
δ) το  είντυπο  οικονομικηί ς  προσφοραί ς,  οί πως  παραί γεται  αποί  την  ειδικηί  ηλεκτρονικηί  φοί ρμα  του
υποσυστηί ματος,
ε) ο προυϋ πολογισμοί ς δημοπραί τησης, 
στ) το τιμολοίγιο δημοπραί τησης, 
ζ) η ειδικηί  συγγραφηί  υποχρεωί σεων,
η) η τεχνικηί  συγγραφηί  υποχρεωί σεων, 
θ) το τευί χος τεχνικηί ς περιγραφηί ς,
ι) τα υποδειίγματα που συνοδευί ουν την παρουί σα διακηί ρυξηviii

ια) το Σχείδιο και ο Φαί κελος Ασφαί λειας & Υγειίας (Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.),
ιβ) σχείδια αρχιτεκτονικηί ς και Η/Μ μελείτης,
ιγ) τυχοί ν  συμπληρωματικείς  πληροφοριίες  και  διευκρινιίσεις  που  θα  παρασχεθουί ν  αποί  την
αναθείτουσα αρχηί   επιί οί λων των ανωτείρω
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2.2 Προσφείρεται  ελευί θερη,  πληί ρης,  αί μεση  και  δωρεαί ν  ηλεκτρονικηί  προί σβαση  στα  είγγραφα  της
συί μβασης στον  ειδικοί ,  δημοί σια  προσβαί σιμο,  χωί ρο  “ηλεκτρονικοιί  διαγωνισμοιί”  της  πυί λης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , καθωί ς και στην ιστοσελιίδα της αναθείτουσας αρχηί ς www.larissa-dimos.grix x

2.3 Εφοί σον είχουν ζητηθειί  εγκαιίρως, ηί τοι είως και τις  21-01-2020xi  η αναθείτουσα αρχηί  παρείχει σε
οί λους τους προσφείροντες που συμμετείχουν στη διαδικασιία συί ναψης συί μβασης συμπληρωματικείς
πληροφοριίες σχετικαί  με τα είγγραφα της συί μβασης, το αργοί τερο είως και τις 24-01-2020xii

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1.  Οι  προσφορείς  υποβαί λλονται  αποί  τους  ενδιαφερομείνους  ηλεκτρονικαί ,  μείσω  της
διαδικτυακηί ς  πυί λης  www      .      promitheus      .      gov      .      gr       του  ΕΣΗΔΗΣ,  μείχρι  την  καταληκτικηί  ημερομηνιία
και  ωί ρα  που  οριίζεται  στο  αί ρθρο  18  της  παρουί σας  διακηί ρυξης,  σε  ηλεκτρονικοί  φαί κελο  του
υποσυστηί ματος.

Για  τη συμμετοχηί  στην παρουί σα διαδικασιία  οι  ενδιαφεροί μενοι  οικονομικοιί  φορειίς  απαιτειίται  να
διαθείτουν  ψηφιακηί  υπογραφηί ,  χορηγουί μενη  αποί  πιστοποιημείνη  αρχηί  παροχηί ς  ψηφιακηί ς
υπογραφηί ς  και  να  εγγραφουί ν  στο  ηλεκτρονικοί  συί στημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακηί  πυί λη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθωί ντας τη διαδικασιία εγγραφηί ς του αί ρθρου 5 παρ. 1.2 είως 1.4 της
Κοινηί ς Υπουργικηί 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 οικονομικωί ν φορείων υποβαί λλει κοινηί  προσφοραί ,  η οποιία υποχρεωτικαί  υπογραί φεται
ψηφιακαί ,  ειίτε  αποί  οί λους  τους  οικονομικουί ς  φορειίς  που  αποτελουί ν  την  είνωση,  ειίτε  αποί
εκπροί σωποί  τους,  νομιίμως  εξουσιοδοτημείνο.  Επίσης  η  ένωση  οικονομικών  φορέων
υποχρεούται,  επί  ποινή  απόρριψης  της  οικονομικής  προσφοράς  της,  να  υποβάλλει
ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των οικονομικών φορέων, όπου προσδιορίζεται η έκταση
και  το  είδος  της  συμμετοχής  του  κάθε  μέλους  της  ένωσης,  συμπεριλαμβανομένης  της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

3.2 Στον ηλεκτρονικοί  φαί κελο προσφοραί ς περιείχονται:

(α) είνας (υπο)φαί κελος με την είνδειξη «Δικαιολογητικαί  Συμμετοχηί ς».
(β) είνας (υπο)φαί κελος με την είνδειξη  «Οικονομικηί  Προσφοραί ».

3.3 Αποί  τον προσφείροντα σημαιίνονται, με χρηί ση του σχετικουί  πεδιίου του υποσυστηί ματος, καταί  την
συί νταξη της προσφοραί ς,  τα στοιχειία  εκειίνα που είχουν εμπιστευτικοί  χαρακτηί ρα,  συί μφωνα με τα
οριζοί μενα στο αί ρθρο 21 του ν. 4412/2016. 
Στην περιίπτωση αυτηί , ο προσφείρων υποβαί λει στον οικειίο  (υπο)φαί κελο σχετικηί  αιτιολοίγηση με τη
μορφηί  ψηφιακαί  υπογεγραμμείνου αρχειίου pdf, αναφείροντας ρηταί  οί λες τις σχετικείς διαταί ξεις νοί μου ηί
διοικητικείς  πραί ξεις  που  επιβαί λλουν  την  εμπιστευτικοί τητα  της  συγκεκριμείνης  πληροφοριίας,  ως
συνημμείνο της ηλεκτρονικηί ς του προσφοραί ς.  Δεν χαρακτηριίζονται ως εμπιστευτικείς πληροφοριίες
σχετικαί  με τις τιμείς μοναί δος, τις προσφεροί μενες ποσοί τητες και την οικονομικηί  προσφοραί .  

3.4  Στην  περιίπτωση  της  υποβοληί ς   στοιχειίων  με  χρηί ση  μορφοί τυπου  φακείλου  συμπιεσμείνων
ηλεκτρονικωί ν  αρχειίων  (π.χ.  ηλεκτρονικοί  αρχειίο  με  μορφηί  ZIP),  εκειίνα  τα  οποιία  επιθυμειί  ο
προσφείρων να χαρακτηριίσει ως εμπιστευτικαί , συί μφωνα με τα ανωτείρω αναφεροί μενα, θα πρείπει να
τα  υποβαί λλει  ως  χωρισταί  ηλεκτρονικαί  αρχειία  με  μορφηί  Portable  Document  Format  (PDF)  ηί  ως
χωριστοί  ηλεκτρονικοί  αρχειίο  μορφοί τυπου  φακείλου  συμπιεσμείνων ηλεκτρονικωί ν  αρχειίων  που  να
περιλαμβαί νει αυταί .
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3.5  Ο  χρηί στης  –  οικονομικοί ς  φορείας  υποβαί λλει  τους  ανωτείρω  (υπο)φακείλους  μείσω  του
υποσυστηί ματος, οί πως περιγραί φεται κατωτείρω:

α)  Τα  στοιχειία  και  δικαιολογητικαί  που  περιλαμβαί νονται  στον  (υπο)φαί κελο  με  την  είνδειξη
«Δικαιολογητικαί  Συμμετοχηί ς»  ειίναι τα οριζοί μενα στο αί ρθρο 24.2 της παρουί σας και υποβαί λλονται
αποί  τον οικονομικοί  φορεία  ηλεκτρονικαί  σε  μορφηί  αρχειίου  Portable Document Format (PDF) και
εφοί σον  είχουν  συνταχθειί/παραχθειί  αποί  τον  ιίδιο,  φείρουν  εγκεκριμείνη  προηγμείνη  ηλεκτρονικηί
υπογραφηί  ηί  προηγμείνη ηλεκτρονικηί  υπογραφηί   με χρηί ση εγκεκριμείνων πιστοποιητικωί ν συί μφωνα
με την παρ. 3 του αί ρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

β) Εντοί ς  τριωί ν  (3) εργασιίμων ημερωί ν αποί  την ηλεκτρονικηί  υποβοληί  των ως αί νω στοιχειίων και
δικαιολογητικωί ν προσκομιίζεται υποχρεωτικαί  αποί  τον οικονομικοί  φορεία στην αναθείτουσα αρχηί , σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχήςxiii.
Ο ανωτείρω φαί κελος συνοδευί εται αποί  αιίτηση, στην οποιία αναγραί φονται τα εξηί ς:
• « Εγγυητικηί  Επιστοληί  Συμμετοχηί ς»,
• ο Α/Α Συστηί ματος και ο τιίτλος του διαγωνισμουί  στον οποιίο αφοραί  η εγγυητικηί  επιστοληί ,
• τα στοιχειία ταυτοί τητας του προσφείροντος (μεμονωμείνου ηί  είνωσης), δηλαδηί  επωνυμιία (ηί  ονοματε-
πωί νυμο φυσικουί  προσωί που),  απαραιίτητα στοιχειία επικοινωνιίας (ταχυδρομικηί  διευί θυνση, αριθμοί
τηλεφωί νου, fax, e-mail ).
Επισημαιίνεται  οί τι  η εν λοίγω υποχρείωση δεν ισχυί ει  για τις  εγγυηί σεις  ηλεκτρονικηί ς  είκδοσης (π.χ.
εγγυηί σεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

γ) Οι προσφείροντες συνταί σσουν την οικονομικηί  τους προσφοραί  συμπληρωί νοντας την αντιίστοιχη
ειδικηί  ηλεκτρονικηί  φοί ρμα  του  υποσυστηί ματος  και  επισυναί πτοντας,  στον  ηλεκτρονικοί  χωί ρο
«Συνημμείνα Ηλεκτρονικηί ς Προσφοραί ς» και στον καταί  περιίπτωση (υπο)φαί κελο, οί λα τα στοιχειία της
προσφοραί ς τους σε μορφηί  αρχειίου Portable Document Format (PDF) ), αφουί  προηγουμείνως τεθειί  η
προηγμείνη  εγκεκριμείνη  ηλεκτρονικηί  υπογραφηί  ηί  προηγμείνη  ηλεκτρονικηί  υπογραφηί  με  χρηί ση
εγκεκριμείνων πιστοποιητικωί ν συί μφωνα με την παρ. 3 του αί ρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α.

δ)  Οι  προσφείροντες  δυί νανται  να  προβαιίνουν,  μείσω  των  λειτουργιωί ν  του  υποσυστηί ματος,  σε
εκτυί πωση  ελείγχου  ομαλοί τητας  των  επιμείρους  ποσοστωί ν  είκπτωσης  αναί  ομαί δα  εργασιωί ν,  στην
περιίπτωση εφαρμογηί ς της παρ. 2α του αί ρθρου 95 του ν.4412/2016.

ε)  Στη  συνείχεια,  οι  προσφείροντες  παραί γουν  αποί  το  υποσυί στημα  τα  ηλεκτρονικαί  αρχειία
(«εκτυπωί σεις»  των Δικαιολογητικωί ν Συμμετοχηί ς  και της Οικονομικηί ς  Προσφοραί ς  τους σε μορφηί
αρχειίου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχειία αυταί  υπογραί φονται αποί  τους προσφείροντες με
εγκεκριμείνη  προηγμείνη  ηλεκτρονικηί  υπογραφηί  ηί  προηγμείνη  ηλεκτρονικηί  υπογραφηί  με  χρηί ση
εγκεκριμείνων πιστοποιητικωί ν συί μφωνα με την παρ. 3 του αί ρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. και επισυναί πτονται στους αντιίστοιχους (υπο)φακείλους της προσφοραί ς.  Καταί  τη συστημικηί
υποβοληί  της  προσφοραί ς  το  υποσυί στημα  πραγματοποιειί  αυτοματοποιημείνους  ελείγχους
επιβεβαιίωσης  της  ηλεκτρονικηί ς  προσφοραί ς  σε  σχείση  με  τα  παραχθείντα  ηλεκτρονικαί  αρχειία
(Δικαιολογητικαί  Συμμετοχηί ς  και  Οικονομικηί  Προσφοραί )  και  εφοί σον  οι  είλεγχοι  αυτοιί   αποβουί ν
επιτυχειίς η προσφοραί  υποβαί λλεται  στο υποσυί στημα. Διαφορετικαί , η προσφοραί  δεν υποβαί λλεται
και το υποσυί στημα ενημερωί νει τους προσφείροντες με σχετικοί  μηί νυμα σφαί λματος στη διεπαφηί  του
χρηί στη  των  προσφεροί ντων,  προκειμείνου  οι  τελευταιίοι  να  προβουί ν  στις  σχετικείς  ενείργειες
διοί ρθωσης.

στ) Εφοί σον τα δικαιολογητικαί  συμμετοχηί ς και οι οικονομικοιί οί ροι δεν είχουν αποτυπωθειί στο συί νολοί
τους στις ειδικείς ηλεκτρονικείς φοί ρμες του υποσυστηί ματος, οι προσφείροντες επισυναί πτουν ψηφιακαί
υπογεγραμμείνα τα σχετικαί  ηλεκτρονικαί  αρχειία, συί μφωνα με τους οί ρους της  παρουί σας διακηί ρυξης.xiv

ζ)  Αποί  το υποσυί στημα εκδιίδεται ηλεκτρονικηί  αποί δειξη υποβοληί ς προσφοραί ς, η οποιία αποστείλλεται
στον οικονομικοί  φορεία με μηί νυμα ηλεκτρονικουί  ταχυδρομειίου.
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Στις  ως αί νω  περιπτωί σεις  που με  την προσφοραί  υποβαί λλονται  ιδιωτικαί  είγγραφα,  αυταί  γιίνονται
αποδεκταί  ειίτε  καταί  τα προβλεποί μενα στις  διαταί ξεις  του ν.  4250/2014 (Α΄  94)  ειίτε  και  σε  απληί
φωτοτυπιία, εφοί σον συνυποβαί λλεται υπευί θυνη δηί λωση, στην οποιία βεβαιωί νεται η ακριίβειαί  τους και
η οποιία φείρει υπογραφηί  μεταί  την είναρξη ισχυί ος της διαδικασιίας συί ναψης της συί μβασης (ηί τοι μεταί
την ημερομηνιία δημοσιίευσης της προκηί ρυξης της συί μβασης στο ΚΗΜΔΗΣ)xv.

3.6  Αποί συρση προσφοραί ς
Οι  προσφείροντες  δυί νανται  να  ζητηί σουν  την  αποί συρση  υποβληθειίσας  προσφοραί ς,  πριν  την
καταληκτικηί  ημερομηνιία υποβοληί ς των προσφορωί ν, με είγγραφο αιίτημα τους προς την αναθείτουσα
αρχηί ,  σε  μορφηί  ηλεκτρονικουί  αρχειίου  Portable Document Format (PDF)  που  φείρει  εγκεκριμείνη
προηγμείνη  ηλεκτρονικηί  υπογραφηί  ηί  προηγμείνη  ηλεκτρονικηί  υπογραφηί   με  χρηί ση  εγκεκριμείνων
πιστοποιητικωί ν συί μφωνα με την παρ. 3 του αί ρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μείσω
της λειτουργικοί τητας «Επικοινωνιία» του υποσυστηί ματος. Πιστοποιημείνος χρηί στης της αναθείτουσας
αρχηί ς,  μεταί  αποί  σχετικηί  αποί φαση της αναθείτουσας αρχηί ς, η οποιία αποδείχεται το σχετικοί  αιίτημα
του προσφείροντα, προβαιίνει στην αποί ρριψη της σχετικηί ς ηλεκτρονικηί ς προσφοραί ς στο υποσυί στημα
πριν την καταληκτικηί  ημερομηνιία υποβοληί ς της προσφοραί ς. Κατοί πιν, ο οικονομικοί ς φορείας δυί ναται
να  υποβαί λει  εκ  νείου  προσφοραί  μείσω  του  υποσυστηί ματος  είως  την  καταληκτικηί  ημερομηνιία
υποβοληί ς  των προσφορωί ν.

3.7  Οι  αλλοδαποιί  οικονομικοιί  φορειίς  δεν  είχουν  την  υποχρείωση  να  υπογραί φουν  τα
δικαιολογητικαί  της προσφοραί ς με χρηί ση προηγμείνης ηλεκτρονικηί ς υπογραφηί ς, αλλαί  μπορειί  να
τα αυθεντικοποιουί ν  με  οποιονδηί ποτε  αί λλον  προί σφορο  τροί πο,  εφοί σον  στη  χωί ρα  προείλευσηί ς
τους δεν ειίναι υποχρεωτικηί  η χρηί ση προηγμείνης ψηφιακηί ς υπογραφηί ς σε διαδικασιίες συί ναψης
δημοσιίων συμβαί σεων. Στις περιπτωί σεις αυτείς η προσφοραί  συνοδευί εται με υπευί θυνη δηί λωση,
στην  οποιία  δηλωί νεται  οί τι,  στη  χωί ρα  προείλευσης  δεν  προβλείπεται  η  χρηί ση  προηγμείνης
ψηφιακηί ς υπογραφηί ς ηί  οί τι,  στη χωί ρα προείλευσης δεν ειίναι υποχρεωτικηί  η χρηί ση προηγμείνης
ψηφιακηί ς  υπογραφηί ς  για  τη  συμμετοχηί  σε  διαδικασιίες  συί ναψης  δημοσιίων  συμβαί σεων.  Η
υπευί θυνη δηί λωση του προηγουί μενου εδαφιίου φείρει υπογραφηί  είως και δείκα (10) ημείρες πριν
την καταληκτικηί  ημερομηνιία υποβοληί ς των προσφορωί νxvi.

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  καταληκτικηί  ημερομηνιία  υποβοληί ς  προσφορωί ν,  οί πως  οριίζεται  στο  αί ρθρο  18  της
παρουί σας,  και  πριν  την  ηλεκτρονικηί  αποσφραί γιση,  η  αναθείτουσα  αρχηί  κοινοποιειί  στους
προσφείροντες τον σχετικοί  καταί λογο συμμετεχοί ντων, οί πως αυτοί ς παραί γεται αποί  το υποσυί στημα. 

β) Στη συνείχεια, τα μείλη της Επιτροπηί ς Διαγωνισμουί xvii, καταί  την ημερομηνιία και ωί ρα που οριίζεται
στο  αί ρθρο  18  της  παρουί σας,   προβαιίνουν  σε  ηλεκτρονικηί  αποσφραί γιση  του  υποφακείλου
«Δικαιολογητικαί  Συμμετοχηί ς» και του υποφακείλου “Οικονομικηί  Προσφοραί ”. 

γ) Στον ηλεκτρονικοί  χωί ρο «Συνημμείνα  Ηλεκτρονικουί  Διαγωνισμουί », αναρταί ται αποί  την Επιτροπηί
Διαγωνισμουί  ο σχετικοί ς καταί λογος μειοδοσιίας,  προκειμείνου να λαί βουν γνωί ση οι προσφείροντες.

δ) Ακολουί θως, η Επιτροπηί  Διαγωνισμουί  προβαιίνει, καταί  σειραί  μειοδοσιίας,σε είλεγχο της ολοίγραφης
και αριθμητικηί ς αναγραφηί ς των επιμείρους ποσοστωί ν είκπτωσης και της ομαληί ς μεταξυί  τους σχείσης,
βαί σει της παραγωγηί ς σχετικουί  ψηφιακουί  αρχειίου, μείσα αποί  το υποσυί στημα. 
Για την εφαρμογηί  του ελείγχου ομαλοί τητας, χρησιμοποιειίται αποί  την Επιτροπηί  Διαγωνισμουί  η μείση
είκπτωση προσφοραί ς (Εμ), συί μφωνα με τα οριζοί μενα στα αί ρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

ε) Όλες οι οικονομικείς προσφορείς, μεταί  τις τυχοί ν αναγκαιίες διορθωί σεις, καταχωριίζονται, καταί  τη
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σειραί  μειοδοσιίας, στο πρακτικοί  της επιτροπηί ς, το οποιίο και υπογραί φεται αποί  τα μείλη της.

στ) Στη συνείχεια, η Επιτροπηί  Διαγωνισμουί , την ιίδια ημείρα, ελείγχει τα δικαιολογητικαί  συμμετοχηί ς
του αί ρθρου 24.2 της παρουί σας καταί  τη σειραί  της μειοδοσιίας, αρχιίζοντας αποί  τον πρωί το μειοδοί τη. Αν
η ολοκληί ρωση του ελείγχου αυτουί  δεν ειίναι δυνατηί  την ιίδια μείρα, λοίγω του μεγαί λου αριθμουί  των
προσφορωί ν ελείγχονται τουλαί χιστον οι δείκα (10) πρωί τες καταί  σειραί  μειοδοσιίας. Στην περιίπτωση
αυτηί  η διαδικασιία συνεχιίζεται τις εποί μενες εργαί σιμες ημείρεςxviii. 

ζ) Η Επιτροπηί  Διαγωνισμουί , πριν την ολοκληί ρωση της συί νταξης  του πρακτικουί  της, επικοινωνειί με
τους  εκδοί τες  που  αναγραί φονται  στις  υποβληθειίσες  εγγυητικείς  επιστολείς,  προκειμείνου  να
διαπιστωί σει την εγκυροί τηταί  τους. Αν διαπιστωθειί  πλαστοί τητα εγγυητικηί ς επιστοληί ς, ο υποψηί φιος
αποκλειίεται  αποί  τον διαγωνισμοί ,  υποβαί λλεται  μηνυτηί ρια αναφοραί  στον αρμοί διο εισαγγελεία  και
κινειίται διαδικασιία πειθαρχικηί ς διίωξης, συί μφωνα με τις διαταί ξεις των αί ρθρων 82 και εποί μενα του ν.
3669/2008.

η)  Η  περιγραφοί μενη  διαδικασιία  καταχωρειίται  στο  πρακτικοί  της  Επιτροπηί ς  Διαγωνισμουί  ηί  σε
παραί ρτημαί  του, που υπογραί φεται αποί  τον Προί εδρο και τα μείλη της.
Η Επιτροπηί  Διαγωνισμουί  ολοκληρωί νει τη συί νταξη του σχετικουί  πρακτικουί  με το αποτείλεσμα της
διαδικασιίας, με το οποιίο εισηγειίται την αναί θεση της συί μβασης στον μειοδοί τη (ηί  τη ματαιίωση της
διαδικασιίας), και υποβαί λλει στην αναθείτουσα αρχηί  το σχετικοί  ηλεκτρονικοί  αρχειίο, ως “εσωτερικοί ”,
μείσω της λειτουργιίας “επικοινωνιία” του υποσυστηί ματος, προς είγκριση.xix

θ) Στη συνείχεια, η αναθείτουσα αρχηί  κοινοποιειί την αποί φαση είγκρισης του πρακτικουί  σε οί λους τους
προσφείροντες και παρείχει προί σβαση στα υποβληθείντα στοιχειία των λοιπωί ν συμμετεχοί ντων. Καταί
της αποί φασης αυτηί ς χωρειί είνσταση, καταί  τα οριζοί μενα στην παραί γραφο 4.3 της παρουί σης.

ι)  Επισημαιίνεται  οί τι,  σε  περιίπτωση που οι  προσφορείς  είχουν την ιίδια ακριβωί ς  τιμηί  (ισοί τιμες),  η
αναθείτουσα αρχηί  επιλείγει τον (προσωρινοί ) αναί δοχο με κληί ρωση μεταξυί  των οικονομικωί ν φορείων
που  υπείβαλαν ισοί τιμες  προσφορείς.  Η  κληί ρωση  γιίνεται  ενωί πιον  της  Επιτροπηί ς  Διαγωνισμουί  και
παρουσιία των οικονομικωί ν φορείων που υπείβαλαν τις ισοί τιμες προσφορείς, σε ημείρα και ωί ρα που θα
τους γνωστοποιηθειί  μείσω της λειτουργικοί τητας “επικοινωνιία” του υποσυστηί ματος.

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

α) Μεταί  την αξιολοίγηση των προσφορωί ν, η αναθείτουσα αρχηί  προσκαλειί, στο πλαιίσιο της σχετικηί ς
ηλεκτρονικηί ς διαδικασιίας συί ναψης συί μβασης και μείσω της λειτουργικοί τητας της «Επικοινωνιίας»,
τον  προσωρινοί  αναί δοχο  να  υποβαί λει  εντοί ς  προθεσμιίας  10  ημερώνxx αποί  την  κοινοποιίηση  της
σχετικηί ς είγγραφης κοινοποιίησης σε αυτοί ν τα προβλεποί μενα στις κειίμενες διαταί ξεις δικαιολογητικαί
προσωρινουί  αναδοίχου και τα αποδεικτικαί  είγγραφα νομιμοποιίησηςxxi.

β)  Τα  δικαιολογητικαί  του  προσωρινουί  αναδοίχου  υποβαί λλονται  αποί  τον  οικονομικοί  φορεία
ηλεκτρονικαί , μείσω της λειτουργικοί τητας της «Επικοινωνιίας» στην αναθείτουσα αρχηί .

γ)  Αν  δεν  υποβληθουί ν  τα  παραπαί νω  δικαιολογητικαί  ηί  υπαί ρχουν  ελλειίψεις  σε  αυταί  που
υποβληί θηκαν και  ο  προσωρινοί ς  αναί δοχος υποβαί λλει  εντοί ς  της προθεσμιίας  της παραγραί φου (α)
αιίτημα  προς  την  Επιτροπηί  Διαγωνισμουί  για  την  παραί ταση  της  προθεσμιίας  υποβοληί ς,  το  οποιίο
συνοδευί εται με αποδεικτικαί  είγγραφα αποί  τα οποιία να αποδεικνυί εται οί τι είχει αιτηθειί  τη χορηί γηση
των δικαιολογητικωί ν, η αναθείτουσα αρχηί  παρατειίνει την προθεσμιία υποβοληί ς των δικαιολογητικωί ν
για οί σο χροί νο απαιτηθειί για τη χορηί γηση των δικαιολογητικωί ν αποί  τις αρμοί διες αρχείς.

Το παροί ν εφαρμοί ζεται και στις περιπτωί σεις που η αναθείτουσα αρχηί  τυχοί ν ζητηί σει την προσκοί μιση
δικαιολογητικωί ν  καταί  τη  διαδικασιία  αξιολοίγησης  των  προσφορωί ν  και  πριν  αποί  το  σταί διο
κατακυί ρωσης, κατ’ εφαρμογηί  της διαί ταξης του αί ρθρου 79 παραί γραφος 5 εδαί φιο α΄ ν. 4412/2016,
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τηρουμείνων των αρχωί ν της ιίσης μεταχειίρισης και της διαφαί νειαςxxii. 

Εντοί ς  τριωί ν  (3)  εργασιίμων  ημερωί ν  αποί  την  ηλεκτρονικηί  υποβοληί  των  ως  αί νω  στοιχειίων  και
δικαιολογητικωί ν,  συί μφωνα  με  τα  ανωτείρω  υποί  β)  και  γ)  αναφεροί μενα,  προσκομιίζονται
υποχρεωτικαί  αποί  τον  οικονομικοί  φορεία  στην  αναθείτουσα  αρχηί ,  σε  έντυπη  μορφή  και  σε
σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή ,
συί μφωνα  με  τις  διαταί ξεις  του  αί ρθρου  11  παρ.  2  του  ν.  2690/1999  ''Κωί δικας  Διοικητικηί ς
Διαδικασιίας'', οί πως τροποποιηί θηκε με τις διαταί ξεις του αί ρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014.
Ο ανωτείρω φαί κελος συνοδευί εται απο αιίτηση, στην οποιία αναγραί φονται τα εξηί ς:
• « Δικαιολογητικαί  προσωρινουί  αναδοίχου (κατακυί ρωσης)»,
• A/Α Συστηί ματος και ο τιίτλος του διαγωνισμουί  στον οποιίο αφορουί ν τα δικαιολογητικαί  , 
• τα στοιχειία ταυτοί τητας του προσφείροντος (μεμονωμείνου η είνωσης), δηλαδηί  επωνυμιία (ηί  ονομα-
τεπωί νυμο φυσικουί  προσωί που), απαραιίτητα στοιχειία επικοινωνιίας (ταχυδρομικηί  διευί θυνση, αριθμοί
τηλεφωί νου, fax, e-mail ).

δ) Αν καταί  τον είλεγχο των παραπαί νω δικαιολογητικωί ν διαπιστωθειί οί τι:
i) τα στοιχειία που δηλωί θηκαν με το Τυποποιημείνο Έντυπο Υπευί θυνης Δηί λωσης (ΤΕΥΔ), ειίναι ψευδηί
ηί  ανακριβηί  ηί
ii)  αν  δεν  υποβληθουί ν  στο  προκαθορισμείνο  χρονικοί  διαί στημα  τα  απαιτουί μενα  πρωτοί τυπα  ηί
αντιίγραφα, των παραπαί νω δικαιολογητικωί ν, ηί
iii) αν αποί  τα δικαιολογητικαί  που προσκομιίσθηκαν νομιίμως και εμπροθείσμως, δεν αποδεικνυί ονται οι
οί ροι  και  οι  προυϋ ποθείσεις  συμμετοχηί ς  συί μφωνα  με  τα  αί ρθρα  21,  22  και  23  της  παρουί σας,xxiii

απορριίπτεται η προσφοραί  του προσωρινουί  αναδοίχου, καταπιίπτει υπείρ της αναθείτουσας αρχηί ς η
εγγυί ηση συμμετοχηί ς του και η κατακυί ρωση γιίνεται στον προσφείροντα που υπείβαλε την αμείσως
εποί μενη  πλείον  συμφείρουσα  αποί  οικονομικηί  αί ποψη  προσφοραί  βαί σει  της  τιμηί ς  τηρουμείνης  της
ανωτείρω διαδικασιίας.

Σε περιίπτωση είγκαιρης και προσηί κουσας ενημείρωσης της αναθείτουσας αρχηί ς για μεταβολείς στις
προυϋ ποθείσεις  τις  οποιίες  ο  προσωρινοί ς  αναί δοχος  ειίχε  δηλωί σει  με  το  Τυποποιημείνο  Έντυπο
Υπευί θυνης  Δηί λωσης  (ΤΕΥΔ)  οί τι  πληροιί  και  οι  οποιίες  επηί λθαν  ηί  για  τις  οποιίες  είλαβε  γνωί ση  ο
προσωρινοί ς αναί δοχος μεταί  την δηί λωση και μείχρι την ημείρα της ειδοποιίησης/προί σκλησης για την
προσκοί μιση  των δικαιολογητικωί ν  κατακυί ρωσης (οψιγενειίς  μεταβολείς),  δεν  καταπιίπτει  υπείρ  της
αναθείτουσας αρχηί ς η εγγυί ηση συμμετοχηί ς του, που ειίχε προσκομισθειί, συί μφωνα με το αί ρθρο 15 της
παρουί σας.

Αν κανείνας αποί  τους προσφείροντες δεν υπείβαλε αληθηί  ηί  ακριβηί  δηί λωση, ηί  αν κανείνας αποί  τους
προσφείροντες δεν προσκομιίζει είνα ηί  περισσοί τερα αποί  τα απαιτουί μενα δικαιολογητικαί , ηί  αν κανείνας
αποί  τους προσφείροντες δεν αποδειίξει οί τι πληροιί  τα κριτηί ρια ποιοτικηί ς επιλογηί ς του αί ρθρου 22, η
διαδικασιία συί ναψης της συί μβασης ματαιωί νεται.

 Η διαδικασιία ελείγχου των ως αί νω δικαιολογητικωί ν ολοκληρωί νεται με τη συί νταξη πρακτικουί  αποί
την Επιτροπηί  Διαγωνισμουί , στο οποιίο αναγραί φεται η τυχοί ν συμπληί ρωση δικαιολογητικωί ν καταί  τα
οριζοί μενα στην παραί γραφο (γ) του παροί ντος αί ρθρουxxiv.  Η Επιτροπηί , στη συνείχεια,   το κοινοποιειί,
μείσω της «λειτουργικοί τητας της «Επικοινωνιίας», στην αναθείτουσα αρχηί  για τη ληί ψη αποί φασης.

Η αναθείτουσα αρχηί  προβαιίνει,  μεταί  την είγκριση του ανωτείρω πρακτικουί ,  στην κοινοποιίηση της
αποί φασης κατακυί ρωσης, μαζιί  με αντιίγραφο οί λων των πρακτικωί ν, σε καί θε προσφείροντα που δεν
είχει αποκλεισθειί  οριστικαί ,xxv εκτοί ς αποί  τον προσωρινοί  αναί δοχο, συί μφωνα με τις κειίμενες διαταί ξεις,
μείσω της λειτουργικοί τητας της «Επικοινωνιίας», και επιπλείον αναρταί  τα Δικαιολογητικαί  του προσω-
ρινουί  αναδοίχου στον χωί ρο «Συνημμείνα Ηλεκτρονικουί  Διαγωνισμουί ».

ε)  Η  συί ναψη  της  συί μβασης  επείρχεται  με  την  κοινοποιίηση  της  αποί φασης  κατακυί ρωσης  στον
προσωρινοί  αναί δοχο συί μφωνα με τα οριζοί μενα στο αί ρθρο 105 ως ακολουί θως :
Μεταί  την αί πρακτη παί ροδο της προθεσμιίας αί σκησης προδικαστικηί ς προσφυγηί ς ηί ,   σε περιίπτωση

9

20PROC006141252 2020-01-09



αί σκησηί  της,  οί ταν παρείλθει αί πρακτη η προθεσμιία αί σκησης αιίτησης αναστοληί ς καταί  της αποί φασης
της Α.Ε.Π.Π. και, σε περιίπτωση αί σκησης αιίτησης αναστοληί ς καταί  της αποί φασης της Α.Ε.Π.Π., οί ταν
εκδοθειί αποί φαση επιί της αιίτησης, με την επιφυί λαξη της χορηί γησης προσωρινηί ς διαταγηί ς, συί μφωνα
με τα οριζοί μενα στο τελευταιίο εδαί φιο της παραγραί φου 4 του αί ρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, μεταί
την  ολοκληί ρωση  του  προσυμβατικουί  ελείγχου  αποί  το  Ελεγκτικοί  Συνείδριο,  εφοί σον  απαιτειίται,
συί μφωνα με τα αί ρθρα 35 και 36 του ν.  4129/2013,  ο προσωρινοί ς  αναί δοχος,  υποβαί λλει,  εφοί σον
απαιτειίται,   υπευί θυνη  δηί λωση,  μεταί  αποί  σχετικηί  προί σκληση  της  αναθείτουσας  αρχηί ς,  μείσω  της
λειτουργικοί τητας  της  “Επικοινωνιίας”  του  υποσυστηί ματος.  Στην  υπευί θυνη  δηί λωση,  η  οποιία
υπογραί φεται καταί  τα οριζοί μενα στο αί ρθρο 23 της παρουί σας, δηλωί νεται οί τι, δεν είχουν επείλθει στο
προί σωποί  του οψιγενειίς μεταβολείς, καταί  την είννοια του αί ρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμείνου
να διαπιστωθειί οί τι δεν είχουν εκλειίψει οι προυϋ ποθείσεις συμμετοχηί ς του αί ρθρου 21, οί τι εξακολουθουί ν
να πληρουί νται τα κριτηί ρια  επιλογηί ς του αί ρθρου 22 και οί τι δεν συντρείχουν οι λοίγοι αποκλεισμουί  του
ιίδιου αί ρθρου,.  Η υπευί θυνη δηί λωση ελείγχεται αποί  την Επιτροπηί  Διαγωνισμουί ,  η οποιία συνταί σσει
πρακτικοί  που συνοδευί ει τη συί μβασηxxvi.

Μείσω  της  λειτουργικοί τητας  της  “Επικοινωνιίας”  του  υποσυστηί ματος  κοινοποιειίται  η  αποί φαση
κατακυί ρωσης  στον  προσωρινοί  αναί δοχοxxvii.  Με  την  ιίδια  αποί φαση   καλειίται  ο  αναί δοχος  οί πως
προσείλθει  σε  ορισμείνο  τοί πο  και  χροί νο  για  την  υπογραφηί  του  συμφωνητικουί ,   θείτονταί ς  του  η
αναθείτουσα  αρχηί  προθεσμιία  που  δεν  μπορειί  να  υπερβαιίνει  τις  ειίκοσι  (20)  ημείρες  αποί  την
κοινοποιίηση ειδικηί ς ηλεκτρονικηί ς προί σκλησης, μείσω της λειτουργικοί τητας της “Επικοινωνιίας” του
υποσυστηί ματος,  προσκομιίζοντας,  και την απαιτουί μενη εγγυητικηί  επιστοληί  καληί ς εκτείλεσης.  Η εν
λοίγω  κοινοποιίηση  επιφείρει  τα  είννομα  αποτελείσματα  της  αποί φασης  κατακυί ρωσης,  συί μφωνα  με
οριζοί μενα στην παρ. 3 του αί ρθρου 105 του ν.4412/2016.       

Εαί ν ο αναί δοχος δεν προσείλθει να υπογραί ψει το συμφωνητικοί , μείσα στην προθεσμιία που οριίζεται
στην ειδικηί  προί κληση, κηρυί σσεται είκπτωτος, καταπιίπτει υπείρ της αναθείτουσας αρχηί ς η εγγυί ηση
συμμετοχηί ς του και ακολουθειίται η διαδικασιία του αί ρθρου 4.2.γ της παρουί σας για  τον προσφείροντα
που  υπείβαλε  την  αμείσως  εποί μενη  πλείον  συμφείρουσα  αποί  οικονομικηί  αί ποψη  προσφοραί  βαί σει
τιμηί ςxxviii. Αν κανείνας αποί  τους προσφείροντες δεν προσείλθει για την υπογραφηί  του συμφωνητικουί , η
διαδικασιία συί ναψης της συί μβασης ματαιωί νεται, συί μφωνα με την περιίπτωση  β της παραγραί φου 1
του αί ρθρου 106 του ν. 4412/2016.

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία

Καί θε ενδιαφεροί μενος, ο οποιίος είχει ηί  ειίχε συμφείρον να του ανατεθειί  η συγκεκριμείνη συί μβαση και
είχει ηί  ειίχε υποστειί ηί  ενδείχεται να υποστειί ζημιία αποί  εκτελεστηί  πραί ξη ηί  παραί λειψη της αναθείτουσας
αρχηί ς  καταί  παραί βαση  της  νομοθεσιίας  της  Ευρωπαιϋκηί ς  Ένωσης  ηί  της  εσωτερικηί ς  νομοθεσιίας,
δικαιουί ται  να  ασκηί σει  προδικαστικηί  προσφυγηί  ενωί πιον  της  ΑΕΠΠ  καταί  της  σχετικηί ς  πραί ξης  ηί
παραί λειψης της αναθείτουσας αρχηί ς, προσδιοριίζοντας ειδικωί ς τις νομικείς και πραγματικείς αιτιαί σεις
που δικαιολογουί ν το αιίτημαί  τουxxix. 
Σε περιίπτωση προσφυγηί ς καταί  πραί ξης της αναθείτουσας αρχηί ς,  η προθεσμιία για την αί σκηση της
προδικαστικηί ς προσφυγηί ς ειίναι:

(α)  δείκα  (10)  ημείρες  αποί  την  κοινοποιίηση  της  προσβαλλοί μενης  πραί ξης  στον  ενδιαφεροί μενο
οικονομικοί  φορεία αν η πραί ξη κοινοποιηί θηκε με ηλεκτρονικαί  μείσα ηί  τηλεομοιοτυπιία ηί  
(β)  δεκαπείντε  (15)  ημείρες  αποί  την  κοινοποιίηση  της  προσβαλλοί μενης  πραί ξης  σε  αυτοί ν  αν
χρησιμοποιηί θηκαν αί λλα μείσα επικοινωνιίας, αί λλως  
γ) δείκα (10) ημείρες αποί  την πληί ρη, πραγματικηί  ηί  τεκμαιροί μενη, γνωί ση της πραί ξης που βλαί πτει τα
συμφείροντα του ενδιαφεροί μενου οικονομικουί  φορεία. 

Σε  περιίπτωση  παραί λειψης,  η  προθεσμιία  για  την  αί σκηση  της  προδικαστικηί ς  προσφυγηί ς  ειίναι
δεκαπείντε (15) ημείρες αποί  την επομείνη της συντείλεσης της προσβαλλοί μενης παραί λειψηςxxx.
Η  προδικαστικηί  προσφυγηί ,  με  βαί ση και  τα  οί σα  προβλείπονται  στο π.δ.  39/2017,  κατατιίθεται
ηλεκτρονικαί  βαί σει του τυποποιημείνου εντυί που και μείσω της λειτουργικοί τητας «Επικοινωνιία»
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του  υποσυστηί ματος  προς  την  Αναθείτουσα  Αρχηί ,  επιλείγοντας  καταί  περιίπτωση  την  είνδειξη
«Προδικαστικηί  Προσφυγηί » και επισυναί πτοντας το σχετικοί  είγγραφο συί μφωνα με την παρ. 3 του
αί ρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Για  το  παραδεκτοί  της  αί σκησης  της  προδικαστικηί ς  προσφυγηί ς  κατατιίθεται  παραί βολο  αποί  τον
προσφευί γοντα υπείρ του Δημοσιίου, καταί  τα ειδικαί  οριζοί μενα στο αί ρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποιίο επιστρείφεται στον προσφευί γοντα σε περιίπτωση ολικηί ς ηί  μερικηί ς αποδοχηί ς της προσφυγηί ς
του ηί  σε περιίπτωση που πριν την είκδοση της αποί φασης της ΑΕΠΠ επιί της προσφυγηί ς, η αναθείτουσα
αρχηί  ανακαλειί την προσβαλλοί μενη πραί ξη ηί  προβαιίνει στην οφειλοί μενη ενείργεια. 
Η  προθεσμιία  για  την  αί σκηση  της  προδικαστικηί ς  προσφυγηί ς  και  η  αί σκησηί  της  κωλυί ουν  τη
συί ναψη της συί μβασης επιί ποινηί  ακυροί τητας, η οποιία διαπιστωί νεται με αποί φαση της ΑΕΠΠ μεταί
αποί  αί σκηση προσφυγηί ς, συί μφωνα με το αί ρθρο 368    του ν. 4412/2016. 

Η  προηγουί μενη  παραί γραφος  δεν  εφαρμοί ζεται  στην  περιίπτωση  που,  καταί  τη  διαδικασιία
συί ναψης της παρουί σας συί μβασης, υποβληθειί μοί νο μιία (1) προσφοραί xxxi.

Καταί  τα λοιπαί , η αί σκηση της προδικαστικηί ς προσφυγηί ς δεν κωλυί ει την προί οδο της διαγωνιστικηί ς
διαδικασιίας, , εκτοί ς αν ζητηθουί ν προσωριναί  μείτρα προστασιίας καταί  το αί ρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η αναθείτουσα αρχηί , μείσω της λειτουργιίας της «Επικοινωνιίας»: 
α.  Κοινοποιειί  την  προδικαστικηί  προσφυγηί  σε  καί θε  ενδιαφεροί μενο  τριίτο  συί μφωνα  με  τα
προβλεποί μενα στην περ. α της παρ. 1 του αί ρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ.
1 του αί ρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 
β. Ειδοποιειί, παρείχει προί σβαση στο συί νολο των στοιχειίων του διαγωνισμουί  και διαβιβαί ζει στην
Αρχηί  Εξείτασης Προδικαστικωί ν  Προσφυγωί ν (ΑΕΠΠ) τα προβλεποί μενα στην περ.  β’  της παρ.  1
του αί ρθρου 365 του ν. 4412/2016, συί μφωνα και με την παρ. 1 του αί ρθρου 9 του π.δ. 39/2017 

Η  ΑΕΠΠ αποφαιίνεται  αιτιολογημείνα  επιί  της  βασιμοί τητας  των προβαλλοί μενων πραγματικωί ν  και
νομικωί ν ισχυρισμωί ν της προσφυγηί ς και των ισχυρισμωί ν της αναθείτουσας αρχηί ς και, σε περιίπτωση
παρείμβασης, των ισχυρισμωί ν του παρεμβαιίνοντος και δείχεται (εν οί λω ηί  εν μείρει) ηί  απορριίπτει την
προσφυγηί  με αποί φασηί  της, η οποιία εκδιίδεται μείσα σε αποκλειστικηί  προθεσμιία ειίκοσι (20) ημερωί ν
αποί  την ημείρα εξείτασης της προσφυγηί ςxxxii.

Σε περιίπτωση συμπληρωματικηί ς αιτιολογιίας επιί της προσβαλλοί μενης πραί ξης, αυτηί  υποβαί λλεται είως
και  δείκα  (10)  ημείρες  πριν  την  συζηί τηση  της  προσφυγηί ς  και  κοινοποιειίται  αυθημεροί ν  στον
προσφευί γοντα  μείσω  της  πλατφοί ρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  ηί  αν  αυτοί  δεν  ειίναι  εφικτοί  με  οποιοδηί ποτε
προί σφορο  μείσο.  Υπομνηί ματα  επιί  των  αποί ψεων  και  της  συμπληρωματικηί ς  αιτιολογιίας  της
Αναθείτουσας Αρχηί ς κατατιίθενται μείσω της πλατφοί ρμας του ΕΣΗΔΗΣ είως πείντε (5) ημείρες πριν αποί
τη συζηί τηση της προσφυγηί ςxxxiii.

Η  αί σκηση  της  προδικαστικηί ς  προσφυγηί ς  αποτελειί  προυϋ ποί θεση  για  την  αί σκηση  των  είνδικων
βοηθημαί των  της αιίτησης αναστοληί ς και της αιίτησης ακυί ρωσης του αί ρθρου 372 του ν. 4412/2016
καταί  των εκτελεστωί ν πραί ξεων ηί  παραλειίψεων της αναθείτουσας αρχηί ς.
Όποιος είχει είννομο συμφείρον μπορειί  να ζητηί σει την αναστοληί  της εκτείλεσης της αποί φασης της
ΑΕΠΠ και την ακυί ρωσηί  της ενωί πιον του αρμοδιίου δικαστηριίουxxxiv. Δικαιίωμα αί σκησης των ιίδιων
ενδιίκων βοηθημαί των είχει  και  η  αναθείτουσα  αρχηί ,  αν  η  ΑΕΠΠ  καί νει  δεκτηί  την  προδικαστικηί
προσφυγηί .  Με  τα  είνδικα  βοηθηί ματα  της  αιίτησης  αναστοληί ς  και  της  αιίτησης  ακυί ρωσης
λογιίζονται  ως συμπροσβαλλοί μενες  με  την αποί φαση της ΑΕΠΠ και  οί λες οι  συναφειίς  προς  την
ανωτείρω  αποί φαση  πραί ξεις  ηί  παραλειίψεις  της  αναθείτουσας  αρχηί ς,  εφοί σον  είχουν  εκδοθειί  ηί
συντελεστειί  αντιστοιίχως είως τη συζηί τηση της αιίτησης αναστοληί ς  ηί  την πρωί τη συζηί τηση της
αιίτησης ακυί ρωσης.

Η αί σκηση της αιίτησης αναστοληί ς δεν εξαρταί ται αποί  την προηγουί μενη αί σκηση της αιίτησης ακυί ρω-
σης.
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Η αιίτηση αναστοληί ς κατατιίθεται στο αρμοί διο δικαστηί ριο μείσα σε προθεσμιία δείκα (10) ημερωί ν αποί
την κοινοποιίηση ηί  την πληί ρη γνωί σηxxxv της αποί φασης επιί της προδικαστικηί ς προσφυγηί ς και συζητειί -
ται το αργοί τερο εντοί ς τριαί ντα (30) ημερωί ν αποί  την καταί θεσηί  της. Για την αί σκηση της αιτηί σεως ανα-
στοληί ς κατατιίθεται το προβλεποί μενο παραί βολο, συί μφωνα με τα ειδικοί τερα οριζοί μενα στο αί ρθρο
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η αί σκηση αιίτησης αναστοληί ς κωλυί ει τη συί ναψη της συί μβασης, εκτοί ς εαί ν με την προσωρινηί  διαταγηί  
ο αρμοί διος δικαστηί ς αποφανθειί διαφορετικαί .

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

Σχετικαί  με την υπογραφηί  της συί μβασης, ισχυί ουν τα προβλεποί μενα στην παρ. 5 αί ρθρου 105 και
135 του ν. 4412/2016.
Τα  είγγραφα  της  συί μβασης   με  βαί ση  τα  οποιία  θα  εκτελεσθειί  το  είργο  ειίναι  τα  αναφεροί μενα
παρακαί τω.  Σε  περιίπτωση  ασυμφωνιίας  των  περιεχομείνων  σε  αυταί  οί ρων,  η  σειραί  ισχυί ος
καθοριίζεται  ως κατωτείρω. 

1. Το συμφωνητικοί .
2. Η παρουί σα Διακηί ρυξη.
3. Η Οικονομικηί  Προσφοραί .
4. Το Τιμολοί γιο Δημοπραί τησης 
5. Η Ειδικηί  Συγγραφηί  Υποχρεωί σεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνικηί  Συγγραφηί  Υποχρεωί σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικείς Προδιαγραφείς και τα 

Παραρτηί ματα τους. 
7. Η Τεχνικηί  Περιγραφηί  (Τ.Π.). 
8. Ο Προυϋ πολογισμοί ς Δημοπραί τησης.
9. Οι εγκεκριμείνες μελείτες του είργου. 
10.  Το εγκεκριμείνο Χρονοδιαί γραμμα κατασκευηί ς του είργου.
11.Το τευί χος ΣΑΥ-ΦΑΥ.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα  είγγραφα  της  συί μβασης  συνταί σσονται  υποχρεωτικαί  στην  ελληνικηί  γλωί σσα  και
προαιρετικαί  και σε αί λλες γλωί σσες, συνολικαί  ηί  μερικαί . Σε περιίπτωση ασυμφωνιίας μεταξυί  των
τμημαί των των εγγραί φων της συί μβασης που είχουν συνταχθειί  σε περισσσοί τερες γλωί σσες,
επικρατειί η ελληνικηί  είκδοση. Τυχοί ν ενσταί σεις υποβαί λλονται στην ελληνικηί  γλωί σσα. 

6.2. Οι προσφορείς και τα περιλαμβανοί μενα σε αυτείς στοιχειία, καθωί ς και τα αποδεικτικαί  είγγραφα
συνταί σσονται  στην ελληνικηί  γλωί σσα ηί  συνοδευί ονται  αποί  επιίσημη μεταί φρασηί  τους  στην
ελληνικηί  γλωί σσα. 

6.3. Στα αλλοδαπαί  δημοί σια είγγραφα και δικαιολογητικαί  εφαρμοί ζεται η Συνθηί κη της Χαί γης της
5.10.1961, που κυρωί θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικαί  τα αλλοδαπαί  ιδιωτικαί  είγγραφα
συνοδευί ονται αποί  μεταί φρασηί  τους στην ελληνικηί  γλωί σσα επικυρωμείνη ειίτε αποί  προί σωπο
αρμοί διο καταί  τις διαταί ξεις της εθνικηί ς νομοθεσιίας ειίτε αποί  προί σωπο καταί  νοί μο αρμοί διο της
χωί ρας  στην  οποιία  είχει  συνταχθειί  είγγραφοxxxvi. Επιίσης,  γιίνονται  υποχρεωτικαί  αποδεκταί
ευκρινηί  φωτοαντιίγραφα  εγγραί φων  που  είχουν  εκδοθειί  αποί  αλλοδαπείς  αρχείς  και  είχουν
επικυρωθειί  αποί  δικηγοί ρο, συί μφωνα με τα προβλεποί μενα στην παρ. 2 περ. β του αί ρθρου 11
του ν. 2690/1999 “Κωί δικας Διοικητικηί ς Διαδικασιίας”, αντικατασταί θηκε ως αί νω με το αί ρθρο
1 παρ.2 του ν.4250/2014.

6.4.   Ενημερωτικαί  και  τεχνικαί  φυλλαί δια  και  αί λλα  είντυπα-εταιρικαί  ηί  μη  –  με  ειδικοί  τεχνικοί
περιεχοί μενο  μπορουί ν  να  υποβαί λλονται  σε  αί λλη  γλωί σσα,  χωριίς  να  συνοδευί ονται  αποί
μεταί φραση στην ελληνικηί

6.5. Η  επικοινωνιία  με  την  αναθείτουσα  αρχηί ,  καθωί ς  και  μεταξυί  αυτηί ς  και  του  αναδοίχου,  θα
γιίνονται υποχρεωτικαί  στην ελληνικηί  γλωί σσα.
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Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

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

-  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»,xxxviii

-  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 )xxxix

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
-  Της  με  αριθ.  ΔΝΣ/61034/ΦΝ  466/29-12-2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Υποδομών  και
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,  μελετών και  παροχής  τεχνικών και  λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν.  4412/2016» (Β
4841),  όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β
1511).
-  Της  με  αριθ.  50844/11-5-2018  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων
επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279),
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441). 
της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  σχετικά  με  χρήση  των  επιμέρους
εργαλείων  και  διαδικασιών   του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
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-  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
τροποποιηί θηκε  με  το  ν.  3414/2005  (Α'  279),  για  τη  διασταυί ρωση  των  στοιχειίων  του
αναδοίχου με τα στοιχειία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινηί  αποί φαση
των Υπουργωί ν Αναί πτυξης και Επικρατειίας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικαί  με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’xl, καθωί ς  και  η  αποί φαση  του  Υφυπουργουί  Οικονομιίας  και  Οικονομικωί ν  υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμός  χωρών  στις  οποίες  λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”. 

7.3 Οι διαταί ξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κυί ρωση Κωί δικα Φοί ρου Προστιθείμενης Αξιίας».

7.4 Οι σε εκτείλεση των ανωτείρω διαταί ξεων εκδοθειίσες κανονιστικείς πραί ξειςxli,  καθωί ς και
λοιπείς διαταί ξεις που αναφείρονται ρηταί  ηί  απορρείουν αποί  τα οριζοί μενα στα συμβατικαί  τευί χη
της  παρουί σας  καθωί ς  και  το  συί νολο  των  διαταί ξεων  του  ασφαλιστικουί ,  εργατικουί ,
περιβαλλοντικουί  και φορολογικουί  δικαιίου και γενικοί τερα καί θε διαί ταξη (Νοί μος, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμηνευτικηί  εγκυί κλιος  που  διείπει  την  αναί θεση  και  εκτείλεση  του  είργου  της  παρουί σας
συί μβασης, είστω και αν δεν αναφείρονται 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

8.1. Το είργο χρηματοδοτειίται αποί  ΕΣΠΑxlii (Πραί ξη «Ολοκληί ρωση του Προσκηνιίου Πολιτισμουί »,
στον  Άξονα Προτεραιοί τητας «Προστασιία του Περιβαί λλοντος – Μεταί βαση σε μια οικονομιία
φιλικηί  στο περιβαί λλον», του Ε.Π. «Περιφερειακοί  επιχειρησιακοί  προίγραμμα Θεσσαλιίας 2014-
2020»,  με  χρηματοδοί τηση  αποί  Π.Ε.Π.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2014-2020  μείσω  του  Προγραί μματος
Δημοσιίων Επενδυί σεων (ΠΔΕ) ΣΑΕΠ0061/εναί ριθμο 2019ΕΠ00610005) και ειίναι εντεταγμείνο
στο Τεχνικοί  Προίγραμμα του Δηί μου με Κ.Α. 64.7341.41017.
Το  είργο υποί κειται  στις  κρατηί σειςxliii που  προβλείπονται  για  τα  είργα  αυταί ,
περιλαμβανομείνης  της  κραί τησης  υί ψους  0,07 %  υπείρ  των  λειτουργικωί ν  αναγκωί ν  της
Ενιαιίας  Ανεξαί ρτητης  Αρχηί ς  Δημοσιίων  Συμβαί σεων,  συί μφωνα  με  το  αί ρθρο  4  παρ  3  ν.
4013/2011xliv, της κραί τησης υί ψους 0,06 % υπείρ  των λειτουργικωί ν αναγκωί ν της Αρχηί ς
Εξείτασης  Προδικαστικωί ν  Προσφυγωί ν,  συί μφωνα  με  το  αί ρθρο  350  παρ.  3  του  ν.
4412/2016, καθωί ς και της κραί τησης 6%0, συί μφωνα με τις διαταί ξεις του αί ρθρου 53 παρ.
7  περ.  θ'  του  ν.  4412/2016  και  της  υπ'  αριθμ.  ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
αποί φασης του Υπουργουί  Υποδομωί ν και Μεταφορωί ν (Β' 2235).  

8.2. Τα γενικαί  είξοδα, οί φελος κ.λ.π.  του Αναδοί χου και οι επιβαρυί νσεις αποί  φοί ρους,  δασμουί ς
κ.λ.π.  καθοριίζονται  στο  αντιίστοιχο  αί ρθρο  της  Ε.Σ.Υ.   Ο  Φ.Π.Α.  βαρυί νει  τον  Κυί ριο  του
Έργου.
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8.3. Οι πληρωμείς θα γιίνονται συί μφωνα με το αί ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντιίστοιχο
αί ρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμηί  του εργολαβικουί  τιμηί ματος θα γιίνεται σε EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 
Η αναθείτουσα αρχηί xlv μπορειί,  καταί  τη  διαδικασιία  αξιολοίγησης των προσφορωί ν,  να καλείσει  τους
οικονομικουί ς  φορειίς,  μείσω  της   λειτουργικοί τητας  της  ‘’Επικοινωνιίας”  του  υποσυστηί ματος  να
συμπληρωί σουν  ηί  να  διευκρινιίσουν τα  είγγραφα  ηί  δικαιολογητικαί  που  είχουν  υποβαί λει,
συμπεριλαμβανομείνης και της οικονομικηί ς τους προσφοραί ς, μείσα σε ευί λογη προθεσμιία, η οποιία δεν
μπορειί  να ειίναι μικροί τερη αποί  επταί  (7) ημείρες αποί  την ημερομηνιία κοινοποιίησης σε αυτουί ς  της
σχετικηί ς προί σκλησης, συί μφωνα με τα ειδικοί τερα οριζοί μενα στις διαταί ξεις των αί ρθρων  102 και 103
του ν. 4412/2016 και του αί ρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.
Οποιαδηί ποτε διευκριίνιση ηί  συμπληί ρωση που υποβαί λλεται αποί  τους προσφείροντες ηί  υποψηφιίους,
χωριίς να είχει ζητηθειί αποί  την αναθείτουσα αρχηί xlvi, δεν λαμβαί νεται υποί ψη.

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Για  την  παρουί σα  διαδικασιία  είχει  εκδοθειί  η  αποί φαση  με  αρ.  2641/30-05-2019 για  την  αναί ληψη
υποχρείωσης/είγκριση δείσμευσης πιίστωσης για το οικονομικοί  είτος 2019 και με αρ. 1174/30-05-2019
καταχωί ρηση στο βιβλιίο εγκριίσεων και εντολωί ν πληρωμηί ς της Δ.Ο.Υ.  ( συμπληρωί νεται και ο αριθμοί ς
της  αποί φασης  είγκρισης  της  πολυετουί ς  αναί ληψης  σε  περιίπτωση  που  η  δαπαί νη  εκτειίνεται  σε
περισσοί τερα του ενοί ς οικονομικαί  είτη, συί μφωνα με το αί ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).xlvii
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου

Ο τιίτλος του είργου ειίναι: 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ».

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

Ο προυϋ πολογισμοί ς  δημοπραί τησης του  είργου  ανείρχεται  σεxlviii 4.999.999,90 Ευρώ και
αναλυί εται σε:
Δαπαί νη Εργασιωί ν: 2.971.081,55 Ευρώ 
Γενικαί  είξοδα και Όφελος εργολαί βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 534.794,68 Ευρώ 
Απροί βλεπταxlix (ποσοστουί  15% επιί  της δαπαί νης εργασιωί ν και του κονδυλιίου Γ.Ε.+Ο.Ε.):
525.881,43 Ευρώ,  που αναλωί νονται συί μφωνα με τους οί ρους του αί ρθρου 156 παρ. 3.(α)
του ν. 4412/2016.l

Φ.Π.Α. (24%): 967.741,92 Ευρώ

Στο ανωτείρω ποσοί  προβλείπεται αναθεωί ρηση στις τιμείς ποσουί  : 500,32 Ευρώ, συί μφωνα
με το αί ρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Δεν προβλέπεται ρηί τρα προί σθετης καταβοληί ς (πριμ), συί μφωνα με το αί ρθρο 149, του ν.
4412/2016.

Η παρουί σα συί μβαση δεν υποδιαιρειίται σε τμηί ματα και ανατιίθεται ως ενιαιίο συί νολο για
τους ακοί λουθους λοίγους ………………………………………………………..li 
(ή υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/επιμέρους έργα: 
…………………………………..........................................................................................................................................……..
τα  οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις).

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το Προσκηί νιο Πολιτισμουί  βριίσκεται στο κείντρο της ποί λης σε οικοί πεδο εμβαδουί  4.000 m2,
οί πισθεν του κτιριίου της Περιφείρειας Θεσσαλιίας και περιβαί λλεται αποί  τις οδουί ς  Κουμουνδουί ρου,
Ανθιίμου Γαζηί  και Βελληί . Με την παρουί σα εργολαβιία θα πραγματοποιηθουί ν οι απαιτουί μενες εργασιίες
για την ολοκληί ρωση του κτιριίου, οί σον αφοραί  τις οικοδομικείς εργασιίες εγκαταί στασης της σκηνηί ς και
οί λες τις Η-Μ εργασιίες, ενωί  θα υλοποιηθουί ν τελειωί ματα των οικοδομικωί ν εργασιωί ν της αιίθουσας του
προσκηνιίου και ο εξοπλισμοί ς αυτουί . Η εκτείλεση του είργου περιλαμβαί νει:
- Την κατασκευηί  οί λης της εσωτερικηί ς διαμοί ρφωσης του κελυί φους της αιίθουσας, με τις καί θετες

επιφαί νειες  αυτηί ς  καθωί ς  και  την  οροφηί  της,  και  την  επείνδυση  της  με  ξυί λινη  κατασκευηί  που
απαιτειίται για την ακουστικηί  της αιίθουσας.

- Την πληί ρη κατασκευηί  προμηί θεια και τοποθείτηση των καθισμαί των της πλατειίας, του εξωί στη και
του ΠΙΤ των μουσικωί ν.

- Τον απαιτουί μενο ξυί λινο εξοπλισμοί  των καμαρινιωί ν.
- Την κατασκευηί  των  ηλεκτροκιίνητων  μηχανισμωί ν  που  απαιτουί νται  για  την  λειτουργιία  της
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σκηνηί ς.
- Την κατασκευηί  των ηλεκτροκιίνητων μηχανισμωί ν του υποσκηνιίου.
- Το συί στημα ηλεκτροκιίνητου ελείγχου των συστημαί των. 
- Την αποπεραί τωση, οί λων των εγκατασταί σεων και του εξοπλισμουί  καθωί ς και οί λων των δικτυί ων

που αφορουί ν την υί δρευση, την αποχείτευση, την πυροπροστασιία, τον κλιματισμοί  καθωί ς και των
ισχυρωί ν και των ασθενωί ν ηλεκτρικωί ν εγκατασταί σεων.

Επισημαίνεται οί τι, το φυσικοί  και οικονομικοί  αντικειίμενο των δημοπρατουί μενων είργων  δεν πρείπει
να μεταβαί λλεται ουσιωδωί ς καταί  τη διαί ρκεια εκτείλεσης της συί μβασης, καταί  τα οριζοί μενα στην παρ.
4 του αί ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατοί τητα μεταβοληί ς υφιίσταται, μοί νο υποί  τις προυϋ ποθείσεις των
αί ρθρων 132lii και 156 ν. 4412/2016. 
Επιτρείπεται η χρηί ση των «επιί είλασσον» δαπανωί ν με τους ακοί λουθους οί ρους και περιορισμουί ς:

 Δεν τροποποιειίται το «βασικοί  σχείδιο» της προκηί ρυξης, ουί τε οι προδιαγραφείς του είργου, οί πως
περιγραί φονται στα συμβατικαί  τευί χη, ουί τε καταργειίται ομαί δα εργασιωί ν της αρχικηί ς συί μβασης. 

 Δεν θιίγεται η πληροί τητα, ποιοί τητα και λειτουργικοί τητα του είργου. 
 Δεν χρησιμοποιειίται για την πληρωμηί  νείων εργασιωί ν που δεν υπηί ρχαν στην αρχικηί  συί μβαση. 
 Δεν υπερβαιίνει η δαπαί νη αυτηί , καταί  τον τελικοί  εγκεκριμείνο Ανακεφαλαιωτικοί  Πιίνακα Εργασιωί ν

του είργου,  ποσοστοί  ειίκοσι  τοις  εκατοί  (20%) της συμβατικηί ς  δαπαί νης ομαί δας εργασιωί ν  του
είργου  ουί τε,  αθροιστικαί ,  ποσοστοί  δείκα  τοις  εκατοί  (10%)  της  δαπαί νης  της  αρχικηί ς  αξιίας
συί μβασης χωριίς  Φ.Π.Α.,  αναθεωί ρηση τιμωί ν και  απροί βλεπτες δαπαί νες.  Στην αθροιστικηί  αυτηί
ανακεφαλαιίωση λαμβαί νονται υποί ψη μοί νο οι μεταφορείς δαπαί νης αποί  μιία ομαί δα εργασιωί ν σε
αί λλη.
Τα  ποσαί  που  εξοικονομουί νται,  εφοί σον  υπερβαιίνουν  τα  ανωτείρω  οί ρια  (20%  ηί  και  10%),
μειωί νουν ισοί ποσα τη δαπαί νη της αξιίας συί μβασης χωριίς Φ.Π.Α., αναθεωρηί σεις και απροί βλεπτες
δαπαί νες. Για τη χρηί ση των «επιί  είλασσον δαπανωί ν» απαιτειίται σε καί θε περιίπτωση η συί μφωνη
γνωί μη  του  Τεχνικουί  Συμβουλιίου,  υί στερα  αποί  εισηί γηση  του  φορεία  υλοποιίησης.
Ο  προυϋ πολογισμοί ς  των  είργων  στα  οποιία  εφαρμοί ζεται  η  παραί γραφος  αυτηί  αναλυί εται  σε
Οομαί δες εργασιωί ν, οι οποιίες συντιίθενται αποί  εργασιίες που υπαί γονται σε ενιαιία υποσυί νολα του
τεχνικουί  αντικειμείνου των είργων, είχουν παροί μοιο τροί πο κατασκευηί ς και επιδείχονται το ιίδιο
ποσοστοί  είκπτωσης  στις  τιμείς  μοναί δας  τους.  Με  αποί φαση  του  Υπουργουί  Υποδομωί ν  και
Μεταφορωί ν,  η  οποιία  μεταί  την  είκδοσηί  της  θα  είχει  εφαρμογηί  σε  οί λα  τα  ως  αί νω  είργα,
προσδιοριίζονται οι ομαί δες εργασιωί ν αναί  κατηγοριία είργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η  συνολικηί  προθεσμιία  εκτείλεσης  του  είργου,  οριίζεται  σε  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ  ΣΑΡΑΝΤΑ (540)
ημερολογιακές ημέρες αποί  την ημείρα υπογραφηί ς της συί μβασηςliii. 
Οι αποκλειστικείς και ενδεικτικείς τμηματικείς προθεσμιίες   του είργου αναφείρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλογηί  του Αναδοί χου, θα γιίνει συί μφωνα με την «ανοικτηί  διαδικασιία» του αί ρθρου 
27 του ν. 4412/2016 και υποί  τις προυϋ ποθείσεις του νοί μου αυτουί .

13.2 Η οικονομικηί  προσφοραί  των διαγωνιζομείνων, θα συνταχθειί  και υποβληθειί συί μφωνα 
με τα οριζοί μενα στο αί ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 . 

13.3 Καί θε προσφείρων μπορειί να υποβαί λει μοί νο μιία προσφοραί . liv

13.4 Δεν επιτρείπεται η υποβοληί  εναλλακτικωί ν προσφορωί ν.lv

13.5 Δε γιίνονται δεκτείς προσφορείς για μείρος του αντικειμείνου της συί μβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτηί ριο  για  την  αναί θεση  της  συί μβασης  ειίναι  η  πλείον  συμφείρουσα  αποί  οικονομικηί  αί ποψη
προσφοραί  μοί νο βαί σει τιμηί ς (χαμηλοί τερη τιμηί ).
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Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για την συμμετοχηί  στον διαγωνισμοί  απαιτειίται η καταί θεση αποί  τους συμμετείχοντες
οικονομικουί ς φορειίς, καταί  τους οί ρους της παρ. 1 α) του αί ρθρου 72  του ν. 4412/2016,
εγγυητικηί ς  επιστοληί ς  συμμετοχηί ς,  που  ανείρχεται  στο  ποσοί  των  80.646,00  ευρώ
ευρωί .lvi

Στην περιίπτωση είνωσης οικονομικωί ν φορείων, η εγγυί ηση συμμετοχηί ς περιλαμβαί νει
και τον οί ρο οί τι η εγγυί ηση καλυί πτει τις υποχρεωί σεις οί λων των οικονομικωί ν φορείων
που συμμετείχουν στην είνωση.

15.2 Οι εγγυητικείς επιστολείς συμμετοχηί ς περιλαμβαί νουν, συί μφωνα με το αί ρθρο 72 παρ. 4
του ν. 4412/2016, κατ’ ελαί χιστον τα ακοί λουθα στοιχειία : 
α) την ημερομηνιία είκδοσης, 
β) τον εκδοί τη, 
γ)  τον  κυί ριο  του  είργου  ηί  το  φορεία  κατασκευηί ς  του  είργου  δηλαδηί  τον  ΔΗΜΟ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ προς τον οποιίο απευθυί νονται, 
δ) τον αριθμοί  της εγγυί ησης, 
ε) το ποσοί  που καλυί πτει η εγγυί ηση, 
στ) την πληί ρη επωνυμιία, τον Α.Φ.Μ. και τη διευί θυνση του  οικονομικουί  φορεία υπείρ
του  οποιίου  εκδιίδεται  η  εγγυί ηση  (στην  περιίπτωση  είνωσης  αναγραί φονται  οί λα  τα
παραπαί νω για καί θε μείλος της είνωσης), 
ζ)  τους  οί ρους  οί τι:  αα)  η  εγγυί ηση  παρείχεται  ανείκκλητα  και  ανεπιφυί λακτα,  ο  δε
εκδοί της παραιτειίται του δικαιωί ματος της διαιρείσεως και της διζηί σεως, και ββ) οί τι σε
περιίπτωση  καταί πτωσης  αυτηί ς,  το  ποσοί  της  καταί πτωσης  υποί κειται  στο  εκαί στοτε
ισχυί ον τείλος χαρτοσηί μου, 
η) τα στοιχειία  της διακηί ρυξης  (αριθμοί ς,  είτος,  τιίτλος είργου )  και την  καταληκτικηί
ημερομηνιία υποβοληί ς προσφορωί ν, 
θ) την ημερομηνιία ληί ξης ηί  τον χροί νο ισχυί ος της εγγυί ησης, 
ι) την αναί ληψη υποχρείωσης αποί  τον εκδοί τη της εγγυί ησης να καταβαί λει το ποσοί  της
εγγυί ησης ολικαί  ηί  μερικαί  εντοί ς πείντε (5) ημερωί ν μεταί  αποί  απληί  είγγραφη ειδοποιίηση
εκειίνου προς τον οποιίο απευθυί νεται. 
(Στο σημειίο αυτοί  γιίνεται παραπομπηί  στα σχετικαί  υποδειίγματα, εφοί σον υπαί ρχουν).

15.3 Η εγγυί ηση συμμετοχηί ς πρείπει να ισχυί ει τουλαί χιστον για τριαί ντα (30) ημείρες μεταί  τη
ληί ξη του χροί νου ισχυί ος της προσφοραί ς του αί ρθρου 19 της παρουί σας, ηί τοι μείχρι και
τις  27-11-2020, αί λλως η προσφοραί  απορριίπτεται. Η αναθείτουσα αρχηί  μπορειί, πριν
τη ληί ξη της προσφοραί ς,  να ζηταί  αποί  τον προσφείροντα να παρατειίνει, πριν τη ληί ξη
τους, τη διαί ρκεια ισχυί ος της προσφοραί ς και της εγγυί ησης συμμετοχηί ς.

15.4 Η εγγυί ηση συμμετοχηί ς καταπιίπτει, υπείρ του κυριίου του είργου, μεταί  αποί  γνωί μη του
Τεχνικουί  Συμβουλιίου αν ο προσφείρων αποσυί ρει την προσφοραί  του καταί  τη διαί ρκεια
ισχυί ος  αυτηί ς  και  στις  περιπτωί σεις  του  αί ρθρου  4.2  της  παρουί σας.
Η  είνσταση  του  αναδοί χου  καταί  της  αποφαί σεως  δεν  αναστείλλει  την  ειίσπραξη  του
ποσουί  της εγγυηί σεως.

15.5 Η εγγυί ηση συμμετοχηί ς επιστρείφεται στον αναί δοχο με την προσκοί μιση της εγγυί ησης
καληί ς εκτείλεσης.
Η εγγυί ηση  συμμετοχηί ς  επιστρείφεται  στους λοιπουί ς  προσφείροντες,  συί μφωνα με  τα

ειδικοί τερα οριζοί μενα στο αί ρθρο 72 του ν. 4412/2016 lvii.

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

16.1 Συί μφωνα με την παρ. 15, του αί ρθρου 59, του ν. 4314/2014, προβλέπεταιlix  η χορηί γηση 
προκαταβοληί ς  μείχρι  15%  στον  Αναί δοχοlx και  για τα  προγραί μματα της  περιοί δου  2014-
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2020. 

16.2 ΔΕΝ προβλείπεται  η πληρωμηί  πριμ στην παρουί σα συί μβαση.

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

17.1 Για την υπογραφηί  της συί μβασης απαιτειίται η παροχηί  εγγυί ησης καληί ς εκτείλεσης, συί μφωνα
με το αί ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υί ψος της οποιίας καθοριίζεται σε ποσοστοί   5%  επιί
της αξιίας της συί μβασης, χωριίς Φ.Π.Α. και κατατιίθεται πριν ηί  καταί  την υπογραφηί  της συί μβασης.
Η εγγυί ηση καληί ς  εκτείλεσης καταπιίπτει  στην περιίπτωση παραί βασης των οί ρων της συί μβασης,
οί πως αυτηί  ειδικοί τερα οριίζει.

Σε  περιίπτωση  τροποποιίησης  της  συί μβασης  καταί  το  αί ρθρο  132  ν.  4412/2016,  η  οποιία
συνεπαί γεται αυί ξηση της συμβατικηί ς αξιίας,  ο αναί δοχος ειίναι υποχρεωμείνος να καταθείσει πριν
την τροποποιίηση, συμπληρωματικηί  εγγυί ηση το υί ψος της οποιίας ανείρχεται σε ποσοστοί  5% επιί
του ποσουί  της αυί ξησης χωριίς ΦΠΑ.
Η  εγγυί ηση  καληί ς  εκτείλεσης  της  συί μβασης  καλυί πτει  συνολικαί  και  χωριίς  διακριίσεις  την
εφαρμογηί  οί λων  των  οί ρων  της  συί μβασης  και  καί θε  απαιίτηση  της  αναθείτουσας  αρχηί ς  ηί  του
κυριίου του είργου είναντι του αναδοί χου.
Η εγγυί ηση καληί ς εκτείλεσης καταπιίπτει υπείρ του κυριίου του είργου, με αιτιολογημείνη αποί φαση
του Προιϋσταμείνου της Διευθυί νουσας Υπηρεσιίας, ιδιίως μεταί  την οριστικοποιίηση της είκπτωσης
του αναδοί χου. Η είνσταση του αναδοί χου καταί  της αποφαί σεως δεν αναστείλλει την ειίσπραξη του
ποσουί  της εγγυηί σεως.
Οι εγγυητικείς επιστολείς καληί ς εκτείλεσης περιλαμβαί νουν κατ’ ελαί χιστον τα αναφεροί μενα στην
παραί γραφο  15.2  της  παρουί σας  και  επιπροί σθετα,  τον  αριθμοί  και  τον  τιίτλο  της  σχετικηί ς
συί μβασης . 

17.2 Εγγυί ηση καληί ς λειτουργιίας ΔΕΝ   ΠΡΟΒΛ  Ε  ΠΕΤΑΙ  lxi

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1.  Οι  εγγυητικείς  επιστολείς  των  αί ρθρων  15,  16  και  17  εκδιίδονται  αποί  πιστωτικαί  ηί
χρηματοδοτικαί  ιδρυί ματα  ηί  ασφαλιστικείς επιχειρηί σεις καταί  την είννοια των περιπτωί σεων β΄ και γ΄
της παρ. 1 του αί ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργουί ν νοί μιμα στα κραί τη- μείλη της
Ενωσης ηί  του Ευρωπαιϋκουί  Οικονομικουί  Χωί ρου ηί  στα κραί τη-μείρη της ΣΔΣ και είχουν, συί μφωνα με τις
ισχυί ουσες διαταί ξεις, το δικαιίωμα αυτοί . Μπορουί ν, επιίσης, να εκδιίδονται αποί  το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ηί  να παρείχονται με γραμμαί τιο του Ταμειίου Παρακαταθηκωί ν και Δανειίων , με παρακαταί θεση σε αυτοί
του αντιίστοιχου χρηματικουί  ποσουί .lxii 

Αν συσταθειί παρακαταθηί κη με γραμμαί τιο παρακαταί θεσης χρεογραί φων στο Ταμειίο Παρακαταθηκωί ν
και Δανειίων, τα τοκομεριίδια ηί  μεριίσματα που ληί γουν καταί  τη διαί ρκεια της εγγυί ησης επιστρείφονται
μεταί  τη ληί ξη τους στον υπείρ ου η εγγυί ηση οικονομικοί  φορεία.

17.Α.2 Οι εγγυητικείς επιστολείς εκδιίδονται κατ’ επιλογηί  του οικονομικουί  φορεία/ αναδοί χου αποί
είναν ηί  περισσοί τερους εκδοί τες της παραπαί νω παραγραί φου,   ανεξαρτηί τως του υί ψους των.  
Εαί ν η εγγυί ηση εκδοθειί αποί  αλλοδαποί  πιστωτικοί  ιίδρυμα μπορειί να συνταχθειί σε μιία αποί  τις επιίσημες
γλωί σσες της Ευρωπαιϋκηί ς Ένωσης, αλλαί  θα συνοδευί εται απαραιίτητα αποί  μεταί φραση στην ελληνικηί  
γλωί σσα, συί μφωνα και με τα ειδικοί τερα οριζοί μενα στο αί ρθρο 6.3. της παρουί σας.

Η  αναθείτουσα αρχηί  επικοινωνειί  με  τους  φορειίς  που  φείρονται  να  είχουν  εκδωί σει  τις  εγγυητικείς
επιστολείς, προκειμείνου να διαπιστωί σει την εγκυροί τηταί  τουςlxiii. 
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Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης

• Ως  ημερομηνιία και  ωί ρα  ληί ξης  της  προθεσμιίας  υποβοληί ς  των  προσφορωί νlxiv οριίζεται:
η 28-01-2020, ημείρα Τρίτη και ωί ρα 2:00 Μ.Μ. 

• Ως  ημερομηνιία  και  ωί ρα  ηλεκτρονικηί ς  αποσφραί γισης   των  προσφορωί ν  οριίζεται:  η  04-02-
2020, ημείρα Τρίτη και ωί ρα 10:00 Π.Μ.lxv

Αν,  για  λοίγους  ανωτείρας  βιίας ηί  για  τεχνικουί ς  λοίγους  δεν  διενεργηθειί  η  αποσφραί γιση  καταί  την
ορισθειίσα ημείρα ηί  αν μείχρι τη μείρα αυτηί  δεν είχει υποβληθειί καμιία προσφοραί , η αποσφραί γιση και η
καταληκτικηί  ημερομηνιία  αντιίστοιχα  μετατιίθενται  σε  οποιαδηί ποτε  αί λλη  ημείρα,  με  αποί φαση  της
αναθείτουσας  αρχηί ς.  Η  αποί φαση  αυτηί  κοινοποιειίται   στους  προσφείροντες, μείσω  της
λειτουργικοί τητας “Επικοινωνιία”,  πείντε (5) τουλαί χιστον εργαί σιμες ημείρες πριν τη νεία ημερομηνιία,
και αναρταί ται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελιίδα της αναθείτουσας αρχηί ς, εφοί σον διαθείτει, καθωί ς και
στον  ειδικοί ,  δημοί σια  προσβαί σιμο,  χωί ρο  “ηλεκτρονικοιί  διαγωνισμοιί”  της  πυί λης
www.promitheus.gov.gr   του  ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  και  στη  νεία  αυτηί  ημερομηνιία  δεν  καταστειί  δυνατηί  η
αποσφραί γιση των προσφορωί ν ηί  δεν υποβληθουί ν προσφορείς, μπορειί να ορισθειί και νεία ημερομηνιία,
εφαρμοζομείνων καταί  τα λοιπαί  των διαταί ξεων των δυί ο προηγουί μενων εδαφιίων. 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Καί θε υποβαλλοί μενη προσφοραί  δεσμευί ει τον συμμετείχοντα στον διαγωνισμοί  καταί  τη διαί ταξη του
αί ρθρου 97 του ν.  4412/2016,  για διαί στημα ΕΝΝΕΑ (9) μηνωί νlxvi,  αποί  την ημερομηνιία  ληί ξης  της
προθεσμιίας υποβοληί ς των προσφορωί ν.

Η αναθείτουσα αρχηί  μπορειί,  πριν τη ληί ξη του χροί νου ισχυί ος της προσφοραί ς, να ζηταί  αποί  τους
προσφείροντες  να  παρατειίνουν  τη  διαί ρκεια  ισχυί ος  της  προσφοραί ς  τους  και  της  εγγυί ησης
συμμετοχηί ς.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1.  Η  προκηί ρυξη  συί μβασηςlxvii και  η  παρουί σα  Διακηί ρυξη  δημοσιευί θηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ  (ΑΔΑΜ
20PROC006140469  2020-01-09).
2.  Η Διακηί ρυξη αναρταί ται και στην ιστοσελιίδα της αναθείτουσας αρχηί ς (www.      larissa      -      dimos      .gr      ),

συί μφωνα με το αί ρθρο 2 της παρουί σας.
3. Περιίληψη της  παρουί σας  Διακηί ρυξης  δημοσιευί εται  στον  Ελληνικοί  Τυί πο lxviii,  συί μφωνα με το

αί ρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρταί ται στο προί γραμμα “Διαυί γεια” diavgeia.gov.gr., 

Τα  είξοδα  των  εκ  της  κειίμενης  νομοθεσιίας  απαραιίτητων  δημοσιευί σεων  της  προκηί ρυξης  της
δημοπρασιίας στην οποιία αναδειίχθηκε αναί δοχος, βαρυί νουν τον ιίδιο και εισπραί ττονται με τον πρωί το
λογαριασμοί  πληρωμηί ς του είργου.  Τα είξοδα δημοσιευί σεων των τυχοί ν προηγουί μενων διαγωνισμωί ν
για  την  αναί θεση  του  ιίδιου  είργου,  καθωί ς  και  τα  είξοδα  των  μη  απαραιίτητων  εκ  του  νοί μου
δημοσιευί σεων βαρυί νουν την αναθείτουσα αρχηί  και καταβαί λλονται αποί  τις πιστωί σεις του είργου.

Άρθρο 20A: Διαβουί λευση επιί των δημοσιευμείνων εγγραί φων της συί μβασηςlxix    ΔΕΝ   ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συί μβαση ανατιίθεται βαί σει του κριτηριίου του αί ρθρου 14 της παρουί σας, σε προσφείροντα ο οποιίος
δεν αποκλειίεται αποί  τη συμμετοχηί  βαί σει  της παρ. Α του αί ρθρου 22 της παρουί σας και πληροιί  τα
κριτηί ρια επιλογηί ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του αί ρθρου 22 της παρουί σας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.  1 Δικαιίωμα  συμμετοχηί ς  είχουν  φυσικαί  ηί  νομικαί  προί σωπα,  ηί  ενωί σεις  αυτωί νlxx που
δραστηριοποιουί νται σε δημόσια  έργα  των  κατηγοριών:  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  εργασιών  και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εργασιώνlxxi και που ειίναι εγκατεστημείνα σε:

α) σε κραί τος-μείλος της Ένωσης,
β) σε κραί τος-μείλος του Ευρωπαιϋκουί  Οικονομικουί  Χωί ρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριίτες χωί ρες που είχουν υπογραί ψει και κυρωί σει τη ΣΔΣ, στο βαθμοί  που η υποί  αναί θεση δημοί σια
συί μβαση καλυί πτεται αποί  τα Παραρτηί ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικείς σημειωί σεις του σχετικουί  με
την Ένωση Προσαρτηί ματος I της ως αί νω Συμφωνιίας, καθωί ς και
δ)  σε  τριίτες  χωί ρες  που δεν εμπιίπτουν στην περιίπτωση γ΄  της παρουί σας  παραγραί φου και  είχουν
συναί ψει διμερειίς ηί  πολυμερειίς συμφωνιίες με την Ένωση σε θείματα διαδικασιωί ν αναί θεσης δημοσιίων
συμβαί σεων.

21.2 Οικονομικοί ς φορείας συμμετείχει ειίτε μεμονωμείνα ειίτε ως μείλος είνωσης. lxxii,

21.3 Οι ενωί σεις οικονομικωί ν φορείων συμμετείχουν υποί  τους οί ρους των παρ. 2, 3 και 4 του αί ρθρου 19
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του αί ρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτειίται αποί  τις εν λοίγω ενωί σεις να περιβληθουί ν συγκεκριμείνη νομικηί  μορφηί  για την υποβοληί
προσφοραί ς.  Σε περιίπτωση που η είνωση αναδειχθειί  αναί δοχος η νομικηί  της  μορφηί  πρείπει να ειίναι
τείτοια που να εξασφαλιίζεται η υί παρξη ενοί ς και μοναδικουί  φορολογικουί  μητρωί ου για την είνωση (πχ
κοινοπραξιία).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι μεμονωμείνοι προσφείροντες πρείπει να ικανοποιουί ν οί λα τα κριτηί ρια ποιοτικηί ς επιλογηί ς. 

Στην περιίπτωση είνωσης οικονομικωί ν φορείων, ισχυί ουν τα εξηί ς :

- αναφορικαί  με τις απαιτηί σεις του αί ρθρου 22 Α της παρουί σας, αυτείς θα πρείπει να ικανοποιουί νται
αποί  καί θε μείλος της είνωσης 
- αναφορικαί  με τις απαιτηί σεις του αί ρθρου 22.Β της παρουί σας, καί θε μείλος της είνωσης θα πρείπει να
ειίναι  εγγεγραμμείνο  στο σχετικοί  επαγγελματικοί  μητρωί ο, συί μφωνα με  τα  ειδικοί τερα στο ως αί νω
αί ρθρο, τουλαί χιστον  σε  μια  αποί  τις  κατηγοριίες  που  αφοραί  στο  υποί  αναί θεση  είργο.  Περαιτείρω,
αθροιστικαί  πρείπει να καλυί πτονται οί λες οι κατηγοριίες του είργου. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Καί θε  προσφείρων  αποκλείεται αποί  τη  συμμετοχηί  σε  διαδικασιία  συί ναψης  συί μβασης,  εφοί σον
συντρείχει στο προί σωποί  του (αν προί κειται για μεμονωμείνο φυσικοί  ηί  νομικοί  προί σωπο) ηί  σε είνα αποί
τα μείλη του (αν προί κειται περιί είνωσης οικονομικωί ν φορείων) είνας αποί  τους λοίγους των παρακαί τω
περιπτωί σεων:

22.A.1. Όταν υπαί ρχει  εις  βαί ρος  του   αμεταί κλητηlxxiii καταδικαστικηί  αποί φαση για  είναν  αποί  τους
ακοί λουθους λοίγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οί πως αυτηί  οριίζεται στο αί ρθρο 2 της αποί φασης-πλαιίσιο
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2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιίου της 24ης Οκτωβριίου 2008, για την καταπολείμηση του οργανωμείνου
εγκληί ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία,  οί πως οριίζεται στο αί ρθρο 3 της συί μβασης περιί  της καταπολείμησης της διαφθοραί ς
στην οποιία ενείχονται υπαί λληλοι των Ευρωπαιϋκωί ν Κοινοτηί των ηί  των κρατωί ν-μελωί ν της Ένωσης (ΕΕ
C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παραί γραφο  1  του  αί ρθρου  2  της  αποί φασης-πλαιίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιίου της 22ας Ιουλιίου 2003, για την καταπολείμηση της δωροδοκιίας στον
ιδιωτικοί  τομεία (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθωί ς και οί πως οριίζεται στην κειίμενη νομοθεσιία ηί
στο εθνικοί  διίκαιο του οικονομικουί  φορεία,

γ) απάτη, καταί  την είννοια του αί ρθρου 1 της συί μβασης σχετικαί  με την προστασιία των οικονομικωί ν
συμφεροί ντων των Ευρωπαιϋκωί ν Κοινοτηί των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποιία κυρωί θηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικείς δραστηριοί τητες, οί πως
οριίζονται, αντιστοιίχως, στα αί ρθρα 1 και 3 της αποί φασης-πλαιίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιίου της
13ης Ιουνιίου 2002, για την καταπολείμηση της τρομοκρατιίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ηί  ηθικηί
αυτουργιία ηί  συνείργεια ηί  αποί πειρα διαί πραξης εγκληί ματος, οί πως οριίζονται στο αί ρθρο 4 αυτηί ς,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ηί  χρηματοδοί τηση της τρομοκρατιίας,
οί πως αυτείς οριίζονται στο αί ρθρο 1 της Οδηγιίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαιϋκουί  Κοινοβουλιίου και του
Συμβουλιίου  της  26ης  Οκτωβριίου  2005,  σχετικαί  με  την  προί ληψη  της  χρησιμοποιίησης  του
χρηματοπιστωτικουί  συστηί ματος για τη νομιμοποιίηση εσοί δων αποί  παραί νομες δραστηριοί τητες και τη
χρηματοδοί τηση της τρομοκρατιίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15),  η οποιία ενσωματωί θηκε στην
εθνικηί  νομοθεσιία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οί πως οριίζονται στο αί ρθρο 2 της
Οδηγιίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαιϋκουί  Κοινοβουλιίου και του Συμβουλιίου της 5ης Απριλιίου 2011, για
την προί ληψη και την καταπολείμηση της εμποριίας ανθρωί πων και για την προστασιία των θυμαί των
της, καθωί ς και για την αντικαταί σταση της αποί φασης-πλαιίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποιία ενσωματωί θηκε στην εθνικηί  νομοθεσιία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οικονομικοί ς φορείας αποκλειίεται επιίσης οί ταν το προί σωπο εις βαί ρος του οποιίου εκδοί θηκε   αμε-
ταί κλητη καταδικαστικηί  αποί φαση ειίναι μείλος του διοικητικουί ,  διευθυντικουί  ηί  εποπτικουί  οργαί νου
του εν λοίγω οικονομικουί  φορεία ηί  είχει εξουσιία εκπροσωί πησης, ληί ψης αποφαί σεων ηί  ελείγχου σε αυτοί .

Στις περιπτωί σεις εταιρειωί ν περιορισμείνης ευθυί νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικωί ν εταιρειωί ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικωί ν  Κεφαλαιουχικωί ν Εταιρειωί ν  (  Ι.Κ.Ε  ),  η  υποχρείωση του προηγουί μενου εδαφιίου,  αφοραί
τους διαχειριστείς.

Στις περιπτωί σεις ανωνυί μων εταιρειωί ν (Α.Ε.), η υποχρείωση του προηγουί μενου εδαφιίου  αφοραί   τον
Διευθυί νοντα Συί μβουλο, καθωί ς και οί λα τα μείλη του Διοικητικουί  Συμβουλιίου.
Στις περιπτωί σεις των συνεταιρισμωί ν, η εν λοίγω υποχρείωση αφοραί  τα μείλη του Διοικητικουί  Συμβου-
λιίουlxxiv.

22.A.2 Όταν ο  προσφείρων είχει αθετηί σει τις υποχρεωί σεις του οί σον αφοραί  στην  καταβοληί  φοί ρων ηί
εισφορωί ν κοινωνικηί ς ασφαί λισης και αυτοί  είχει διαπιστωθειί αποί  δικαστικηί  ηί  διοικητικηί  αποί φαση με
τελεσιίδικη και δεσμευτικηί  ισχυί , συί μφωνα με διαταί ξεις της χωί ρας οί που ειίναι εγκατεστημείνος ηί  την
εθνικηί  νομοθεσιία  ηί /και  η  αναθείτουσα  αρχηί  μπορειί  να  αποδειίξει  με  τα  καταί λληλα  μείσα  οί τι  ο
προσφείρων  είχει  αθετηί σει  τις  υποχρεωί σεις  του  οί σον  αφοραί  την  καταβοληί  φοί ρων  ηί  εισφορωί ν
κοινωνικηί ς ασφαί λισης.

Αν ο προσφείρων ειίναι Έλληνας πολιίτης ηί  είχει την εγκαταί στασηί  του στην Ελλαί δα, οι υποχρεωί σεις
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του  που  αφορουί ν  τις  εισφορείς  κοινωνικηί ς  ασφαί λισης  καλυί πτουν,  τοί σο  την  κυί ρια,  οί σο  και  την
επικουρικηί  ασφαί λιση.

Δεν αποκλειίεται ο προσφείρων, οί ταν είχει εκπληρωί σει τις υποχρεωί σεις του, ειίτε καταβαί λλοντας τους
φοί ρους ηί  τις εισφορείς κοινωνικηί ς ασφαί λισης που οφειίλει, συμπεριλαμβανομείνων, καταί  περιίπτωση,
των δεδουλευμείνων τοί κων ηί  των προστιίμων, ειίτε υπαγοί μενος σε δεσμευτικοί  διακανονισμοί  για την
καταβοληί  τους.

22.Α.2α   Η  αναθείτουσα  αρχηί  γνωριίζει  ηί  μπορειί  να  αποδειίξει  με  τα  καταί λληλα  μείσα  οί τι  είχουν
επιβληθειί  σε βαί ρος του οικονομικουί  φορεία, μείσα σε χρονικοί  διαί στημα δυί ο (2) ετωί ν πριν αποί  την
ημερομηνιία ληί ξης της προθεσμιίας υποβοληί ς προσφοραί ς: 

αα)  τρεις  (3)  πραί ξεις  επιβοληί ς  προστιίμου  αποί  τα  αρμοί δια  ελεγκτικαί  οί ργανα  του  Σωί ματος
Επιθεωί ρησης Εργασιίας για παραβαί σεις της εργατικηί ς νομοθεσιίας που χαρακτηριίζονται, συί μφωνα με
την υπουργικηί  αποί φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), οί πως εκαί στοτε ισχυί ει, ως «υψηληί ς» ηί  «πολυί
υψηληί ς» σοβαροί τητας, οι οποιίες προκυί πτουν αθροιστικαί  αποί  τρεις (3) διενεργηθείντες ελείγχους, ηί
ββ)  δυί ο  (2)  πραί ξεις  επιβοληί ς  προστιίμου  αποί  τα  αρμοί δια  ελεγκτικαί  οί ργανα  του  Σωί ματος
Επιθεωί ρησης  Εργασιίας  για  παραβαί σεις  της  εργατικηί ς  νομοθεσιίας  που  αφορουί ν  την  αδηί λωτη
εργασιία, οι οποιίες προκυί πτουν αθροιστικαί  αποί  δυί ο (2) διενεργηθείντες ελείγχους. 
Οι υποί  αα΄ και ββ΄ κυρωί σεις πρείπει να είχουν αποκτηί σει τελεσιίδικη και δεσμευτικηί  ισχυί lxxv.

22.A.3  α) Κατ’εξαιίρεση, για τους πιο καί τω επιτακτικουί ς λοίγους δημοί σιου συμφείροντος lxxvi( οί πως δη-
μοί σιας  υγειίας  ηί  προστασιίας  του περιβαί λλοντος,  οι  οποιίοι  συμπληρωί νονται  αποί  την αναθείτουσα
αρχηί  ) δεν εφαρμοί ζονται οι παραί γραφοι  22.A.1,και 22.A.2.
β) Κατ’εξαιίρεση, οί ταν  ο αποκλεισμοί ς  ειίναι  σαφωί ς δυσαναί λογος, ιδιίως οί ταν μοί νο μικραί  ποσαί  των
φοί ρων ηί  των εισφορωί ν κοινωνικηί ς ασφαί λισης δεν είχουν καταβληθειί  ηί  οί ταν ο  προσφείρων  ενημε-
ρωί θηκε σχετικαί  με το ακριβείς ποσοί  που οφειίλεται λοίγω αθείτησης των υποχρεωί σεωί ν του οί σον αφο-
ραί  στην καταβοληί  φοί ρων ηί  εισφορωί ν κοινωνικηί ς ασφαί λισης σε χροί νο καταί  τον οποιίο δεν ειίχε τη δυ-
νατοί τητα να λαί βει μείτρα, συί μφωνα με το τελευταιίο εδαί φιο της περ. β' της παρ. 2 του αί ρθρου 73 ν.
4412/2016,  πριν  αποί  την  εκπνοηί  της  προθεσμιίας  υποβοληί ς  προσφοραί ς του  αί ρθρου  18  της
παρουί σας, δεν εφαρμοί ζεταιlxxviiη παραί γραφος 22.Α.2. 

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

(α) είχει αθετηί σει τις υποχρεωί σεις που προβλείπονται στην παρ. 2 του αί ρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εαί ν ο οικονομικοί ς φορείας τελειί υποί  πτωί χευση ηί  είχει υπαχθειί σε διαδικασιία εξυγιίανσης ηί  ειδικηί ς
εκκαθαί ρισης ηί  τελειί  υποί  αναγκαστικηί  διαχειίριση  αποί  εκκαθαριστηί  ηί  αποί  το  δικαστηί ριο  ηί  είχει
υπαχθειί  σε  διαδικασιία  πτωχευτικουί  συμβιβασμουί  ηί  είχει  αναστειίλει  τις  επιχειρηματικείς  του
δραστηριοί τητες ηί  εαί ν βριίσκεται σε οποιαδηί ποτε αναί λογη καταί σταση προκυί πτουσα αποί  παροί μοια
διαδικασιία, προβλεποί μενη σε εθνικείς διαταί ξεις νοί μου. Η αναθείτουσα αρχηί  μπορειί  να μην αποκλειίει
είναν οικονομικοί  φορεία, ο οποιίος βριίσκεται σε μια εκ των κατασταί σεων που αναφείρονται στην παρα-
παί νω περιίπτωση, υποί  την προυϋ ποί θεση οί τι η αναθείτουσα αρχηί  είχει αποδειίξει οί τι ο εν λοίγω φορείας
ειίναι σε θείση να εκτελείσει τη συί μβαση, λαμβαί νοντας υποί ψη τις ισχυί ουσες διαταί ξεις και τα μείτρα για
τη συνείχιση της επιχειρηματικηί ς του λειτουργιίας (παρ. 5 αί ρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

(γ) υπαί ρχουν επαρκωί ς ευί λογες ενδειίξεις που οδηγουί ν στο συμπείρασμα οί τι ο οικονομικοί ς φορείας
συνηί ψε συμφωνιίες με αί λλους οικονομικουί ς φορειίς με στοίχο τη στρείβλωση του ανταγωνισμουί ,

δ) εαί ν μιία καταί σταση συί γκρουσης συμφεροί ντων καταί  την είννοια του αί ρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορειί να θεραπευθειί αποτελεσματικαί  με αί λλα, λιγοί τερο παρεμβατικαί  μείσα,

(ε) εαί ν μιία καταί σταση στρείβλωσης του ανταγωνισμουί  αποί  την προί τερη συμμετοχηί  των οικονομικωί ν
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φορείων καταί  την προετοιμασιία της διαδικασιίας συί ναψης συί μβασης, καταί  τα οριζοί μενα στο αί ρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορειί να θεραπευθειί με αί λλα, λιγοί τερο παρεμβατικαί  μείσα,

(στ)  εαί ν  ο  οικονομικοί ς  φορείας  είχει  επιδειίξει  σοβαρηί  ηί  επαναλαμβανοί μενη πλημμείλεια  καταί  την
εκτείλεση  ουσιωί δους  απαιίτησης  στο  πλαιίσιο  προηγουί μενης  δημοί σιας  συί μβασης,  προηγουί μενης
συί μβασης με αναθείτοντα φορεία ηί  προηγουί μενης συί μβασης παραχωί ρησης που ειίχε ως αποτείλεσμα
την προί ωρη καταγγελιία της προηγουί μενης συί μβασης, αποζημιωί σεις ηί  αί λλες παροί μοιες κυρωί σεις, 

(ζ) εαί ν ο οικονομικοί ς φορείας είχει κριθειί  είνοχος σοβαρωί ν ψευδωί ν δηλωί σεων καταί  την παροχηί  των
πληροφοριωί ν  που απαιτουί νται  για την εξακριίβωση της απουσιίας  των λοίγων αποκλεισμουί  ηί  την
πληί ρωση των κριτηριίων επιλογηί ς,  είχει  αποκρυί ψει  τις πληροφοριίες  αυτείς  ηί  δεν ειίναι  σε θείση να
προσκομιίσει τα δικαιολογητικαί  που απαιτουί νται κατ’ εφαρμογηί  του αί ρθρου 23 της παρουί σας, 

(η)  εαί ν  ο  οικονομικοί ς  φορείας  επιχειίρησε  να  επηρεαί σει  με  αθείμιτο  τροί πο  τη  διαδικασιία  ληί ψης
αποφαί σεων της αναθείτουσας αρχηί ς, να αποκτηί σει εμπιστευτικείς πληροφοριίες που ενδείχεται να του
αποφείρουν  αθείμιτο  πλεονείκτημα  στη  διαδικασιία  συί ναψης  συί μβασης  ηί  να  παραί σχει  εξ αμελειίας
παραπλανητικείς πληροφοριίες που ενδείχεται να επηρεαί σουν ουσιωδωί ς τις αποφαί σεις που αφορουί ν
τον αποκλεισμοί , την επιλογηί  ηί  την αναί θεση,

(θ)  εαί ν ο οικονομικοί ς φορείας είχει διαπραί ξει σοβαροί  επαγγελματικοί  παραί πτωμα, το οποιίο θείτει σε
αμφιβολιία την ακεραιοί τηταί  του.

22.Α.5.  Αποκλειίεται αποί  τη συμμετοχηί  στη διαδικασιία συί ναψης δημοί σιας συί μβασης (διαγωνισμοί ),
οικονομικοί ς  φορείας εαί ν  συντρείχουν οι  προυϋ ποθείσεις εφαρμογηί ς  της παρ. 4 του αί ρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού)lxxix

22.Α.6.  Η αναθείτουσα αρχηί  αποκλειίει  οικονομικοί  φορεία σε οποιοδηί ποτε χρονικοί  σημειίο καταί  τη
διαί ρκεια της διαδικασιίας συί ναψης συί μβασης, οί ταν αποδεικνυί εται οί τι αυτοί ς βριίσκεται λοίγω πραί ξεων
ηί  παραλειίψεων αυτουί  ειίτε πριν ειίτε καταί  τη διαδικασιία, σε μιία αποί  τις περιπτωί σεις των προηγουί 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.lxxx

22.Α.7. Οικονομικοί ς  φορείας  που  εμπιίπτει  σε  μια  αποί  τις  κατασταί σεις  που  αναφείρονται  στις
παραγραί φους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4lxxxi  μπορειί να προσκομιίζει στοιχειία προκειμείνου να αποδειίξει
οί τι τα μείτρα που είλαβε επαρκουί ν για να αποδειίξουν την αξιοπιστιία του, παροί τι συντρείχει ο σχετικοί ς
λοίγος αποκλεισμουί . Εαί ν τα στοιχειία κριθουί ν επαρκηί , ο εν λοίγω οικονομικοί ς φορείας δεν αποκλειίεται
αποί  τη διαδικασιία συί ναψης συί μβασης.  Τα μείτρα που λαμβαί νονται αποί  τους οικονομικουί ς φορειίς
αξιολογουί νται  σε  συναί ρτηση  με  τη  σοβαροί τητα  και  τις  ιδιαιίτερες  περισταί σεις  του  ποινικουί
αδικηί ματος ηί  του παραπτωί ματος. Αν τα μείτρα κριθουί ν ανεπαρκηί , γνωστοποιειίται στον οικονομικοί
φορεία το σκεπτικοί  της αποί φασης αυτηί ς. Οικονομικοί ς φορείας που είχει αποκλειστειί,  με τελεσιίδικη
αποί φαση,  αποί  τη  συμμετοχηί  σε  διαδικασιίες  συί ναψης  συί μβασης  ηί  αναί θεσης  παραχωί ρησης  δεν
μπορειί  να καί νει χρηί ση της ανωτείρω δυνατοί τητας καταί  την περιίοδο του αποκλεισμουί  που οριίζεται
στην εν λοίγω αποί φαση στο κραί τος - μείλος στο οποιίο ισχυί ει η αποί φαση.

22.Α.8. Η αποί φαση για την διαπιίστωση της επαί ρκειας ηί  μη των επανορθωτικωί ν μείτρων καταί  την
προηγουί μενη παραί γραφο εκδιίδεται συί μφωνα με τα οριζοί μενα στις παρ. 8 και 9 του αί ρθρου 73 του ν.
4412/2016.

22.Α.9. Οικονομικοί ς φορείας που του είχει επιβληθειί, με την κοινηί  υπουργικηί  αποί φαση του αί ρθρου 74
του  ν.  4412/2016,  η  ποινηί  του  αποκλεισμουί  αποκλειίεται  αυτοδιίκαια  και  αποί  την  παρουί σα
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διαδικασιία συί ναψης δημοί σιας συί μβασης .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)lxxxii

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφοραί  την καταλληλοί τητα για την αί σκηση της επαγγελματικηί ς δραστηριοί τητας, απαιτειίται  οι
οικονομικοιί  φορειίς  να ειίναι  εγγεγραμμείνοι  στο σχετικοί  επαγγελματικοί  μητρωί ο που τηρειίται  στο
κραί τος  εγκαταί στασηί ς  τους.  Ειδικαί  οι  προσφείροντες  που  ειίναι  εγκατεστημείνοι  στην  Ελλαί δα
απαιτειίται  να  ειίναι  εγγεγραμμείνοι  στο  Μητρωί ο  Εργοληπτικωί ν  Επιχειρηί σεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  ηί  στα
Νομαρχιακαί  Μητρωί α στην κατηγοριία/-ιες είργου του αί ρθρου 21 της παρουί σας lxxxiii. Οι προσφείροντες
που  ειίναι  εγκατεστημείνοι  σε  κραί τος  μείλος  της  Ευρωπαιϋκηί ς  Ένωσης  απαιτειίται  να  ειίναι
εγγεγραμμείνοι στα Μητρωί α του παραρτηί ματος ΧΙ του Προσαρτηί ματος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαlxxxiv 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτειίται να ειίναι εγγεγραμμείνοι στο
ΜΕΕΠ, στις κατηγοριίες και ταί ξεις είργου του αί ρθρου 23.4 της παρουί σας.
Οι  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης
απαιτειίται να ειίναι εγγεγραμμείνοι στα μητρωί α του Παραρτηί ματος ΧΙ του Προσαρτηί ματος Α του Ν.
4412/2016 σε κατηγοριίες αντιίστοιχες με τις κατηγοριίες είργου και τις ταί ξεις ΜΕΕΠ του αί ρθρου 23.4
της παρουί σας.
Οι αλλοδαποί προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες που δεν τηρούνται μητρώα
εργοληπτικών  επιχειρήσεων  (δεν  ειίναι  εγγεγραμμείνες  στα  μητρωί α  του  Παραρτηί ματος  ΧΙ  του
Προσαρτηί ματος Α του Ν. 4412/2016), πρείπει να είχουν οικονομικηί  και χρηματοοικονομικηί   επαί ρκεια
αντιίστοιχη με τα οριζοί μενα στο αί ρθρο 100 του Ν. 3669/2008, για τις απαιτουί μενες κατηγοριίες είργου
και τις ταί ξεις του ΜΕΕΠ του αί ρθρου 23.4 της παρουί σας.  

Ειδικαί  οι εργοληπτικείς επιχειρηί σεις που ειίναι εγγεγραμμείνες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαί-
νουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, συί μφω-
να με τα ειδικοί τερα οριζοί μενα στο αί ρθρο 20, παρ. 4, του ν. 3669/2008, οί πως ισχυί ει.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταlxxxv 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτειίται να ειίναι εγγεγραμμείνοι στο
ΜΕΕΠ, στις κατηγοριίες και ταί ξεις είργου του αί ρθρου 23.4 της παρουί σας.
Οι  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης
απαιτειίται να ειίναι εγγεγραμμείνοι στα μητρωί α του Παραρτηί ματος ΧΙ του Προσαρτηί ματος Α του Ν.
4412/2016 σε κατηγοριίες αντιίστοιχες με τις κατηγοριίες είργου και τις ταί ξεις ΜΕΕΠ του αί ρθρου 23.4
της παρουί σας.
Οι αλλοδαποί προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες που δεν τηρούνται μητρώα
εργοληπτικών  επιχειρήσεων  (δεν  ειίναι  εγγεγραμμείνες  στα  μητρωί α  του  Παραρτηί ματος  ΧΙ  του
Προσαρτηί ματος Α του Ν. 4412/2016), πρείπει να είχουν οικονομικηί  και χρηματοοικονομικηί  επαί ρκεια
αντιίστοιχη με τα οριζοί μενα στο αί ρθρο 100 του Ν. 3669/2008, για τις απαιτουί μενες κατηγοριίες είργου
και τις ταί ξεις του ΜΕΕΠ του αί ρθρου 23.4 της παρουί σας.  

Οι  προσφέροντες  οικονομικοί  φoρείς πρείπει  να  διαθείτουν  τους  αναγκαιίους  ανθρωί πινους  και
τεχνικουί ς  ποί ρους  και  την  εμπειριία  για  να  εκτελείσουν  τη  συί μβαση  στο  απαιτουί μενο  επιίπεδο
ποιοί τητας,  προσκομιίζοντας  τα  καταί λληλα  πιστοποιητικαί  ελείγχου  των  συμβαί σεων  που  είχουν
εκτελεστειί καταί  το παρελθοί ν.
Ιδιαίτερα πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη Τεχνογνωσία –και αν όχι να στηρίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων (δάνεια εμπειρία)- στην Τεχνολογία Σκηνής Θεάτρου. 

Η τεχνικηί  ικανοί τητα των οικονομικωί ν φορείων αποδεικνυί εται με είναν ηί  περισσοί τερους αποί  τους
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τροί πους  που  αναφείρονται  στο  Μείρος  II  του  Παραρτηί ματος  XII  του  Προσαρτηί ματος  Α'  του  Ν.
4412/2016,  και  ιδιαιίτερα  με  κατάλογο  παρόμοιων  έργων που  εκτελείσθηκαν  την  τελευταιία
πενταετιία, συνοδευοί μενος αποί  πιστοποιητικαί  ορθηί ς εκτείλεσης και ολοκληί ρωσης των εργασιωί ν. 
Ως «παρόμοια έργα» εννοούνται εκείνα (δημόσια ή ιδιωτικά) στα οποία υλοποιήθηκε από τον
οικονομικό  φορέα  κατασκευή  θεατρικής  σκηνής  του  μεγέθους  του  ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Οι  απαιτουί μενες  προυϋ ποθείσεις  συμμετοχηί ς,  που  εκφραί ζονται  ως  ελαί χιστα  επιίπεδα  ικανοί τητας,
καθωί ς και τα καταί λληλα αποδεικτικαί  μείσα αναφείρονται στο αί ρθρο 23.6 της παρουί σας.

Οι οικονομικοιί  φορειίς θα προσκομιίσουν στην Τεχνικηί  Υπηρεσιία της Αναθείτουσας Αρχηί ς, Υπευί θυνη
Δηί λωση οί που θα δηλωί νεται οί τι: «επισκέφθηκα την περιοχή εκτέλεσης του δημοπρατούμενου
έργου (κτίριο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ), έλαβα πλήρη γνώση όλων των γενικών και τοπικών
συνθηκών εκτέλεσης του έργου και τις αποδέχομαι ανεπιφύλακτα». Η Υπευί θυνη Δηί λωση θα επι-
συναί πτεται στον ηλεκτρονικοί  υποφαί κελο «Δικαιολογητικαί  Συμμετοχηί ς» της παρ. 24.2 του αί ρθρου 24
της παρουί σας Διακηί ρυξης.

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςlxxxvi

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

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

Όσον αφοραί  τα κριτηί ρια της οικονομικηί ς και χρηματοοικονομικηί ς επαί ρκειας και τα κριτηί ρια σχετικαί
με την τεχνικηί  και επαγγελματικηί  ικανοί τητα, είνας οικονομικοί ς φορείας μπορειί,  να στηριίζεται στις
ικανοί τητες αί λλων φορείων, ασχείτως της νομικηί ς φυί σης των δεσμωί ν του με αυτουί ς.

Η αναθείτουσα αρχηί  ελείγχει, συί μφωνα με τα οριζοί μενα στο αί ρθρο 23 της παρουί σας, εαί ν οι φορειίς,
στις ικανοί τητες των οποιίων προτιίθεται να στηριχθειί ο προσφείρων, πληρουί ν τα σχετικαί  κριτηί ρια επι-
λογηί ς  και εαί ν συντρείχουν λοίγοι αποκλεισμουί  καταί  τα οριζοί μενα στην παρουί σα διακηί ρυξη.  Όσον
αφοραί  τα κριτηί ρια που σχετιίζονται με τους τιίτλους σπουδωί ν και τα επαγγελματικαί  προσοί ντα που
οριίζονται  στην  περιίπτωση  στ  του  Μείρους  ΙΙ  του  Παραρτηί ματος  ΧΙΙ  του  Προσαρτηί ματος  Α  ν.
4412/2016 ηί  με την σχετικηί  επαγγελματικηί  εμπειριία, οι οικονομικοιί  φορειίς, μπορουί ν να βασιίζονται
στις ικανοί τητες αί λλων φορείων μοί νο εαί ν οι τελευταιίοι θα εκτελείσουν τις εργασιίες ηί  τις υπηρεσιίες για
τις οποιίες απαιτουί νται οι συγκεκριμείνες ικανοί τητες.
Όταν ο οικονομικοί ς φορείας στηριίζεται στις ικανοί τητες αί λλων φορείων οί σον αφοραί  τα κριτηί ρια που
σχετιίζονται με την οικονομικηί  και χρηματοοικονομικηί  επαί ρκεια, ο οικονομικοί ς φορείας και αυτοιί  οι
φορειίς ειίναι αποί  κοινουί  υπευί θυνοιlxxxvii  για την εκτείλεση της συί μβασης.

Στην περιίπτωση είνωσης οικονομικωί ν φορείων, η είνωση μπορειί  να στηριίζεται στις ικανοί τητες των
συμμετεχοί ντων  στην  είνωση  ηί  αί λλων  φορείων  (για  τα  κριτηί ρια  της  οικονομικηί ς  και
χρηματοοικονομικηί ς  επαί ρκειας  και  τα  κριτηί ρια  σχετικαί  με  την  τεχνικηί  και  επαγγελματικηί
ικανοί τητα).

Δεν υπαί ρχει απαιίτηση  εκτείλεσης κριίσιμων καθηκοί ντωνlxxxviii που πρείπει να  γιίνει υποχρεωτικαί  αποί
τον προσφείροντα ηί ,  αν η προσφοραί  υποβαί λλεται αποί  είνωση οικονομικωί ν φορείων, αποί  είναν αποί
τους συμμετείχοντες στην είνωση αυτηί .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογήςlxxxix

23.1 Καταί  την υποβοληί  προσφορωί ν οι οικονομικοιί  φορειίς υποβαί λλουν το  Τυποποιημείνο Έντυπο
Υπευί θυνης Δηί λωσης (ΤΕΥΔ) του αί ρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποιίο αποτελειί ενημερωμείνη
υπευί θυνη δηί λωση, με τις συνείπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως  προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικαταί σταση των πιστοποιητικωί ν που εκδιίδουν δημοί σιες αρχείς ηί  τριίτα μείρη, επιβεβαιωί νοντας οί τι
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ο εν λοίγω οικονομικοί ς φορείας πληροιί τις ακοί λουθες προυϋ ποθείσεις:

α)  δεν  βριίσκεται  σε  μιία  αποί  τις  κατασταί σεις  του  αί ρθρου  22  Α  της  παρουί σας,
β) πληροιί τα σχετικαί  κριτηί ρια επιλογηί ς τα οποιία είχουν καθοριστειί, συί μφωνα με το αί ρθρο 22 Β-Ε της
παρουί σας.

Σε  οποιοδηί ποτε  χρονικοί  σημειίο  καταί  τη  διαί ρκεια  της  διαδικασιίας,  μπορειί  να  ζητηθειί  αποί  τους
προσφείροντες να υποβαί λλουν οί λα ηί  ορισμείνα δικαιολογητικαί  της εποί μενης παραγραί φου, οί ταν αυτοί
απαιτειίται για την ορθηί  διεξαγωγηί  της διαδικασιίας.

Το ΤΕΥΔ μπορειί  να υπογραί φεται είως δείκα (10) ημείρες πριν την καταληκτικηί  ημερομηνιία υποβοληί ς
των προσφορωί νxc.

Καταί  την υποβοληί  του ΤΕΥΔ, ειίναι δυνατηί , με μοί νη την υπογραφηί  του καταί  περιίπτωση εκπροσωί που
του οικονομικουί  φορεία, η προκαταρκτικηί  αποί δειξη των λοίγων αποκλεισμουί  που αναφείρονται στο
αί ρθρο 22.Α.1 της παρουί σας, για το συί νολο των φυσικωί ν προσωί πων που ειίναι μείλη του διοικητικουί ,
διευθυντικουί  ηί  εποπτικουί  οργαί νου  του  ηί  είχουν  εξουσιία  εκπροσωί πησης,  ληί ψης  αποφαί σεων  ηί
ελείγχου σε αυτοί νxci.

Ως  εκπροί σωπος  του  οικονομικουί  φορεία,  για  την  εφαρμογηί  του  παροί ντος,  νοειίται  ο  νοί μιμος
εκπροί σωπος αυτουί , οί πως προκυί πτει αποί  το ισχυί ον καταστατικοί  ηί  το πρακτικοί  εκπροσωί πησηί ς του
καταί  το  χροί νο  υποβοληί ς  της  προσφοραί ς  ηί  το  αρμοδιίως  εξουσιοδοτημείνο  φυσικοί  προί σωπο  να
εκπροσωπειί  τον  οικονομικοί  φορεία  για  διαδικασιίες  συί ναψης  συμβαί σεων  ηί  για  τη  συγκεκριμείνη
διαδικασιία συί ναψης συί μβασηςxcii.

Στην περιίπτωση υποβοληί ς προσφοραί ς αποί  είνωση οικονομικωί ν φορείων, το Τυποποιημείνο Έντυπο
Υπευί θυνης Δηί λωσης ( ΤΕΥΔ), υποβαί λλεται χωρισταί  αποί  καί θε μείλος της είνωσης.

Στην περιίπτωση που προσφείρων οικονομικοί ς φορείας δηλωί νει στο Τυποποιημείνο Έντυπο Υπευί θυνης
Δηί λωσης ( ΤΕΥΔ) την προί θεσηί  του για αναί θεση υπεργολαβιίας, υποβαί λλει μαζιί  με το δικοί  του ΤΕΥΔ
και το  ΤΕΥΔ του υπεργολαί βου.

Στην  περιίπτωση  που  προσφείρων  οικονομικοί ς  φορείας  στηριίζεται  στις  ικανοί τητες  ενοί ς  ηί
περισσοί τερων φορείων υποβαί λλει μαζιί με το δικοί  του το δικοί  του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  καί θε φορεία στις
ικανοί τητες του οποιίου στηριίζεται.

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Το δικαιίωμα συμμετοχηί ς και οι οί ροι και προυϋ ποθείσεις συμμετοχηί ς, οί πως οριίστηκαν στα αί ρθρα 21
και  22  της  παρουί σας,  κριίνονται  καταί  την  υποβοληί  της προσφοραί ς,  καταί  την  υποβοληί  των
δικαιολογητικωί ν, συί μφωνα με το αί ρθρο 4.2 (α εως δ) και καταί  τη συί ναψη της συί μβασης, συί μφωνα
με το αί ρθρο 4.2 (ε) της παρουί σας

Στην περιίπτωση που προσφείρων οικονομικοί ς  φορείας ηί  είνωση αυτωί ν  στηριίζεται στις ικανοί τητες
αί λλων φορείων, συί μφωνα με το αί ρθρο 22.ΣΤ της παρουί σας, οι φορειίς στην ικανοί τητα των οποιίων
στηριίζεται  ο  προσφείρων  οικονομικοί ς  φορείας  ηί  είνωση  αυτωί ν,  υποχρεουί νται  στην  υποβοληί  των
δικαιολογητικωί ν που αποδεικνυί ουν οί τι δεν συντρείχουν οι λοίγοι αποκλεισμουί  του αί ρθρου 22 Α της
παρουί σας και οί τι πληρουί ν τα σχετικαί  κριτηί ρια επιλογηί ς καταί  περιίπτωση (αί ρθρου 22 Β – Ε).

Ο  οικονομικοί ς  φορείας  υποχρεουί ται  να  αντικαταστηί σει  είναν  φορεία  στην  ικανοί τητα  του  οποιίου
στηριίζεται, εφοί σον ο τελευταιίος δεν πληροιί το σχετικοί  κριτηί ριο επιλογηί ς ηί  για τον οποιίο συντρείχουν
λοίγοι αποκλεισμουί  των παραγραί φων 1, 2, 2α και 4xciii  του αί ρθρου 22 Α. 
Οι  οικονομικοιί  φορειίς  δεν  υποχρεουί νται  να  υποβαί λλουν  δικαιολογητικαί  ηί  αί λλα  αποδεικτικαί
στοιχειία, αν και στο μείτρο που η αναθείτουσα αρχηί  είχει τη δυνατοί τητα να λαμβαί νει τα πιστοποιητικαί
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ηί  τις συναφειίς πληροφοριίες απευθειίας μείσω προί σβασης σε εθνικηί  βαί ση δεδομείνων σε οποιοδηί ποτε
κραί τος - μείλος της Ένωσης, η οποιία διατιίθεται δωρεαί ν, οί πως εθνικοί  μητρωί ο συμβαί σεων, εικονικοί
φαί κελο  επιχειίρησης,  ηλεκτρονικοί  συί στημα  αποθηί κευσης  εγγραί φων  ηί  συί στημα  προεπιλογηί ς.  Η
δηί λωση  για  την  προί σβαση  σε  εθνικηί  βαί ση  δεδομείνων  εμπεριείχεται  στο  Τυποποιημείνο  Έντυπο
Υπευί θυνης Δηί λωσης (ΤΕΥΔ).

Οι οικονομικοιί φορειίς δεν υποχρεουί νται να υποβαί λουν δικαιολογητικαί , οί ταν η αναθείτουσα αρχηί  που
είχει αναθείσει τη συί μβαση διαθείτει ηί δη τα δικαιολογητικαί  αυταί .

Όλα τα αποδεικτικαί  είγγραφα του αί ρθρου 23.3 είως 23.10 της παρουί σας, υποβαί λλονται, συί μφωνα με
τις διαταί ξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικαί  τα αποδεικτικαί  τα οποιία αποτελουί ν ιδιωτικαί  είγγραφα,
μπορειί  να γιίνονται αποδεκταί  και σε απληί  φωτοτυπιία, εφοί σον συνυποβαί λλεται υπευί θυνη δηί λωση
στην οποιία βεβαιωί νεται η ακριίβειαί  τουςxciv.

Επισημαιίνεται οί τι γιίνονται αποδεκτείς:
• οι  είνορκες  βεβαιωί σεις  που  αναφείρονται  στην  παρουί σα  Διακηί ρυξη,  εφοί σον  είχουν
συνταχθειί είως τρεις (3) μηί νες πριν αποί  την υποβοληί  τους, 
• οι υπευί θυνες δηλωί σεις, εφοί σον είχουν συνταχθειί  μεταί  την κοινοποιίηση της προί σκλησης
για την υποβοληί  των δικαιολογητικωί νxcv.  Σημειωί νεται οί τι δεν απαιτειίται θεωί ρηση του γνησιίου της
υπογραφηί ς τους .

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Ο προσωρινοί ς  αναί δοχος,  κατοί πιν  σχετικηί ς  ηλεκτρονικηί ς  προί σκλησης αποί  την αναθείτουσα αρχηί ,
υποβαί λλει  τα  ακοί λουθα  δικαιολογητικαί ,  καταί  τα  ειδικοί τερα  οριζοί μενα  στο  αί ρθρο  4.2  της
παρουί σαςxcvi:
Για  την  αποί δειξη  της  μη  συνδρομηί ς  των  λοίγων  αποκλεισμουί  του  άρθρου  22Α  ο  προσωρινοί ς
αναί δοχος υποβαί λλει  αντιίστοιχα τα παρακαί τω δικαιολογητικαί :     

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: 
αποί σπασμα  του  ποινικουί  μητρωί ου  ηί ,  ελλειίψει  αυτουί ,  ισοδυί ναμου  εγγραί φου  που  εκδιίδεται  αποί
αρμοί δια δικαστικηί  ηί  διοικητικηί  αρχηί  του κραί τους-μείλους ηί  της χωί ρας καταγωγηί ς ηί  της χωί ρας οί που
ειίναι εγκατεστημείνος ο εν λοίγω οικονομικοί ς φορείας, αποί  το οποιίο προκυί πτει οί τι πληρουί νται αυτείς
οι προυϋ ποθείσεις, που να είχει εκδοθειί είως τρεις (3) μηί νες πριν αποί  την υποβοληί  του xcvii Η υποχρείωση
προσκοί μισης  του  ως  αί νω  αποσπαί σματος  αφοραί  και  τα  προί σωπα  των  τελευταιίων   τεσσαί ρων
εδαφιίων  της παραγραί φου Α.1 του αί ρθρου 22.

(β)  για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικοί  που εκδιίδεται αποί  την αρμοί δια αρχηί
του  οικειίου  κραί τους  -  μείλους  ηί  χωί ρας,  περιί  του  οί τι  είχουν  εκπληρωθειί  οι  υποχρεωί σεις  του
οικονομικουί  φορεία,  οί σον  αφοραί  στην  καταβοληί  φοί ρων  (φορολογικηί  ενημεροί τητα)  και  στην
καταβοληί  των  εισφορωί ν  κοινωνικηί ς  ασφαί λισης  (ασφαλιστικηί  ενημεροί τητα)xcviii συί μφωνα  με  την
ισχυί ουσα νομοθεσιία του κραί τους εγκαταί στασης ηί  την ελληνικηί  νομοθεσιία αντιίστοιχα, που να ειίναι
εν ισχυί  καταί  το χροί νο υποβοληί ς του, αί λλως, στην περιίπτωση που δεν αναφείρεται σε αυτοί  χροί νος
ισχυί ος, που να είχει εκδοθειί είως τρεις (3) μηί νες πριν αποί  την υποβοληί  τουxcix. 
Για  τους  προσφείροντες  που  ειίναι  εγκατεστημείνοι  ηί  εκτελουί ν  είργα  στην  Ελλαί δα τα  σχετικαί
δικαιολογητικαί  που υποβαί λλονται ειίναι 

- φορολογικηί  ενημεροί τητα που εκδιίδεται αποί  το Υπουργειίο Οικονομικωί ν (αρμοί δια Δ.Ο.Υ)
για τον οικονομικοί  φορεία και για τις κοινοπραξιίες στις οποιίες συμμετείχει για τα δημοί σια είργα που
ειίναι σε  εξείλιξηc.  Οι αλλοδαποιί  προσφείροντες θα υποβαί λλουν υπευί θυνη δηί λωσηci περιί  του οί τι δεν
είχουν υποχρείωση καταβοληί ς φοί ρων στην Ελλαί δα. Σε περιίπτωση που είχουν τείτοια υποχρείωση θα
υποβαί λλουν σχετικοί  αποδεικτικοί  της οικειίας Δ.Ο.Υ. 
- ασφαλιστικηί  ενημεροί τητα  που  εκδιίδεται  αποί  τον  αρμοί διο  ασφαλιστικοί  φορεία cii.  Η
ασφαλιστικηί  ενημεροί τητα καλυί πτει τις ασφαλιστικείς υποχρεωί σεις του προσφείροντος οικονομικουί
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φορεία α) ως φυσικοί  ηί  νομικοί  προί σωπο για το προσωπικοί  τους με σχείση εξαρτημείνης εργασιίας, β)
για  είργα που  εκτελειί  μοί νος  του  ηί  σε  κοινοπραξιία  καθωί ς  και  γ)   για  τα  στελείχη  του  που  είχουν
υποχρείωση ασφαί λισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημείνοι στην Ελλαί δα οικονομικοιί  φορειίς
υποβαί λλουν αποδεικτικοί  ασφαλιστικηί ς  ενημεροί τητας (κυί ριας και επικουρικηί ς  ασφαί λισης)  για το
προσωπικοί  τους με σχείση εξαρτημείνης εργασιίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμείνους – μείλη του ΤΕΕ,
ΙΚΑ για το λοιποί  προσωπικοί . Δεν αποτελουί ν αποί δειξη ενημεροί τητας της προσφείρουσας εταιριίας,
αποδεικτικαί  ασφαλιστικηί ς ενημεροί τητας  των φυσικωί ν προσωί πων που στελεχωί νουν το πτυχιίο της
εταιριίας ως εταιίροι. Οι αλλοδαποιί προσφείροντες (φυσικαί  και νομικαί  προί σωπα), που δεν υποβαί λουν
τα αί νω αποδεικτικαί , υποβαί λλουν υπευί θυνη δηί λωση περιί του οί τι δεν απασχολουί ν προσωπικοί , για το
οποιίο υπαί ρχει  υποχρείωση ασφαί λισης σε ημεδαπουί ς  ασφαλιστικουί ς  οργανισμουί ς.  Αν απασχολουί ν
τείτοιο προσωπικοί , πρείπει να υποβαί λλουν σχετικοί  αποδεικτικοί  ασφαλιστικηί ς ενημεροί τητας.

- υπευί θυνη δηί λωση του προσφείροντος οί τι δεν είχει εκδοθειί δικαστικηί  ηί  διοικητικηί  αποί φαση
με  τελεσιίδικη  και  δεσμευτικηί  ισχυί  για  την  αθείτηση  των  υποχρεωί σεωί ν  του  οί σον  αφοραί  στην
καταβοληί  φοί ρων ηί  εισφορωί ν κοινωνικηί ς ασφαί λισης. 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικοί  αποί  τη Διευί θυνση Προγραμματισμουί
και Συντονισμουί  της Επιθεωί ρησης Εργασιακωί ν Σχείσεων, που να είχει εκδοθειί είως τρεις (3) μηί νες πριν
αποί  την υποβοληί  τουciii,  αποί  το οποιίο  να προκυί πτουν οι  πραί ξεις  επιβοληί ς  προστιίμου που είχουν
εκδοθειί σε βαί ρος του οικονομικουί  φορεία σε χρονικοί  διαί στημα δυί ο (2) ετωί ν πριν αποί  την ημερομηνιία
ληί ξης της προθεσμιίας υποβοληί ς προσφοραί ς. 

Μείχρι να καταστειί  εφικτηί  η είκδοση του ανωτείρω πιστοποιητικουί , υποβαί λλεται υπευί θυνη δηί λωση
του οικονομικουί  φορεία, χωριίς να απαιτειίται επιίσημη δηί λωση του ΣΕΠΕ σχετικαί  με την είκδοση του
πιστοποιητικουί  civ.

(γ) για την  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22cv: πιστοποιητικοί  που εκδιίδεται αποί  την αρμοί δια
δικαστικηί  ηί  διοικητικηί  αρχηί  του οικειίου κραί τους - μείλους ηί  χωί ρας, που να είχει εκδοθειί είως τρεις (3)
μηί νες  πριν  αποί  την  υποβοληί  τουcvi.  Για  τους  οικονομικουί ς  φορειίς  που  ειίναι  εγκαταστημείνοι  ηί
εκτελουί ν  είργα  στην  Ελλαί δα  το  πιστοποιητικοί  οί τι  δεν  τελουί ν υποί  πτωί χευση,  πτωχευτικοί
συμβιβασμοί , αναγκαστικηί  διαχειίριση, δεν είχουν υπαχθειί  σε διαδικασιία εξυγιίανσης εκδιίδεται αποί  το
αρμοί διο πρωτοδικειίο της είδρας του οικονομικουί  φορεία. Το πιστοποιητικοί   οί τι το νομικοί  προί σωπο
δεν είχει τεθειί υποί  εκκαθαί ριση με δικαστικηί  αποί φαση εκδιίδεται αποί  το οικειίο Πρωτοδικειίο της είδρας
του οικονομικουί  φορεία,  το δε πιστοποιητικοί  οί τι  δεν είχει τεθειί  υποί  εκκαθαί ριση με αποί φαση των
εταιίρων εκδιίδεται αποί  το Γ.Ε.Μ.Η.,  συί μφωνα με τις κειίμενες διαταί ξεις, ως καί θε φοραί  ισχυί ουν. Ειδικαί
η  μη  αναστοληί  των  επιχειρηματικωί ν  δραστηριοτηί των  του  οικονομικουί  φορεία,  για  τους
εγκατεστημείνους  στην  Ελλαί δα  οικονομικουί ς  φορειίς,  αποδεικνυί εται  μείσω  της  ηλεκτρονικηί ς
πλατφοί ρμας της Ανεξαί ρτητης Αρχηί ς Δημοσιίων Εσοί δωνcvii. 

(δ) Αν το κραί τος-μείλος ηί  χωί ρα δεν εκδιίδει τα υποί  των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικαί  ηί  οί που
τα πιστοποιητικαί  αυταί  δεν καλυί πτουν οί λες τις περιπτωί σεις υποί   1 και 2 και 4 (β) του αί ρθρου 22 Α.,
το είγγραφο ηί  το πιστοποιητικοί  μπορειί να αντικαθιίσταται αποί  είνορκη βεβαιίωση ηί , στα κραί τη - μείλη
ηί  στις χωί ρες οί που δεν προβλείπεται είνορκη βεβαιίωση, αποί  υπευί θυνη δηί λωση του ενδιαφερομείνου
ενωί πιον αρμοί διας δικαστικηί ς ηί  διοικητικηί ς αρχηί ς, συμβολαιογραί φου ηί  αρμοί διου επαγγελματικουί  ηί
εμπορικουί  οργανισμουί  του  κραί τους  μείλους  ηί  της  χωί ρας  καταγωγηί ς  ηί  της  χωί ρας  οί που  ειίναι
εγκατεστημείνος ο οικονομικοί ς φορείας. Στην περιίπτωση αυτηί  οι αρμοί διες δημοί σιες αρχείς παρείχουν
επιίσημη δηί λωση στην οποιία  αναφείρεται  οί τι  δεν εκδιίδονται  τα  είγγραφα ηί  τα  πιστοποιητικαί  της
παρουί σας  παραγραί φου  ηί  οί τι  τα  είγγραφα  ηί  τα  πιστοποιητικαί  αυταί  δεν  καλυί πτουν  οί λες  τις
περιπτωί σεις που αναφείρονται στα υποί  1 και 2 και 4 (β) του αί ρθρου 22 Α της παρουί σας.

Οι επιίσημες δηλωί σεις καθιίστανται διαθείσιμες μείσω του επιγραμμικουί  αποθετηριίου πιστοποιητικωί ν
(e-Certis)cviii   του αί ρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Αν διαπιστωθειί με οποιονδηί ποτε τροί πο οί τι, στην εν λοίγω χωί ρα εκδιίδονται τα υποί ψη πιστοποιητικαί ,
η προσφοραί  του διαγωνιζοί μενου απορριίπτεται. 
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(ε)  Για  τις  λοιπείς  περιπτωί σεις  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22cix,  υποβαί λλεται  υπευί θυνη
δηί λωση του προσφείροντος οί τι δεν συντρείχουν στο προί σωποί  του οι οριζοί μενοι λοίγοι αποκλεισμουί cx. 

Ειδικαί  για  την  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22cxi,  για  τις  εργοληπτικείς
επιχειρηί σεις που ειίναι εγγεγραμμείνες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαί λλονται πιστοποιητικαί  χορηγουί μενα αποί  τα
αρμοί δια  επιμελητηί ρια  και  φορειίς  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  αποί  τα  οποιία  αποδεικνυί εται  οί τι  τα
προί σωπα με βεβαιίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχωί νουν την εργοληπτικηί  επιχειίρηση, δεν είχουν διαπραί ξει
σοβαροί  επαγγελματικοί  παραί πτωμα.

(στ) Δικαιολογητικά     της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  cxii  
Για την αποί δειξη της μη συνδρομηί ς  του λοίγου αποκλεισμουί  της παραγραί φου Α.5 του αί ρθρου 22
υποβαί λλονται, εφοί σον ο προσωρινοί ς αναί δοχος ειίναι ανωί νυμη εταιριία: 
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρουί νται της υποχρείωσης αυτηί ς  οι  εταιρειίες
που ειίναι εισηγμείνες στο Χρηματιστηί ριο της χωί ρας εγκαταί στασηί ς τους και υποβαί λλουν περιί τουί του
υπευί θυνη δηί λωση του νοί μιμου εκπροσωί που τους]. 

-  Πιστοποιητικοί  αρμοί διας αρχηί ς του κραί τους της είδρας, αποί  το οποιίο να προκυί πτει οί τι οι μετοχείς
ειίναι ονομαστικείς που να είχει  εκδοθειί  είως τριαί ντα (30) εργαί σιμες ημείρες πριν αποί  την υποβοληί
του.cxiii

- Αναλυτικηί  καταί σταση με τα στοιχειία των μετοίχων της εταιρειίας και τον αριθμοί  των μετοχωί ν καί θε
μετοίχου  (μετοχολοίγιο),  οί πως  τα  στοιχειία  αυταί  ειίναι  καταχωρημείνα  στο  βιβλιίο  μετοίχων  της
εταιρειίας, το πολυί  τριαί ντα εργαί σιμες ημείρες πριν αποί  την ημείρα υποβοληί ς της προσφοραί ς. 

Ειδικοί τερα:
α)  Οι  επιχειρήσεις  που  είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.,  προσκομιίζουν  μοί νο  την  αναλυτικηί
καταί σταση με τα στοιχειία των μετοίχων της εταιρειίας και τον αριθμοί  των μετοχωί ν καί θε μετοίχου
(μετοχολοίγιο), οί πως τα στοιχειία αυταί  ειίναι καταχωρημείνα στο βιβλιίο μετοίχων της εταιρειίας, το πολυί
τριαί ντα (30) εργαί σιμες ημείρες πριν αποί  την ημείρα υποβοληί ς της προσφοραί ς καθωί ς η απαιίτηση για
την  υποβοληί  του  πιστοποιητικουί  αποί  το  οποιίο  να  προκυί πτει  οί τι  οι  μετοχείς  ειίναι  ονομαστικείς,
καλυί πτεται συί μφωνα με τα οριζοί μενα στο αί ρθρο 23.9 της παρουί σας.

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες,  εφοί σον είχουν καταί  το διίκαιο της είδρας τους ονομαστικείς
μετοχείς, προσκομιίζουν : 

αα)  Πιστοποιητικοί  αρμοί διας αρχηί ς του κραί τους της είδρας,  αποί  το οποιίο να προκυί πτει οί τι οι
μετοχείς ειίναι ονομαστικείς, 

ββ) Αναλυτικηί  καταί σταση μετοίχων, με αριθμοί  των μετοχωί ν του καί θε μετοίχου, οί πως τα στοιχειία
αυταί  ειίναι καταχωρημείνα στο βιβλιίο μετοίχων της εταιρειίας με ημερομηνιία το πολυί  30 εργαί σιμες
ημείρες πριν την υποβοληί  της προσφοραί ς. 

γγ)  Καί θε  αί λλο  στοιχειίο  αποί  το  οποιίο  να  προκυί πτει  η  ονομαστικοποιίηση  μείχρι  φυσικουί
προσωί που των μετοχωί ν, που είχει συντελεστειί τις τελευταιίες 30 (τριαί ντα) εργαί σιμες ημείρες πριν την
υποβοληί  της προσφοραί ς.     

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν είχουν καταί  το διίκαιο της χωί ρας στην οποιία είχουν την είδρα
τους ονομαστικείς μετοχείς, υποβαί λλουν : 

αα) Βεβαιίωση περιί μη υποχρείωσης ονομαστικοποιίησης των μετοχωί ν αποί  αρμοί δια αρχηί , εφοί σον
υπαί ρχει σχετικηί  προί βλεψη, διαφορετικαί  προσκομιίζεται υπευί θυνη δηί λωση του διαγωνιζοί μενου.

ββ) Έγκυρη και ενημερωμείνη καταί σταση μετοίχων που κατείχουν τουλαί χιστον 1% των μετοχωί ν. 
γγ)  Αν δεν τηρειίται  τείτοια  καταί σταση,  προσκομιίζεται  σχετικηί  καταί σταση μετοίχων (με  1%),

συί μφωνα με την τελευταιία Γενικηί  Συνείλευση, αν οι μείτοχοι αυτοιί ειίναι γνωστοιί στην εταιρειία. 
δδ) Αν δεν προσκομισθειί καταί σταση καταί  τα ανωτείρω, η εταιρειία αιτιολογειί τους λοίγους που οι

μείτοχοι αυτοιί  δεν της ειίναι γνωστοιί. Η  αναθείτουσα αρχηί  δεν υπεισείρχεται στην κριίση της ως αί νω
αιτιολογιίας.  Δυί ναται ωστοί σο να αποδειίξει τη δυνατοί τητα υποβοληί ς της καταί στασης μετοίχων και
μοί νο στην περιίπτωση αυτηί  η εταιρειία αποκλειίεται αποί  την παρουί σα διαδικασιία.
Περαιτείρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβαί λλεται η υπευί θυνη δηί λωση της κοινηί ς αποί φασης
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των  Υπουργωί ν  Αναί πτυξης  και  Επικρατειίας  20977/23-8-2007  (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά  για  την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .

(δ)  Για  την  περιίπτωση  του  αί ρθρου  22.Α.9.  της  παρουί σας  διακηί ρυξης,  υπευί θυνη  δηί λωση  του
προσφείροντος οί τι δεν είχει εκδοθειί  σε βαί ρος του αποί φαση αποκλεισμουί , συί μφωνα με το αί ρθρο 74
του ν. 4412/2016.

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

(α)  Όσον  αφοραί  την  καταλληλοί τητα  για  την  αί σκηση  της  επαγγελματικηί ς  δραστηριοί τητας,  οι
προσφείροντες  που  ειίναι  εγκατεστημείνοι  στην  Ελλαί δα  υποβαί λλουν  βεβαιίωση  εγγραφηί ς  στο
Μ.Ε.ΕΠcxiv cxv στις  κατηγοριίες  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ και  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ.  

(β)  Οι  προσφείροντες  που  ειίναι  εγκατεστημείνοι   σε  λοιπαί  κραί τη  μείλη  της  Ευρωπαιϋκηί ς  Ένωσης
προσκομιίζουν  τις  δηλωί σεις  και  πιστοποιητικαί  που  περιγραί φονται  στο  Παραί ρτημα  XI  του
Προσαρτηί ματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφείροντες που ειίναι εγκατεστημείνοι σε κραί τος μείλος του Ευρωπαιϋκουί  Οικονομικουί  Χωί ρου
(Ε.Ο.Χ) ηί  σε τριίτες χωί ρες που είχουν υπογραί ψει και κυρωί σει τη ΣΔΣ, στο βαθμοί  που η υποί  αναί θεση
δημοί σια  συί μβαση καλυί πτεται  αποί  τα Παραρτηί ματα 1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικείς  σημειωί σεις  του
σχετικουί  με  την  Ένωση  Προσαρτηί ματος  I  της  ως  αί νω  Συμφωνιίας,  ηί  σε  τριίτες  χωί ρες  που  δεν
εμπιίπτουν στην προηγουί μενη  περιίπτωση και είχουν συναί ψει διμερειίς ηί  πολυμερειίς συμφωνιίες με την
Ένωση  σε  θείματα  διαδικασιωί ν  αναί θεσης  δημοσιίων  συμβαί σεων,   προσκομιίζουν  πιστοποιητικοί
αντιίστοιχου  επαγγελματικουί  ηί  εμπορικουί  μητρωί ου.  Στην  περιίπτωση  που  χωί ρα  δεν  τηρειί  τείτοιο
μητρωί ο,  το είγγραφο ηί  το πιστοποιητικοί  μπορειί  να αντικαθιίσταται  αποί  είνορκη βεβαιίωση ηί ,  στα
κραί τη  -  μείλη  ηί  στις  χωί ρες  οί που  δεν  προβλείπεται  είνορκη  βεβαιίωση,  αποί  υπευί θυνη  δηί λωση  του
ενδιαφερομείνου ενωί πιον αρμοί διας δικαστικηί ς ηί  διοικητικηί ς  αρχηί ς,  συμβολαιογραί φου ηί  αρμοί διου
επαγγελματικουί  ηί  εμπορικουί  οργανισμουί  της  χωί ρας  καταγωγηί ς  ηί  της  χωί ρας  οί που  ειίναι
εγκατεστημείνος  ο  οικονομικοί ς  φορείας  οί τι  δεν  τηρειίται  τείτοιο  μητρωί ο  και  οί τι  ασκειί  τη
δραστηριοί τητα του αί ρθρου 21 της παρουί σας.

Τα ως αί νω δικαιολογητικαί  υποί  α), β) και γ) γιίνονται αποδεκταί , εφοί σον είχουν εκδοθειί  είως τριαί ντα
(30) εργαί σιμες ημείρες πριν αποί  την υποβοληί  τους, εκτοί ς αν συί μφωνα με τις ειδικοί τερες διαταί ξεις
αυτωί ν φείρουν συγκεκριμείνο χροί νο ισχυί οςcxvi

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

Η οικονομικηί  και χρηματοοικονομικη επαί ρκεια των οικονομικωί ν φορείων αποδεικνυί εται: 

(α) για τις εγγεγραμμείνες εργοληπτικείς επιχειρηί σεις στο Μ.Ε.ΕΠ:

 ειίτε αποί  τη βεβαιίωση εγγραφηί ς στο Μ.Ε.Ε.Π,  στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
Οικοδομικών Εργασιών, 3η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών
Εργασιών, η οποιία αποτελειί τεκμηί ριο των πληροφοριωί ν που περιείχει 

 ειίτε, στην περιίπτωση που οι απαιτηί σεις του αί ρθρου 22.Γ δεν καλυί πτονται  αποί  τη βεβαιίωση
εγγραφηί ς, με την υποβοληί  ενοί ς ηί  περισσοί τερων αποί  τα αποδεικτικαί  μείσα που προβλείπονται
στο  Μείρος  Ι  του  Παραρτηί ματος  ΧΙΙ  (Αποδεικτικαί  μείσα  για  τα  κριτηί ρια  επιλογηί ς)  του
Προσαρτηί ματος Α του ν. 4412/2016.cxvii

Σε καί θε περιίπτωση,  η βεβαιίωση εγγραφηί ς μπορειί να υποβαί λλεται για την αποί δειξη μοί νο ορισμείνων
απαιτηί σεων οικονομικηί ς και χρηματοοικονομικηί ς επαί ρκειας του αί ρθρου 22.Γ, ενωί  για την αποί δειξη
των λοιπωί ν απαιτηί σεων μπορουί ν να προσκομιίζονται  είνα ηί  περισσοί τερα αποί  τα αποδεικτικαί  μείσα
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που προβλείπονται στο Μείρος Ι του Παραρτηί ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , αναί λογα με την τιθείμενη
στο  αί ρθρο  22.Γ  απαιίτηση.  (ΔΕΝ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ  ΛΟΙΠΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΠΛΗΝ  ΤΗΣ  ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΕΠ & ΤΟΥ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ).

Ειδικαί ,  για  την  αποί δειξη  της  απαιίτησης  της  μη  υπείρβασης  των ανωί τατων  επιτρεπτωί ν  οριίων
ανεκτείλεστου υπολοιίπου εργολαβικωί ν συμβαί σεων:

 με την υποβοληί  ενημεροί τητας πτυχιίου εν ισχυί ει ηί
 με την υποβοληί  υπευί θυνης δηί λωσης του προσωρινουί  αναδοίχου, συνοδευοί μενης αποί

πιίνακα  οί λων  των  υποί  εκτείλεση  είργων  (ειίτε  ως  μεμονομείνος  αναί δοχος  είιτε  στο
πλαιίσιο κοινοπραξιίας ηί  υπεργολαβιίας) και αναφοραί  για το ανεκτείλεστο υποί λοιπο
αναί  είργο και το συνολικοί  ανεκτείλεστο,  για τις εργοληπτικείς  επιχειρηί σεις  που δεν
διαθείτουν ενημείροτητα πτυχιίου καταί  τις κειίμενες διαταί ξεις 

(β)  Οι  αλλοδαποιί  οικονομικοιί  φορειίς  που  ειίναι  εγγεγραμμείνοι  σε επίσημους  καταλόγους ηί
διαθείτουν πιστοποιητικοί  αποί  οργανισμουί ς  πιστοποιίησης που συμμορφωί νονται  με  τα ευρωπαιϋκαί
προί τυπα  πιστοποιίησης,  καταί  την  είννοια  του  Παραρτηί ματος  VII  του  Προσαρτηί ματος  Α΄  του  ν.
4412/2016, μπορουί ν να προσκομιίζουν στις αναθείτουσες αρχείς πιστοποιητικοί  εγγραφηί ς, εκδιδοί μενο
αποί  την αρμοί δια αρχηί  ηί  το πιστοποιητικοί  που εκδιίδεται αποί  τον αρμοί διο οργανισμοί  πιστοποιίησης,
καταί  τα οριζοί μενα στο αί ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραί γραφο 9 του παροί ντος αί ρθρου .

(γ)  Οι  αλλοδαποιί  οικονομικοιί  φορειίς  που  δεν  ειίναι  εγγεγραμμείνοι  σε  επιίσημους  καταλοίγους  ηί
διαθείτουν  πιστοποιητικοί  αποί  οργανισμουί ς  πιστοποιίησης  καταί  τα  ανωτείρω,  υποβαί λλουν  ως
δικαιολογητικαί  είνα ηί  περισσοί τερα αποί  τα αποδεικτικαί  μείσα που προβλείπονται στο Μείρος Ι  του
Παραρτηί ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

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

Η τεχνικηί  και επαγγελματικηί  ικανοί τητα των οικονομικωί ν φορείων αποδεικνυί εται: 

(α) για τις εγγεγραμμείνες εργοληπτικείς επιχειρηί σεις στο Μ.Ε.ΕΠ.

 ειίτε αποί  τη βεβαιίωση εγγραφηί ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποιία αποτελειί  τεκμηί ριο των πληροφοριωί ν
που περιείχει 

 ειίτε, στην περιίπτωση που οι απαιτηί σεις του αί ρθρου 22.Δ δεν καλυί πτονται  αποί  τη βεβαιίωση
εγγραφηί ς, με την υποβοληί  ενοί ς ηί  περισσοί τερων αποί  τα αποδεικτικαί  μείσα που προβλείπονται
στο  Μείρος  ΙΙ  του  Παραρτηί ματος  ΧΙΙ  (Αποδεικτικαί  μείσα  για  τα  κριτηί ρια  επιλογηί ς)  του
Προσαρτηί ματος Α του ν. 4412/2016 cxviii αναί λογα με την τιθείμενη στο αί ρθρο 22.Δ απαιίτηση.

Σε καί θε περιίπτωση,  η βεβαιίωση εγγραφηί ς μπορειί να υποβαί λλεται για την αποί δειξη μοί νο ορισμείνων
απαιτηί σεων τεχνικηί ς και επαγγελματικηί ς ικανοί τητας του αί ρθρου 22.Δ, ενωί  για την αποί δειξη των
λοιπωί ν απαιτηί σεων μπορουί ν να προσκομιίζονται  είνα ηί  περισσοί τερα αποί  τα αποδεικτικαί  μείσα  που
προβλείπονται στο Μείρος ΙΙ του Παραρτηί ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

(β)  Οι  αλλοδαποιί  οικονομικοιί  φορειίς  που ειίναι  εγγεγραμμείνοι  σε  επίσημους  καταλόγους ηί
διαθείτουν  πιστοποιητικοί  αποί  οργανισμουί ς  πιστοποιίησης  που  συμμορφωί νονται  με  τα
ευρωπαιϋκαί  προί τυπα πιστοποιίησης, καταί  την είννοια του Παραρτηί ματος VII του Προσαρτηί ματος
Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορουί ν  να  προσκομιίζουν  στις  αναθείτουσες  αρχείς  πιστοποιητικοί
εγγραφηί ς εκδιδοί μενο αποί  την αρμοί δια αρχηί  ηί  το πιστοποιητικοί  που εκδιίδεται αποί  τον αρμοί διο
οργανισμοί  πιστοποιίησης, καταί  τα οριζοί μενα στο αί ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραί γραφο 9
του παροί ντος αί ρθρου .

(γ)  Οι αλλοδαποιί  οικονομικοιί  φορειίς  που δεν ειίναι εγγεγραμμείνοι  σε επιίσημους καταλοί γους ηί
διαθείτουν  πιστοποιητικοί  αποί  οργανισμουί ς  πιστοποιίησης  καταί  τα  ανωτείρω,  υποβαί λλουν ως
δικαιολογητικαί  είνα ηί  περισσοί τερα αποί  τα αποδεικτικαί  μείσα που προβλείπονται στο Μείρος ΙΙ του
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Παραρτηί ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

(δ) Συγκεκριμένα οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή ή
την αναβάθμιση τουλάχιστον τριών (3) παρόμοιων έργων (δημόσια ή ιδιωτικά), στο διάστη-
μα των τελευταίων πέντε (5) ετών (ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών)
με λήξη της  πενταετίας  την  ημερομηνία  ανάρτησης  της  διακήρυξης  στο  ΚΗΜΔΗΣ,  για τα
οποία θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποίηση για το Σύστημα Ελέγχου Τεχνικής Σκηνής. 

Στο κάθε έργο θα πρέπει το Σ.Ε.Τ.Σ. να οδηγεί τουλάχιστον δέκα οκτώ (18) μηχανισμούς (στα-
γκόνια κ.λ.π.).  Ο έλεγχος και η λειτουργία θα πρέπει να έχουν γίνει κατά DIN 56950-1 και ως
επίπεδο ασφαλείας ορίζεται  SIL3. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει,  επί ποινή αποκλεισμού, να
αποδείξουν τα παραπάνω προσκομίζοντας, από επίσημους πιστοποιημένους φορείς, το πιστο-
ποιητικό ελέγχου συνοδευόμενο από την τελική έκθεση επιθεώρησης κατά DIN 56950-1 όπου
θα αναγράφεται και ο αριθμός των μηχανισμών.

Ο φορέας πιστοποίησης πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των διαπιστευμένων
φορέων από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή να είναι πιστοποιημένος φορέας
που  να  συμπεριλαμβάνεται  σε  κατάλογο  αντίστοιχου  Εθνικού  Συμβουλίου  Διαπίστευσης
άλλης  χώρας  της  Ευρώπης,  η  οποία  όμως  να  είναι  μέλος  του  Διεθνούς  Οργανισμού
«Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση» (European Co-operation for Accreditation – EA).

(ε) Συί μφωνα με τα ανωτείρω για την αποί δειξη της  Τεχνικηί ς  και Επαγγελματικηί ς  Ικανοί τητας των
οικονομικωί ν  φορείων,  απαιτειίται  η  προσκόμιση  των  κάτωθι  δικαιολογητικών επί  ποινή
αποκλεισμού:

1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π
2. Κατάλογο παρομοίων έργων (τουλάχιστον (3) τρία),  όπου για κάθε ένα από αυτά θα

συνταχθεί το αντίστοιχο Υπόδειγμα Ι της Διακήρυξης
2.1. ΕΡΓΟ

2.1.1. Δημοί σια είργα (Δ):
2.1.1.1. Αντιίγραφα των συμβαί σεων των είργων του καταλοίγου
2.1.1.2. Βεβαιίωση περαιίωσης των είργων (ολοκλήρωση εργασιών εντός 5ετίας)

2.1.2. Ιδιωτικαί  είργα (Ι):
2.1.2.1. Αντιίγραφα  των  συμβαί σεων  των  είργων  του  καταλοίγου  ηί  των  Ιδιωτικωί ν

Συμφωνητικωί ν  μεταξυί  του  εργοδοί τη/κυί ριο  του  είργου  και  του  αναδοίχου  ηί
οποιοδηί ποτε  αί λλο  είγγραφο  το  οποιίο  να  πιστοποιειί  την  ολοκληί ρωση  της
κατασκευηί ς  του  συγκεκριμείνου  είργου  αποί  τον  αναί δοχο.  Δεν  επιβαί λλεται  η
αναγραφηί  του ποσουί  της συί μβασης.

2.1.2.2. Βεβαιίωση υλοποιίησης  των είργων, υπογεγραμμείνη αποί  τον εργοδοί τη ηί  κυί ριο
των είργων, οί που θα αναγραί φεται η ολοκληί ρωση αυτωί ν εντοί ς της τελευταιίας
5ετιίας.

2.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
2.2.1.Συμπληρωμείνος ο αριθμοί ς των μηχανισμωί ν σκηνηί ς, ολογραί φως και αριθμητικωί ς. 
2.2.2.Να δηλωί νεται ο επιίσημος τιίτλος του φορεία πιστοποιίησης.
2.2.3.Να  αποδεικνυί εται  η  διαπιίστευση  του  φορεία  πιστοποιίησης  (καταί  τον  χροί νο

πιστοποιίησης του είργου) για την Ελλαί δα.
2.2.4.Να  αναγραί φεται  η  ημερομηνιία  πιστοποιίησης  του  είργου  (εντοί ς  της  τελευταιίας

5ετιίας), καταί  DIN 56950-1/ επιίπεδο ασφαλειίας SIL 3).
3.Υπεύθυνες Δηλώσεις  των οικονομικωί ν φορείων  για καί θε είργο του καταλοίγου. Στην υπευί θυνη

δηί λωση θα αναφείρεται ο τιίτλος και η θείση του είργου και θα δηλωί νεται για το συγκεκριμείνο
είργο, οί τι τα προσκομισθείντα δικαιολογητικαί  ηί τοι: η συί μβαση, οι βεβαιωί σεις, ο αριθμοί ς των
μηχανισμωί ν  σκηνηί ς,  ο  φορείας  πιστοποιίησης,  η  διαπιίστευση  του  φορεία  πιστοποιίησης,  η
ημερομηνιία πιστοποιίησης καταί  DIN 56950-1 / επιίπεδο ασφαλειίας SIL 3, ηί  οποιαδηί ποτε αί λλο
αποδεικτικοί  είγγραφο, ειίναι αληθηί .
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4.Υπεύθυνες Δηλώσεις των οικονομικωί ν φορείων που θα συνεργαστουί ν, σε περιίπτωση στηί ριξης
σε δαί νεια εμπειριία (Υποί δειγμα ΙΙ της Διακηί ρυξης)

Όσον αφοραί  την γλωί σσα τω ανωτείρω εγγραφωί ν ισχυί ουν τα οριζοί μενα στο αί ρθρο 6 της παρουί σας
διακηί ρυξης.

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

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σε περιίπτωση νομικουί  προσωί που, υποβαί λλονται ηλεκτρονικαί , στον φαί κελο “Δικαιολογητικαί  
Προσωρινουί  Αναδοίχου, τα νομιμοποιητικαί  είγγραφα αποί  τα οποιία προκυί πτει η εξουσιία υπογραφηί ς 
του νομιίμου εκπροσωί που και τα οποιία πρείπει να είχουν εκδοθειί είως τριαί ντα (30) εργαί σιμες ημείρες 
πριν αποί  την υποβοληί  τους cxx, εκτοί ς αν συί μφωνα με τις ειδικοί τερες διαταί ξεις αυτωί ν φείρουν 
συγκεκριμείνο χροί νο ισχυί ος.

Εαί ν ο προσφείρων ειίναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :

1. ΦΕΚ συί στασης,
2. Αντιίγραφο του ισχυί οντος καταστατικουί  με το ΦΕΚ στο οποιίο είχουν δημοσιευτειί  οί λες οι
μείχρι  σηί μερα  τροποποιηί σεις  αυτουί  ηί  επικυρωμείνο  αντιίγραφο  κωδικοποιημείνου
καταστατικουί  (εφοί σον υπαί ρχει)
3. ΦΕΚ στο οποιίο είχει δημοσιευτειί το πρακτικοί  ΔΣ εκπροσωί πησης του νομικουί  προσωί που,
4. Πρακτικοί  Δ.Σ περιί  είγκρισης συμμετοχηί ς στο διαγωνισμοί , στο οποιίο μπορειί να περιείχεται
και  εξουσιοδοί τηση  (εφοί σον  αυτοί  προβλείπεται  αποί  το  καταστατικοί  του  υποψηφιίου
αναδοίχου) για υπογραφηί  και υποβοληί  προσφοραί ς σε περιίπτωση που δεν υπογραί φει ο ιίδιος
ο νοί μιμος εκπροί σωπος του φορεία την προσφοραί  και τα λοιπαί  απαιτουί μενα είγγραφα του
διαγωνισμουί  και οριίζεται συγκεκριμείνο αί τομο, 
5.  Πιστοποιητικοί  αρμοί διας  δικαστικηί ς  ηί  διοικητικηί ς  αρχηί ς  περιί  τροποποιηί σεων  του
καταστατικουί  / μη λυί σης της εταιρειίας.

Εαί ν ο προσφείρων ειίναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:

1. Αντιίγραφο του καταστατικουί , με οί λα τα μείχρι σηί μερα τροποποιητικαί , ηί  φωτοαντιίγραφο
επικυρωμείνου, αποί  δικηγοί ρο, κωδικοποιημείνου καταστατικουί , εφοί σον υπαί ρχει.
2.  Πιστοποιητικαί  αρμοί διας δικαστικηί ς  ηί  διοικητικηί ς  αρχηί ς  περιί  των τροποποιηί σεων του
καταστατικουί .
Σε  περιίπτωση  εγκαταί στασης  τους  στην  αλλοδαπηί ,  τα  δικαιολογητικαί  συί στασηί ς  τους
εκδιίδονται με βαί ση την ισχυί ουσα νομοθεσιία της χωί ρας που ειίναι εγκατεστημείνα, αποί  την
οποιία και εκδιίδεται το σχετικοί  πιστοποιητικοί .

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α)  Οι  οικονομικοιί  φορειίς  που  ειίναι  εγγεγραμμείνοι  σε  επιίσημους  καταλοί γους  ηί  διαθείτουν
πιστοποιίηση αποί  οργανισμουί ς  πιστοποιίησης που συμμορφωί νονται με τα ευρωπαιϋκαί  προί τυπα
πιστοποιίησης, καταί  την είννοια του Παραρτηί ματος VII του Προσαρτηί ματος Α του ν. 4412/2016,
μπορουί ν να  υποβαί λλουν στις αναθείτουσες αρχείς πιστοποιητικοί  εγγραφηί ς εκδιδοί μενο αποί  την
αρμοί δια αρχηί  ηί  το πιστοποιητικοί  που εκδιίδεται αποί  τον αρμοί διο οργανισμοί  πιστοποιίησης.
Στα πιστοποιητικαί  αυταί  αναφείρονται τα δικαιολογητικαί  βαί σει των οποιίων είγινε η εγγραφηί  των
εν λοί γω οικονομικωί ν φορείων στον επιίσημο καταί λογο ηί  η πιστοποιίηση και η καταί ταξη στον εν
λοί γω καταί λογο.
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Η πιστοποιουί μενη εγγραφηί  στους επιίσημους καταλοί γους αποί  τους αρμοί διους οργανισμουί ς ηί  το
πιστοποιητικοί ,  που  εκδιίδεται  αποί  τον  οργανισμοί  πιστοποιίησης,  συνισταί  τεκμηί ριο
καταλληλοί τητας οί σον αφοραί  τις απαιτηί σεις ποιοτικηί ς επιλογηί ς, τις οποιίες καλυί πτει ο επιίσημος
καταί λογος ηί  το πιστοποιητικοί .
Οι οικονομικοιί  φορειίς  που ειίναι εγγεγραμμείνοι  σε επιίσημους καταλοί γους απαλλαί σσονται αποί
την υποχρείωση υποβοληί ς των δικαιολογητικωί ν που αναφείρονται στο πιστοποιητικοί  εγγραφηί ς
τους. 

(β)  Οι  οικονομικοιί  φορειίς  που  ειίναι  εγγεγραμμείνοι στο  Μ.Ε.ΕΠ.  εφοί σον  υποβαί λλουν
«Ενημεροί τητα  Πτυχιίου» εν  ισχυί ,  απαλλαί σσονται  αποί  την  υποχρείωση  υποβοληί ς  των
δικαιολογητικωί ν cxxi:
-  αποί σπασμα  ποινικουί  μητρωί ου  του  αί ρθρου  23.3.(α)  της  παρουί σας  για  τον  Προί εδρο  και
Διευθυί νοντα Συί μβουλο εργοληπτικηί ς επιχειίρησης.  Για τα λοιπαί  μείλη του Δ.Σ της εταιρειίας, θα
πρείπει να υποβληθειί  αυτοτελωί ς αποί σπασμα ποινικουί  μητρωί ου, καθοί σον τα προί σωπα αυταί  δεν
καλυί πτονται αποί  την Ενημεροί τητα Πτυχιίου. 
- φορολογικηί  και ασφαλιστικηί  ενημεροί τητα του αί ρθρου 23.3.(β) της παρουί σας. cxxii

- τα πιστοποιητικαί  αποί  το αρμοί διο Πρωτοδικειίο και το ΓΕΜΗ του αί ρθρου 23.3.(γ) της παρουί σας
υποί  την προυϋ ποί θεση οί μως οί τι καλυί πτονται πληί ρως (οί λες οι προβλεποί μενες περιπτωί σεις) αποί
την Ενημεροί τητα Πτυχιίου.
- το πιστοποιητικοί  αποί  το αρμοί διο επιμελητηί ριο οί σον αφοραί  το λοί γο αποκλεισμουί  του αί ρθρου
22. Α.4. (θ).cxxiii

-  το  πιστοποιητικοί  της  αρμοί διας  αρχηί ς  για  την  ονομαστικοποιίηση  των  μετοχωί ν  του  αί ρθρου
23.3. (στ).
- τα  αποδεικτικαί  είγγραφα νομιμοποιίησης  της εργοληπτικηί ς επιχειίρησης.

Σε περιίπτωση που καί ποιο αποί  τα ανωτείρω δικαιολογητικαί  είχει ληί ξει, προσκομιίζεται το σχετικοί
δικαιολογητικοί  εν ισχυί . Εφοί σον στην Ενημεροί τητα Πτυχιίου δεν αναφείρεται ρηταί  οί τι τα στελείχη
του πτυχιίου του προσφείροντα ειίναι ασφαλιστικωί ς ενηί μερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφείρων
προσκομιίζει  επιπλείον  της  Ενημεροί τητας  Πτυχιίου,  ασφαλιστικηί  ενημεροί τητα  για  τα  στελείχη
αυταί . 

23.10.  Δικαιολογητικά  για  την  απόδειξη  της  στήριξης  σε  ικανότητες  άλλων  φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
 
Στην περιίπτωση που οικονομικοί ς φορείας επιθυμειί  να στηριχθειί  στις ικανοί τητες αί λλων φορείων,
η  αποί δειξη  οί τι  θα  είχει  στη  διαί θεσηί  του  τους  αναγκαιίους  ποί ρους,  γιίνεται  με  την  υποβοληί
σχετικουί  συμφωνητικουί  των φορείων αυτωί ν για τον σκοποί  αυτοί .

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Η  προσφοραί  των  διαγωνιζομείνων  περιλαμβαί νει  τους  ακοί λουθους  ηλεκτρονικουί ς
υποφακείλους:
 (α)  υποφαί κελο με την είνδειξη «Δικαιολογητικαί  Συμμετοχηί ς»
 (β)  υποφαί κελο με την είνδειξη «Οικονομικηί  Προσφοραί »
συί μφωνα με τα κατωτείρω:

24.2 Ο  ηλεκτρονικοί ς  υποφαί κελος  «Δικαιολογητικαί  Συμμετοχηί ς»  πρείπει,  επί  ποινή
αποκλεισμού, να περιείχειcxxiv τα ακοί λουθα:

 - α) το Τυποποιημείνο Έντυπο Υπευί θυνης Δηί λωσης ( ΤΕΥΔ )

-  β) την εγγυί ηση συμμετοχηί ς, του αί ρθρου 15 της παρουί σας.

-  γ)  συμπληρωμείνο  το  υποί δειγμα  Ι,  για  τουλαί χιστον  τριία  (3)  είργα  (στο  σταί διο  αυτοί  δεν
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απαιτειίται  η  προσκοί μιση  των  αποδεικτικωί ν  στοιχειίων  του  αί ρθρου  23.6  της  παρουί σας,  αλλαί
μοί νο  οι  Υπευί θυνες  Δηλωί σεις  των οικονομικωί ν  φορείων για καί θε  είνα αποί  τα τριία  (3)  είργα του
καταλοίγου, οί πως δηλωί νεται στην παραί γραφο ε.3 του αί ρθρου 23.6 της παρουί σας).

- δ) την Υπευί θυνη Δηί λωση του εκπροσωί που του οικονομικουί  φορεία οί που θα δηλωί νεται οί τι: «επι-
σκέφθηκα την περιοχή  εκτέλεσης  του δημοπρατούμενου  έργου  (κτίριο  ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ),
έλαβα πλήρη γνώση όλων των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου και τις αποδέχομαι
ανεπιφύλακτα», συί μφωνα με το αί ρθρο  22.Δ της διακηί ρυξης.

24.3 Ο ηλεκτρονικοί ς υποφαί κελος «Οικονομικηί  Προσφοραί » περιείχει το ψηφιακαί  υπογεγραμμείνο
αρχειίο pdf, το οποιίο παραί γεται αποί  το υποσυί στημα, αφουί  συμπληρωθουί ν καταλληί λως οι σχετικείς
φοί ρμες.  

24.4  Στην  περιίπτωση  που  με  την  προσφοραί  υποβαί λλονται  ιδιωτικαί  είγγραφα,  αυταί  γιίνονται
αποδεκταί  ειίτε καταί  τα προβλεποί μενα στις διαταί ξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) ειίτε και σε απληί
φωτοτυπιία,  εφοί σον  συνυποβαί λλεται  υπευί θυνη  δηί λωση,  στην  οποιία  βεβαιωί νεται  η  ακριίβειαί
τους  και  η  οποιία  φείρει  υπογραφηί  μεταί  την είναρξη της διαδικασιίας  συί ναψης συί μβασης (ηί τοι
μεταί  την ημερομηνιία αναί ρτησης της προκηί ρυξης της συί μβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) cxx v .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1. Ο προσφείρων οικονομικοί ς φορείας αναφείρει στην προσφοραί  του το τμηί μα της συί μβασης που
προτιίθεται να αναθείσει υποί  μορφηί  υπεργολαβιίας σε τριίτους,  καθωί ς και τους υπεργολαί βους που
προτειίνει.

25.2. Η τηί ρηση των υποχρεωί σεων της παρ. 2 του αί ρθρου 18 του ν 4412/2016 αποί  υπεργολαί βους δεν
αιίρει την ευθυί νη του κυριίου αναδοίχου.

25.3. ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙcxxvi

25.4 Η αναθείτουσα αρχηί :
α)  επαληθευί ει υποχρεωτικαί  τη συνδρομηί  των λοίγων αποκλεισμουί  του αί ρθρου 22 Α της παρουί σας
για τους υπεργολαί βους και οί τι διαθείτουν τα αντιίστοιχα προσοί ντα για την εκτείλεση του είργου που
αναλαμβαί νουνcxxvii συί μφωνα  με  το  αί ρθρο  165  του  ν.  4412/2016,  με  το  Τυποποιημείνο  Έντυπο
Υπευί θυνης Δηί λωσης (ΤΕΥΔ).
β) απαιτειί  υποχρεωτικαί  αποί  τον οικονομικοί  φορεία να αντικαταστηί σει είναν υπεργολαί βο, οί ταν αποί
την ως αί νω επαληί θευση προκυί πτει οί τι συντρείχουν λοίγοι αποκλεισμουί  του και οί τι δεν καλυί πτει τα
αντιίστοιχα προσοί ντα για την εκτείλεση του είργου που αναλαμβαί νει συί μφωνα με το αί ρθρο 165 του ν.
4412/2016.

Άρθρο 26:  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η είγκριση κατασκευηί ς του δημοπρατουί μενου είργου, αποφασιίστηκε με την αριθμ. 196/22-
03-2018 Αποί φαση του Δημοτικουί  Συμβουλιίου του Δηί μου Λαρισαιίων.

26.2  Ο  Κυί ριος  του  Έργου  μπορειί  να  εγκαταστηί σει  για  το  είργο  αυτοί  Τεχνικοί  Συί μβουλ ο. Ο
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Αναί δοχος  του  είργου,  είχει  την  υποχρείωση  να  διευκολυί νει  τις  δραστηριοί τητες  του  Τεχνικουί
Συμβουί λου, που πηγαί ζουν αποί  τη συμβατικηί  σχείση της Υπηρεσιίας με αυτοί ν.

26.3   ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ επιπλείον οί ροι τεχνικηί ς και οικονομικηί ς ικανοί τηταςcxxviii

 ΛΑΡΙΣΑ 12-06-2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
πολιτικοί ς μηχανικοί ς

ΜΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
αρχιτείκτονας μηχανικοί ς

ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
μηχανολοίγος μηχανικοί ς

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
        τοπογραί φος μηχανικοί ς

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΥΡΩΠΑΙΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                               Η αν.ΠΡΟΙΪΣΤΑΜΕΝΗ                                                               Η ΠΡΟΙΪΣΤΑΜΕΝΗ
             ΤΜ. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ                       ΤΜ. Η-Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

                               ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΟΥΛΑ                                                         ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ
                           πολιτικοί ς μηχανικοί ς                                                       ηλεκτρολοίγος μηχανικοί ς

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ’ αριθμ. 684/19-12-2019 Aποί φαση Οικονομικηί ς Επιτροπηί ς Δηί μου Λαρισαιίων

Λαί ρισα 09-01-2020
(Τοί πος – Ημερομηνιία)
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i Για την είννοια των “καί τω των οριίων” δημοσιίων συμβαί σεων , πρβ. αί ρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν.
4412/2016. 

ii Συμπληρωί νονται τα στοιχειία της αναθείτουσας αρχηί ς.  Επισημαιίνεται οί τι οι αναθείτοντες φορειίς
δυί νανται  να  χρησιμοποιουί ν  το  παροί ν  τευί χος  διακηί ρυξης  για  τις  συμβαί σεις  που  αναθείτουν
συί μφωνα με τις διαταί ξεις του Βιβλιίου ΙΙ του ν. 4412/2016.

iii Αναγραί φεται ο κωδικοί ς ταυτοποιίησης της διατιθείμενης πιίστωσης (π.χ. κωδικοί ς εναί ριθμου είργου
στο  ΠΔΕ  ηί  κωδικοί ς  πιίστωσης  του  τακτικουί  προυϋ πολογισμουί  του  φορεία  υλοποιίησης).  Σε
περιίπτωση συγχρηματοδοτουί μενων είργων αποί  ποί ρους της Ευρωπαιϋκηί ς  Ένωσης,  αναγραί φεται
και ο τιίτλος του Επιχειρησιακουί  Προγραί μματος του ΕΣΠΑ ηί  αί λλου συγχρηματοδοτουί μενου αποί
ποί ρους ΕΕ προγραί μματος στο πλαιίσιο του οποιίου ειίναι ενταγμείνο το δημοπρατουί μενο είργο.

iv Συμπληρωί νεται η επωνυμιία της αναθείτουσας αρχηί ς.
v      Mείσω της λειτουργικοί τητας ''Επικοινωνιία'' του υποσυστηί ματος
vi  Πρβ.  αί ρθρο  122  του  ν.  4412/2016.  Η  προκηί ρυξη  συί μβασης  περιλαμβαί νει  κατ'  ελαί χιστον  τις

πληροφοριίες που προβλείπονται στο Μείρος Γ΄ του Παραρτηί ματος V του Προσαρτηί ματος Α΄ του ν.
4412/2016. Επισημαιίνεται οί τι, μείχρι την είκδοση τυποποιημείνου εντυί που προκηί ρυξης συί μβασης
για συμβαί σεις καί τω των οριίων, οι αναθείτουσες αρχείς, μπορουί ν να χρησιμοποιουί ν το αντιίστοιχο
τυποποιημείνο  είντυπο  “Προκηί ρυξη  Συί μβασης”,  αντλωί ντας  το  αποί  τη  διαδρομηί
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και  διαμορφωί νονταί ς  το
αναλοίγως.

vii  Aποί  αποί  τις  2-5-2019,  παρείχεται  η  νεία  ηλεκτρονικηί  υπηρεσιία Promitheus
ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)  που  προσφείρει  τη  δυνατοί τητα  ηλεκτρονικηί ς
συί νταξης και διαχειίρισης του Τυποποιημείνου Εντυί που Υπευί θυνης Δηί λωσης (ΤΕΥΔ). Μπορειίτε να
δειίτε  τη  σχετικηί  ανακοιίνωση  στη  Διαδικτυακηί  Πυί λη του  ΕΣΗΔΗΣ  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  .
Επισημαιίνεται οί τι η χρηί ση της ως αί νω υπηρεσιίας για τη συί νταξη του ΤΕΥΔ ειίναι προαιρετικηί  για
τις  αναθείτουσες  αρχείς  και  τους  οικονομικουί ς  φορειίς,  καθωί ς  εξακολουθουί ν  να  εχουν  τη
δυνατοί τητα να διαμορφωί σουν το .doc αρχειίο που ειίναι διαθείσιμο στην ιστοσελιίδα της Αρχηί ς στη
διαδρομηί  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

viii Η περιίπτωση ι) συμπληρωί νεται και περιλαμβαί νεται στη Διακηί ρυξη, εφοί σον η αναθείτουσα αρχηί
προβλείπει υποδειίγματα εγγραί φων προς υποβοληί  αποί  τους οικονομικουί ς φορειίς, π.χ εγγυητικωί ν
επιστολωί ν.

ix Όταν ειίναι αδυί νατο να παρασχεθειί  ελευί θερη, πληί ρης, αί μεση και δωρεαί ν ηλεκτρονικηί  προί σβαση
σε  ορισμείνα  είγγραφα  της  συί μβασης  μπορειί  να  περιληφθειί  στο  παροί ν  αί ρθρο  της  διακηί ρυξης
προί βλεψη  οί τι  τα  σχετικαί  είγγραφα  της  συί μβασης  θα  διατεθουί ν  με  μείσα  αί λλα  πλην  των
ηλεκτρονικωί ν  (οί πως  το  ταχυδρομειίο  ηί  αί λλο  καταί λληλο  μείσο  ηί  συνδυασμοί ς  ταχυδρομικωί ν  ηί
αί λλων  καταλληί λων  μείσων  και  ηλεκτρονικωί ν  μείσων).  Στην  περιίπτωση  αυτηί   προτειίνεται  η
ακοί λουθη  διατυί πωση:  «Τα  ακοί λουθα  είγγραφα  της  συί μβασης  ...........................  διατιίθενται  αποί
………………………….,  οδοί ς  …………………,  πληροφοριίες  ………………….  τηλ.:……………..:…..  Οι
ενδιαφεροί μενοι μπορουί ν ακοί μα, να λαί βουν γνωί ση των παρακαί τω εγγραί φων της συί μβασης ……,
στα γραφειία της αναθείτουσας αρχηί ς καταί  τις εργαί σιμες ημείρες και ωί ρες.»

x Όταν δεν μπορειί  να προσφερθειί  ελευί θερη, πληί ρης, αί μεση και δωρεαί ν ηλεκτρονικηί  προί σβαση σε
ορισμείνα είγγραφα της συί μβασης, διοί τι η αναθείτουσα αρχηί  προτιίθεται να εφαρμοί σει την παρ. 2
του  αί ρθρου  21  του  ν.  4412/2016,  αναφείρονται,  στο  παροί ν  αί ρθρο  της  διακηί ρυξης,  τα  μείτρα
προστασιίας  του  εμπιστευτικουί  χαρακτηί ρα  των  πληροφοριωί ν,  τα  οποιία  απαιτουί νται,  και  τον
τροί πο  με  τον  οποιίο  ειίναι  δυνατηί  η  προί σβαση  στα  σχετικαί  είγγραφα.   Ενδεικτικαί ,  λ.χ.,  η
αναθείτουσα  αρχηί  θα  μπορουί σε  να  αναφείρει  οί τι:  “Ο  οικονομικοί ς  φορείας  αναλαμβαί νει  την
υποχρείωση να τηρηί σει εμπιστευτικαί  και να μη γνωστοποιηί σει σε τριίτους (συμπεριλαμβανομείνων
των  εκπροσωί πων  του  ελληνικουί  και  διεθνουί ς  Τυί που),  χωριίς  την  προηγουί μενη  είγγραφη
συγκαταί θεση της Αναθείτουσας Αρχηί ς, τα ανωτείρω είγγραφα ηί  πληροφοριίες που προκυί πτουν αποί
αυταί . Οι οικονομικοιί φορειίς διασφαλιίζουν την τηί ρηση των απαιτηί σεων αυτωί ν αποί  το προσωπικοί
τους,  τους  υπεργολαί βους  τους  και  καί θε  αί λλο  τριίτο  προί σωπο  που  χρησιμοποιουί ν  καταί  την
αναί θεση ηί  εκτείλεση της συί μβασης. Για τον σκοποί  αυτοί , καταί  την παραλαβηί  των εγγραί φων της
συί μβασης, υποβαί λλει υπευί θυνη δηί λωση του ν. 1599/1986 με την οποιία δηλωί νει τα ανωτείρω”.

xi  Συμπληρωί νεται αποί  την Αναθείτουσα Αρχηί  με σαφηί νεια συγκεκριμείνη ημερομηνιία ( “εγκαιίρως,
ηί τοι ως την... ), προς αποφυγηί  οιασδηί ποτε συί γχυσης και αμφιβολιίας.
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xii   Συμπληρωί νεται η τείταρτη ημείρα πριν αποί  τη ληί ξη της προθεσμιίας του αί ρθρου 18 της παρουί σας.
Σε περιίπτωση που η ημείρα αυτηί  ειίναι αργιία, τιίθεται η προηγουί μενη αυτηί ς εργαί σιμη ημείρα. Πρβλ
και αί ρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β').

xiii  Πρβλ. αί ρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
xiv   Σε  περιίπτωση  εφαρμογηί ς  της  διαδικασιίας  του  αί ρθρου  95  παρ.  2  περ.  Β  υποπ.  Αα  του  ν.

4412/2016 “Ελευί θερη συμπληί ρωση τιμολογιίου”,  οι  αναθείτουσες αρχείς  περιλαμβαί νουν στην εν
λοίγω περιίπτωση  (στ) αναφοραί  για την υποβοληί  του σχετικουί  τιμολογιίου.

xv    Πρβ. αί ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, οί πως προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του
ν. 4605/2019 και τροποποιηί θηκε αποί  το αί ρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.

xvi    Άρθρο 92 παρ. 7 του ν.  4412/2016, οί πως προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 8 περ. β’  του ν.
4605/2019 και το αί ρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). Σημειωί νεται οί τι η προθεσμιία των 10
ημερωί ν που αναγραί φεται στο παροί ν  σημειίο αφοραί  μοί νο τον χροί νο υπογραφηί ς της ΥΔ και σε
καμιία περιίπτωση δεν συνδείεται με την συνολικηί  προθεσμιία υποβοληί ς  των προσφορωί ν με την
είννοια  οί τι  οι  οικονομικοιί  φορειίς  είχουν  τη  δυνατοί τητα  να  υποβαί λλουν  την  προσφοραί  τους
οποτεδηί ποτε καταί  την ως αί νω προθεσμιία.

xvii  Επισημαιίνεται οί τι, ως προς τις προθεσμιίες  για την ολοκληί ρωση των ενεργειωί ν της Επιτροπηί ς
Διενείργειας  Διαγωνισμουί  ισχυί ουν  τα  οριζοί μενα στο  αί ρθρο  221Α  του  ν.  4412/2016,  το  οποιίο
προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19 και τροποποιηί θηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν.
4609/2019

xviii    Πρβ αί ρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016 οί πως προστείθηκε με την παρ. 28 του αί ρθρου 43
του ν. 4605/2019 και τροποποιηί θηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 4609/2019

xix  Επισημαιίνεται  οί τι  αν  η  αναθείτουσα  αρχηί  θεωρηί σει  οί τι  προσφορείς  φαιίνονται  ασυνηί θιστα
χαμηλείς,  απαιτειί  αποί  τους  οικονομικουί ς  φορειίς  να  εξηγηί σουν  την  τιμηί  ηί  το  κοί στος  που
προτειίνουν  στην  προσφοραί  τους,  εντοί ς  αποκλειστικηί ς  προθεσμιίας,  καταί  ανωί τατο  οί ριο  δείκα
ημερωί ν αποί  την κοινοποιίηση της σχετικηί ς προί σκλησης. Στην περιίπτωση αυτηί  εφαρμοί ζονται τα
αί ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.

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

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

xxii  Πρβλ. αί ρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, οί πως αντικατασταί θηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 12 περ. β
του ν. 4605/19.

xxiii Με την επιφυί λαξη των παρ. 7 και 8 του αί ρθρου 78 του ν.  4412/2016 ( ληί ψη επανορθωτικωί ν
μείσων ).

xxiv  Πρβλ. αί ρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, οί πως τροποποιηί θηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 12 περ. γ
του ν. 4605/19.

xxv  Πρβλ. αί ρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, οί πως τροποποιηί θηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 13 περ. β
του ν. 4605/19.

xxvi  Πρβλ. αί ρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, οί πως τροποποιηί θηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 13 περ. γ
του ν. 4605/19.

xxvii Η αποί φαση κατακυί ρωσης κοινοποιειίται στον προσωρινοί  αναί δοχο: 1) στην περιίπτωση υποβοληί ς
υπευί θυνης  δηί λωσης,  μεταί  τον  είλεγχο  αυτηί ς  και  τη  διαπιίστωση  της  ορθοί τηταί ς  της  αποί  την
Επιτροπηί  Διαγωνισμουί  καταί  το  αί ρθρο  4.2  ε'  πρωί το  εδαί φιο,  και  2)  στην  περιίπτωση  που  δεν
απαιτειίται  η  υποβοληί  υπευί θυνης  δηί λωσης,  μεταί  την  ολοκληί ρωση  του  ελείγχου  των
δικαιολογητικωί ν  του  προσωρινουί  αναδοίχου  καταί  τα  οριζοί μενα  στο  αί ρθρο  4.2  α'  είως  δ'  της
παρουί σας και την αί πρακτη παί ροδο της προθεσμιίας αί σκησης προδικαστικηί ς προσφυγηί ς.

xxviii   Πρβλ. αί ρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, οί πως τροποποιηί θηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 13 περ. δ
του ν. 4605/19.

xxix  Πρβλ. παρ. 7 του αί ρθρου 379 του ν. 4412/2016, οί πως τροποποιηί θηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 4 του ν.
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και αί ρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017. 

xxx  Πρβλ. αί ρθρο 361 του ν. 4412/2016.
xxxi  Πρβ.  αί ρθρο 364 παρ.  2  του ν.  4412/2016,  οί πως προστείθηκε με  το αί ρθρο 43 παρ.  41 του ν.

4605/2019.
xxxii  Πρβλ. αί ρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
xxxiii   Πρβ. αί ρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οί πως τροποποιηί θηκε αποί  το αί ρθρο 43 παρ. 42 του ν.

4605/2019.
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xxxiv  Πρβλ. αί ρθρο 372 παρ. 1 είως 3 του ν. 4412/2016.
xxxv  Πρβ. αί ρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, οί πως τροποποιηί θηκε αποί  το αί ρθρο 43 παρ. 45 του ν.

4605/2019
xxxvi  Πρβλ.  αί ρθρο 80 παρ.  10 ν.  4412/2016,  οί πως τροποποιίηθηκε με το αί ρθρο 107 περ.  14 του ν.

4497/2017 (Α 171). 
xxxviiΤιίθεται  μοί νο  εφοί σον  προί κειται  για  συγχρηματοδοτουί μενο  είργο  αποί  ποί ρους  της  Ευρωπαιϋκηί ς

Ένωσης.
xxxviiiΤιίθεται μοί νο εφοί σον επιλεγειί η διενείργεια κληί ρωσης για τη συγκροί τηση συλλογικωί ν οργαί νων.
xxxix Αποί  1-1-2017 τιίθεται σε ισχυί  το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποιίο με το αί ρθρο 13 καταργειί  το π.δ

113/2010.
xl Τιίθεται μοί νο οί ταν εκ του συμβατικουί  ποσουί  (1.000.000 ΕΥΡΩ χωριίς ΦΠΑ), προκυί πτει υποχρείωση

ονομαστικοποπιίησης των μετοχωί ν των Α.Ε.
xli Νοί μοι, ΠΔ και υπουργικείς αποφαί σεις που εκδιίδονται μεταί  την είναρξη της διαδικασιίας συί ναψης

της  συί μβασης  συί μφωνα  με  το  αί ρθρο  120  του  ν.  4412/2016,   δεν  αποτελουί ν  μείρος  του
εφαρμοστείου θεσμικουί  πλαισιίου της.

xlii Όταν  προί κειται  για  συγχρηματοδοτουί μενο  αποί  την  Ε.Ε.  είργο,  τουί το  να  αναγραί φεται  στη
Διακηί ρυξη  και  ειδικοί τερα  να  αναγραί φεται  ο  τιίτλος  της  Πραί ξης  και  του  Επιχειρησιακουί
Προγραί μματος στο πλαιίσιο του οποιίου ειίναι ενταγμείνο το δημοπρατουί μενο είργο, καθωί ς και τα
ποσοσταί  συγχρηματοδοί τησης της δαπαί νης του είργου αποί  εθνικουί ς και ενωσιακουί ς ποί ρους (με
αναφοραί  στο  διαρθρωτικοί  ταμειίο).  Επιίσης,  η  σχετικηί  συμπληί ρωση  ακολουθειί  τη  διακριτηί
ορολογιία Συλλογικείς Αποφαί σεις ( ΣΑ ) είργων  ηί  ΚΑΕ, αναί λογα την πηγηί  χρηματοδοί τησης (ΠΔΕ ηί
Τακτικοί ς προυϋ πολογισμοί ς). Για το ζηί τημα της  αναί ληψης δαπανωί ν δημοσιίων επενδυί σεων,  βλ. και
αί ρθρο 5 του π.δ. 80/2016.

xliii Οι κρατηί σεις προσαρμοί ζονται αναί λογα με τον φορεία εκτείλεσης του είργου.
xliv   Πρβλ. αί ρθρο 4 παρ. 3 είβδομο εδαί φιο του ν. 4013/2011, οί πως αντικατασταί θηκε αποί  το αί ρθρο 44

του ν. 4605/2019.
xlv  Ή/και η Επιτροπηί  Διαγωνισμουί , καταί  περιίπτωση (πρβλ. αί ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).
xlvi   Πρβλ. ομοιίως προηγουί μενη υποσημειίωση.
xlvii  Συί μφωνα με το αί ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Αναί ληψη υποχρεωί σεων αποί  τους διαταί κτες” ( Α΄

145 ): “Οι διακηρυί ξεις, οι αποφαί σεις αναί θεσης και οι συμβαί σεις που συναί πτονται για λογαριασμοί
των  φορείων  Γενικηί ς  Κυβείρνησης  αναφείρουν  απαραιίτητα  τον  αριθμοί  και  τη  χρονολογιία  της
αποί φασης αναί ληψης υποχρείωσης, τον αριθμοί  καταχωί ρισηί ς της στα λογιστικαί  βιβλιία του οικειίου
φορεία, καθωί ς και τον αριθμοί  της αποί φασης είγκρισης της πολυετουί ς αναί ληψης σε περιίπτωση που
η δαπαί νη εκτειίνεται σε περισσοί τερα του ενοί ς οικονομικαί  είτη.". Επιίσης, συί μφωνα με το αί ρθρο 12
παρ. 2 γ) του ιίδιου π.δ : “Διακηρυί ξεις, οί που απαιτειίται, και αποφαί σεις αναί θεσης που εκδιίδονται
και συμβαί σεις που συναί πτονται αποί  φορειίς της Γενικηί ς Κυβείρνησης ειίναι αί κυρες, εφοί σον δεν είχει
προηγηθειί  αυτωί ν  η  είκδοση  της  αποί φασης  αναί ληψης  υποχρείωσης  του  αί ρθρου  2,  παρ.  2  του
παροί ντος. "Πρβλ.  και  αί ρθρο  5  του  ως  αί νω  διαταί γματος  “Αναί ληψη  δαπανωί ν  δημοσιίων
επενδυί σεων”.

xlviii  Σε περιίπτωση που περιλαμβαί νονται τυχοί ν δικαιωί ματα προαιίρεσης, διαμορφωί νεται αναλοίγως η
εκτιμωί μενη αξιία της συί μβασης (προυϋ πολογισμοί ς δημοπραί τησης) και το παροί ν αί ρθρο (πρβ. αί ρθρα
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).

xlix Το  ποσοί  των  απροί βλεπτων  δαπανωί ν  επαναυϋ πολογιίζεται  καταί  την  υπογραφηί  της  συί μβασης,
αναί λογα με την προσφερθειίσα είκπτωση, ωί στε να διατηρειίται η εν λοίγω ποσοστιαιία αναλογιία του
15% επιί  της δαπαί νης εργασιωί ν  με ΓΕ&ΟΕ,  συί μφωνα με την παραί γραφο 3 του αί ρθρου 156 ν.
4412/2016. 

l Πρβλ. αί ρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
li  Η αναθείτουσα αρχηί  διαμορφωί νει το παροί ν σημειίο της διακηί ρυξης, αναί λογα με το αν αποφασιίσει

να υποδιαιρείσει τη συί μβαση σε περισσοί τερα τμηί ματα/είργα ηί  οίχι, ηί τοι να τα αναθείσει ως ενιαιίο
συί νολο.  Στην  περιίπτωση  που  επιλείξει  να  μην  υποδιαιρείσει  σε  τμηί ματα,  αναφείρει,  στο  παροί ν
σημειίο της διακηί ρυξης, τους βασικουί ς λοίγους της αποί φασηί ς της αυτηί ς (πρβλ. αί ρθρο 59 του ν.
4412/2016).

lii   οί πως συμπληρωί θηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019
liii Μπορειί  η  είναρξη της προθεσμιίας  να οριίζεται διαφορετικαί ,   αν λοίγου χαί ρη δεν προβλείπεται η

αί μεση είναρξη των εργασιωί ν (αί ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
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liv Με την επιφυί λαξη της εποί μενης υποσημειίωσης.
lv  Οι αναθείτουσες αρχείς μπορειί  να επιτρείπουν την υποβοληί  εναλλακτικωί ν προσφορωί ν και στην

περιίπτωση αυτηί  προσαρμοί ζεται αντιστοιίχως το 13.4. ( πρβλ αί ρθρο 57  του ν. 4412/2016 ).
lvi  Το ποσοστοί  της εγγυί ησης συμμετοχηί ς δεν μπορειί να υπερβαιίνει το 2% της εκτιμωί μενης αξιίας της

συί μβασης,  χωριίς  το  Φ.Π.Α.,  με  αναί λογη  στρογγυλοποιίηση  μη  συνυπολογιζομείνων  των
δικαιωμαί των  προαιίρεσης  και  παραί τασης  της  συί μβασης  (Πρβ  αί ρθρο  72  παρ.  1  περ.  α,  οί πως
τροποποιηί θηκε με την παρ. 5α του  αί ρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).

lvii Πρβ. αί ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οί πως τροποποιηί θηκε  με την περ. 4 του αί ρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του αί ρθρου 43 του ν. 4605/2019 

lviii Εφοί σον συντρείχει περιίπτωση, καταί  το αί ρθρο 149 του ν. 4412/2016, οποί τε μνημονευί ονται και οι
απαραιίτητες λεπτομείρειες. 

lix Συμπληρωί νεται αν προβλείπεται ηί  οίχι η χορηί γηση προκαταβοληί ς.  Συί μφωνα με την παραί γραφο 10
εδ. α του αί ρθρου 25 του ν. 3614/2007 (οί πως προστείθηκε με την παρ. 3 του αί ρθρου 242 του ν.
4072/2012),  στις  περιπτωί σεις  συγχρηματοδοτουί μενων  δημοί σιων  είργων  στις  διακηρυί ξεις
υποχρεωτικαί  περιλαμβαί νεται  δυνατοί τητα  χορηί γησης  προκαταβοληί ς.  Η  υποχρείωση  αυτηί
εξακολουθειί  να ισχυί ει και για τα προγραί μματα της περιοί δου 2014-2020 δυναί μει της παρ. 15 του
αί ρθρου 59 του ν. 4314/2014.

lx Εφοί σον  προβλείπεται  προκαταβοληί  συμπληρωί νονται  οι  οί ροι  για  την  εγγυητικηί  επιστοληί
προκαταβοληί ς. Επισημαιίνεται οί τι η εγγυί ηση καληί ς εκτείλεσης καλυί πτει και την παροχηί  ισοί ποσης
προκαταβοληί ς προς τον αναί δοχο, χωριίς να απαιτειίται η καταί θεση εγγυί ησης προκαταβοληί ς. Στην
περιίπτωση  που  με  την  παρουί σα  οριίζεται   μεγαλυί τερο  υί ψος  προκαταβοληί ς  (πχ  15%),  αυτηί
λαμβαί νεται  με  την  καταί θεση  αποί  τον  αναί δοχο  εγγυί ησης  προκαταβοληί ς  που  θα  καλυί πτει  τη
διαφοραί  μεταξυί  του ποσουί  της εγγυί ησης καληί ς εκτείλεσης και του ποσουί  της καταβαλλοί μενης
προκαταβοληί ς (παρ. 1 δ αί ρθρου 72 του ν. 4412/2016).

lxi  Οι αναθείτουσες αρχείς μπορουί ν να ζητουί ν αποί  τους προσφείροντες να παραί σχουν «Εγγυί ηση καληί ς
λειτουργιίας»  για  την  αποκαταί σταση  των  ελαττωμαί των  που  ανακυί πτουν  ηί  των  ζημιωί ν  που
προκαλουί νται  αποί  δυσλειτουργιία  των  είργων  καταί  την  περιίοδο  εγγυί ησης  καληί ς  λειτουργιίας,
εφοί σον  προβλείπεται  στα  είγγραφα  της  συί μβασης.  Το  υί ψος  της  εγγυί ησης  καληί ς  λειτουργιίας
συμπληρωί νεται  σε συγκεκριμείνο χρηματικοί  ποσοί .   Οι  εγγυητικείς  επιστολείς  καληί ς  λειτουργιίας
περιλαμβαί νουν  κατ’  ελαί χιστον  τα  αναφεροί μενα  στην  παραί γραφο  15.2  της  παρουί σας  και
επιπροί σθετα, τον αριθμοί  και τον τιίτλο της σχετικηί ς συί μβασης.

lxii Τα γραμμαί τια συί στασης χρηματικηί ς παρακαταθηί κης του Ταμειίου Παρακαταθηκωί ν και Δανειίων,
για  την  παροχηί  εγγυηί σεων  συμμετοχηί ς  και  καληί ς  εκτείλεσης  (εγγυοδοτικηί  παρακαταθηί κη)
συστηί νονται συί μφωνα με την ειδικηί  νομοθεσιία που  διείπει αυτοί  και ειδικοί τερα βαί σει του αί ρθρου
4  του  π.δ  της  30  Δεκεμβριίου  1926/3  Ιανουαριίου  1927  (“Περιί  συσταί σεως  και  αποδοί σεως
παρακαταθηκωί ν και καταθείσεων παραί  τω Ταμειίω Παρακαταθηκωί ν και Δανειίων”). Πρβλ. Το με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 είγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

lxiii Πρβλ.  και  τα  ειδικοί τερα  οριζοί μενα  στο  αί ρθρο  4.1.ζ.  της  παρουί σας,  ως  προς  τις  εγγυηί σεις
συμμετοχηί ς.

lxiv  Η ελαί χιστη προθεσμιία παραλαβηί ς των προσφορωί ν καθοριίζεται συί μφωνα με το αί ρθρο  121 ου ν.
4412/2016, οί πως αυτοί  τροποποιηί θηκε με την παρ. 19 του αί ρθρου 43 του ν. 4605/2019 .

lxv Προτειίνεται οι αναθείτουσες αρχείς να οριίζουν την ημερομηνιία ηλεκτρονικηί ς αποσφραί γισης των
προσφορωί ν  μεταί  την  παρείλευση  τριωί ν  εργασιίμων  ημερωί ν  αποί  την  καταληκτικηί  ημερομηνιία
υποβοληί ς  των  προσφορωί ν,  προκειμείνου  να  είχει  προσκομιστειί  αποί  τους  συμμετείχοντες  και  η
πρωτοί τυπη  εγγυί ηση  συμμετοχηί ς,  συί μφωνα  με  τα  προβλεποί μενα  στο  αί ρθρο  3.5.  περ.  β  της
παρουί σας.

lxvi Οριίζεται ο χροί νος αποί  την Αναθείτουσα Αρχηί  κατ΄ εκτιίμηση των ιδιαιτεροτηί των της διαδικασιίας.
Για τον καθορισμοί  του χροί νου ισχυί ος της προσφοραί ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

lxvii  Πρβ. υποσημειίωση για προκηί ρυξη συί μβασης στο αί ρθρο 2.1 της παρουί σας.
lxviiiΣυί μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 αί ρθρου 377 καθωί ς και τις παρ. 11 και 12

αί ρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθειί  η υποχρείωση δημοσιίευσης προκηί ρυξης συί μφωνα με τις
παρ. 7 και 8 αί ρθρου 15 ν. 3669/2008 μείχρι την  31/12/2017 σε δυί ο ημερηί σιες εφημεριίδες και
στον περιφερειακοί  και τοπικοί  τυί πο μείχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενοί τητα Δ της εγκυκλιίου με
αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).

lxix  Πρβλ.  αί ρθρο 68 ν.  4412/2016.  Εφοί σον  η  αναθείτουσα αρχηί  επιλείξει  τη  διαβουί λευση επιί  των
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δημοσιευμείνων  εγγραί φων  της  συί μβασης  συί μφωνα  προς  τα  οριζοί μενα  στο  αί ρθρο  68  ν.
4412/2016,  συμπληρωί νεται  το  αί ρθρο  20Α κατ΄  αντιστοιχιία  με  το  αί ρθρο  20Α του  τευί χους
διακηί ρυξης συί μβασης είργου με αξιολοίγηση μελείτης (μελετοκατασκευηί ) 

lxx Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαιίνεται οί τι οι αναθείτουσες αρχείς δεν μπορουί ν να καλουί ν
συγκεκριμείνες ταί ξεις/ πτυχιία του ΜΕΕΠ. 

lxxi  Κατ’  αντιστοιχιία  με  τα  ουσιωί δη  χαρακτηριστικαί  του  είργου  συί μφωνα  με  το  αί ρθρο  11  της
παρουί σας (αναφείρεται η κατηγοριία ηί  οι κατηγοριίες στις οποιίες εμπιίπτει το είργο συί μφωνα με το
αί ρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικοί τερους οί ρους του αί ρθρου 76 ν. 4412/2016).

lxxii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 αί ρθρου 91 ν. 4412/2016.
lxxiii Πρβλ. αί ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, οί πως τροποποιηί θηκε με το αί ρθρο 107 περ. 6 του ν.

4497/2017. Επισημαιίνεται οί τι οι αναθείτουσες αρχείς πρείπει να προσαρμοί ζουν το σχετικοί  πεδιίο
του  Μείρους  ΙΙΙ.Α  του  ΤΕΥΔ  και  ειδικοί τερα,  αντιί  της  αναφοραί ς  σε  “τελεσιίδικη  καταδικαστικηί
αποί φαση”,  δεδομείνης  της  ως  αί νω  νομοθετικηί ς  μεταβοληί ς,  να  θείτουν  τη  φραί ση  “αμεταί κλητη
καταδικαστικηί  αποί φαση”, η δε σχετικηί  δηί λωση του οικονομικουί  φορεία στο ΤΕΥΔ αφοραί  μοί νο σε
αμεταί κλητες καταδικαστικείς αποφαί σεις.

lxxiv Πρβλ.  αί ρθρο 73 παρ.  1 τελευταιία  δυί ο  εδαί φια του ν.  4412/2016,  οί πως τροποποιηί θηκαν με το
αί ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

lxxv  Πρβ. αί ρθρο 73 παρ. 2 περιίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποιία προστείθηκε με το αί ρθρο 39 του ν.
4488/2017.

lxxvi  Επισημαιίνεται  οί τι  η  εν  λοίγω  προί βλεψη  για  παρείκκλιση  αποί  τον  υποχρεωτικοί  αποκλεισμοί
αποτελειί  δυνατοί τητα  της  αναθείτουσας  αρχηί ς  (πρβλ.  Άρθρο  73  παρ.  3  του  ν.  4412/2016).  Σε
περιίπτωση που δεν επιθυμειί να προβλείψει τη σχετικηί  δυνατοί τητα, η αναθείτουσα αρχηί  διαγραί φει
την  παραί γραφο αυτηί .

lxxvii Επισημαιίνεται  οί τι   η  εν  λοίγω  προί βλεψη  για  παρείκκλιση  αποί  τον  υποχρεωτικοί  αποκλεισμοί
αποτελειί  δυνατοί τητα  της  αναθείτουσας  αρχηί ς  (πρβλ.  Άρθρο  73  παρ.  3  του  ν.  4412/2016).  Σε
περιίπτωση που δεν επιθυμειί να προβλείψει τη σχετικηί  δυνατοί τητα, η αναθείτουσα αρχηί  διαγραί φει
την παραί γραφο  αυτηί .

lxxviii  Οι λοίγοι της παραγραί φου 22.Α.4.  αποτελουί ν  δυνητικουί ς  λοίγους αποκλεισμουί  συί μφωνα με το
αί ρθρο 73 παρ.  4 ν.  4412/2016.  Καταί  συνείπεια,  η αναθείτουσα αρχηί  δυί ναται  να επιλείξει  είναν,
περισσοί τερους, οί λους ηί  ενδεχομείνως και κανείναν αποί  τους λοίγους αποκλεισμουί  συνεκτιμωί ντας
τα  ιδιαιίτερα  χαρακτηριστικαί  της  υποί  αναί θεση  συί μβασης  (εκτιμωί μενη  αξιία  αυτηί ς,  ειδικείς
περισταί σεις κλπ), με σχετικηί  προί βλεψη στο παροί ν σημειίο της διακηί ρυξης. 

lxxix  Σημειωί νεται  οί τι  ο  ανωτείρω  εθνικοί ς  λοίγος  αποκλεισμουί  τιίθεται  στη  διακηί ρυξη  μοί νο  για
συμβαί σεις είργων προυϋ πολογισμουί  εκτιμωί μενης αξιίας ανωί τερης του 1.000.000,00 ευρωί   και στην
περιίπτωση αυτηί  συμπληρωί νεται στο Μείρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ 

lxxx  Πρβλ.  αί ρθρο  73  παρ.  10  ν.  4412/2016,  η  οποιία  προστείθηκε  με  το  αί ρθρο  107 περ.  9  του  ν.
4497/2017. Επιίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 είγγραφο της Αρχηί ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχετικαί  με την αποί φαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβριίου 2018 στην υποί θεση C-124/2017 Vossloh,
ιδιίως σκείψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019..

lxxxi  Υπενθυμιίζεται  οί τι   αναφοραί  στην  παραί γραφο  22.Α.4  θα  γιίνει  μοί νο  στην  περιίπτωση  που  η
Αναθείτουσα Αρχηί  επιλείξει καί ποιον αποί  τους δυνητικουί ς λοίγους αποκλεισμουί .

lxxxii Επισημαιίνεται οί τι οί λα τα κριτηί ρια ποιοτικηί ς επιλογηί ς, πλην της καταλληλοί τητας για την αί σκηση
επαγγελματικηί ς δραστηριοί τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμοί  με το αρ. 76 του ν. 4412/2016),
ειίναι προαιρετικαί  για την αναθείτουσα αρχηί  και πρείπει να σχετιίζονται και να ειίναι αναί λογα με το
αντικειίμενο της συί μβασης (αί ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε καί θε περιίπτωση, πρείπει να
διαμορφωί νονται  καταί  τροί πο,  ωί στε  να  μην  περιοριίζεται  δυσαναί λογα  η  συμμετοχηί  των
ενδιαφεροί μενων οικονομικωί ν φορείων στους διαγωνισμουί ς. Καταί  το σταί διο του προσδιορισμουί
των  κριτηριίων  καταλληλοί τητας  των  υποψηφιίων,  ειίναι  αναγκαιίο  να  τηρουί νται  αποί  τις
αναθείτουσες  αρχείς,  οι  θεμελιωί δεις  ενωσιακείς  αρχείς,  ιδιίως  η  αρχηί  της  ιίσης  μεταχειίρισης  των
συμμετεχοί ντων, της αποφυγηί ς των διακριίσεων, της διαφαί νειας και της αναί πτυξης του ελευί θερου
ανταγωνισμουί .  Τα  κριτηί ρια  επιλογηί ς  του αί ρθρου  22.Β  –  22.Ε  εξεταί ζονται  καταί  τη  διαδικασιία
ελείγχου της καταλληλοί τητας του προσφείροντος να εκτελείσει τη συί μβαση (κριτηί ρια “on/off”). 

lxxxiii  Επισημαιίνεται οί τι οι αναθείτουσες αρχείς δεν μπορουί ν να καλουί ν συγκεκριμείνες ταί ξεις/ πτυχιία
του ΜΕΕΠ. Πρβλ. αί ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οί πως ισχυί ουν δυναί μει του αί ρθρου 119 παρ. 5 περ. α'
είως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμοί  με το αί ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και
αί ρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, οί πως αντικατασταί θηκε με το αί ρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν.
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4472/2017).
lxxxiv Οι αναθείτουσες αρχείς μπορουί ν να επιβαί λλουν απαιτηί σεις που να διασφαλιίζουν οί τι οι οικονομικοιί

φορειίς διαθείτουν την αναγκαιία οικονομικηί  και χρηματοδοτικηί  ικανοί τητα για την εκτείλεση της
συί μβασης. Όλες οι απαιτηί σεις πρείπει να σχετιίζονται και να ειίναι αναί λογες με το αντικειίμενο της
συί μβασης (πρβ. αί ρθρο 75 παρ. 1 τελευταιίο εδαί φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λοίγω
απαιτηί σεις καθοριίζονται περιγραφικαί  στο παροί ν σημειίο, χωριίς παραπομπηί  σε ταί ξεις/πτυχιία του
ΜΕΕΠ. Σε καί θε περιίπτωση και μείχρι την καταί ργηση των αί ρθρων 80 είως 110 του ν. 3669/2008 και
την είναρξη ισχυί ος του π.δ. του αί ρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαιίνεται οί τι, εφοί σον η
αναθείτουσα αρχηί  επιλείξει την παραπομπηί  σε ταί ξεις/πτυχιία του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμοί
των  απαιτηί σεων  για  τις  εγγεγραμμείνες  στο  ΜΕΕΠ  εργοληπτικείς  επιχειρηί σεις,  πρείπει  να
περιγραί ψει  αναλυτικαί  τις  αντιίστοιχες  απαιτηί σεις  και  για  τις  αλλοδαπείς  εργοληπτικείς
επιχειρηί σεις.

lxxxv  Οι αναθείτουσες αρχείς μπορουί ν να επιβαί λλουν απαιτηί σεις που να διασφαλιίζουν οί τι οι οικονομικοιί
φορειίς  διαθείτουν  την  αναγκαιία  τεχνικηί  και  επαγγελματικηί  ικανοί τητα  για  την  εκτείλεση  της
συί μβασης. Όλες οι απαιτηί σεις πρείπει να σχετιίζονται και να ειίναι αναί λογες με το αντικειίμενο της
συί μβασης (πρβ. αί ρθρο 75 παρ. 1 τελευταιίο εδαί φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λοίγω
απαιτηί σεις  καταρχαί ς  καθοριίζονται  περιγραφικαί  στο  παροί ν  σημειίο,  χωριίς  παραπομπηί  σε
ταί ξεις/πτυχιία  του  ΜΕΕΠ  ηί  βαθμιίδες/κατηγοριίες  του  ΜΕΚ.  Σε  καί θε  περιίπτωση  και  μείχρι  την
καταί ργηση των αί ρθρων 80 είως 110 του ν. 3669/2008 και την είναρξη ισχυί ος του π.δ. του αί ρθρου
118  παρ.  20  του  ν.  4472/2017,  επισημαιίνεται  οί τι,   εφοί σον  η  αναθείτουσα  αρχηί  επιλείξει  την
παραπομπηί  σε ταί ξεις/πτυχιία του ΜΕΕΠ ηί  βαθμιίδες/κατηγοριίες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμοί
των απαιτηί σεων για τις  εγγεγραμμείνες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικείς  επιχειρηί σεις  (πχ.  στελείχωση),
πρείπει να περιγραί ψει αναλυτικαί  τις αντιίστοιχες απαιτηί σεις και για τις αλλοδαπείς εργοληπτικείς
επιχειρηί σεις. 

lxxxvi  Προαιρετικηί  επιλογηί :  Η παρ. 22.Ε τιίθεται καταί  διακριτικηί  ευχείρεια της αναθείτουσας αρχηί ς και
συμπληρωί νεται συί μφωνα με το αί ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαιίνεται οί τι οί λες οι απαιτηί σεις
πρείπει να σχετιίζονται και να ειίναι αναί λογες με το αντικειίμενο της συί μβασης (αί ρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).

lxxxvii Το εδαί φιο αυτοί  προστιίθεται καταί  την κριίση της αναθείτουσας αρχηί ς συί μφωνα με το αί ρθρο 78
παρ. 1 του ν. 4412/2016, αί λλως διαγραί φεται.

lxxxviii Προαιρετικηί  επιλογηί . Συί μφωνα  με  το  αί ρθρο  78  παρ.  2  του  ν.  4412/2016,  στην  περιίπτωση
συμβαί σεων είργων οι αναθείτουσες αρχείς μπορουί ν να απαιτουί ν την εκτείλεση ορισμείνων κριίσιμων
καθηκοί ντων απευθειίας  αποί  τον ιίδιο  τον  προσφείροντα (  προαιρετικηί  σημειίωση του ανωτείρω
εδαφιίου).

lxxxix Ως προς τον τροί πο υποβοληί ς  των αποδεικτικωί ν μείσων του παροί ντος αί ρθρου, τα οποιία είχουν
συνταχθειί/ παραχθειί  αποί  τους ιίδιους τους οικονομικουί ς φορειίς πρβλ. αί ρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

xc  Πρβ αί ρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οποιία προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19.
Σημειωί νεται οί τι η προθεσμιία των 10 ημερωί ν που αναγραί φεται στο παροί ν σημειίο αφοραί  μοί νο τον
χροί νο υπογραφηί ς του ΕΕΕΣ και σε καμιία περιίπτωση δεν συνδείεται με τη συνολικηί  προθεσμιία
υποβοληί ς  των προσφορωί ν,  με  την  είννοια  οί τι  οι  οικονομικοιί  φορειίς  είχουν  τη  δυνατοί τητα  να
υποβαί λλουν την προσφοραί  τους οποτεδηί ποτε καταί  την ως αί νω προθεσμιία.

xci  Επισημαιίνεται οί τι η ανωτείρω δυνατοί τητα εναποί κειται στη διακριτικηί  ευχείρεια του οικονομικουί
φορεία.  Εξακολουθειί  να υφιίσταται η δυνατοί τητα να υπογραί φεται το ΤΕΥΔ αποί  το συί νολο των
φυσικωί ν προσωί πων που αναφείρονται στα  τελευταιία δυί ο εδαί φια του αί ρθρου 73 παρ. 1 του  ν.
4412/2016, οί πως τροποποιηί θηκαν με το αί ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

xcii  Πρβλ. αί ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποιίο προστείθηκε με το αί ρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
xciii  Η  υποχρεωτικηί  αντικαταί σταση  του  τριίτου,  ως  προς  την  παρ.  4,  εναποί κειται  στη  διακριτικηί

ευχείρεια της αναθείτουσας αρχηί ς, εφοί σον δε δεν την επιθυμειί, απαλειίφεται η αναφοραί  στην παρ. 4
στο παροί ν σημειίο. Πρβλ. αί ρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016.

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

xcv  Πρβ. παραί γραφο 12 αί ρθρου 80 του ν.4412/2016, οί πως αυτηί  προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπεριίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

xcvi  Εφισταί ται  η  προσοχηί  των  αναθετουσωί ν  αρχωί ν  στο  οί τι  πρείπει  να  ζητειίται  η  προσκοί μιση
δικαιολογητικωί ν προς αποί δειξη  μοί νο των λοίγων αποκλεισμουί  και των κριτηριίων επιλογηί ς που
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είχουν τεθειί στην παρουί σα διακηί ρυξη. Επισημαιίνεται, περαιτείρω, οί τι, η αναθείτουσα αρχηί  δυί ναται,
καταί  το αρ. 79 παρ. 5 του ν.  4412/2016,  να ζητειί  αποί  προσφείροντες,  σε οποιοδηί ποτε χρονικοί
σημειίο καταί  τη διαί ρκεια της διαδικασιίας,  να υποβαί λλουν οί λα ηί  ορισμείνα δικαιολογητικαί ,  οί ταν
αυτοί  απαιτειίται για την ορθηί  διεξαγωγηί  της διαδικασιίας.

xcvii  Πρβ. παραί γραφο 12 αί ρθρου 80 του ν.4412/2016, οί πως αυτηί  προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπεριίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019

xcviii  Συί μφωνα με το αί ρθρο 73 παρ. 2 τελευταιίο εδαί φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικοί ς φορείας
ειίναι Έλληνας πολιίτης ηί  είχει την εγκαταί στασηί  του στην Ελλαί δα, οι υποχρεωί σεις του που αφορουί ν
τις  εισφορείς  κοινωνικηί ς  ασφαί λισης  καλυί πτουν  τοί σο  την  κυί ρια  οί σο  και  την  επικουρικηί
ασφαί λιση." 

xcix   Πρβ. παραί γραφο 12 αί ρθρου 80 του ν.4412/2016, οί πως αυτηί  προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπεριίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

c  Λαμβανομείνου υποί ψη του συί ντομου, σε πολλείς περιπτωί σεις, χροί νου ισχυί ος των πιστοποιητικωί ν
φορολογικηί ς  ενημεροί τητας,  οι  οικονομικοιί  φορειίς  μεριμνουί ν  να  αποκτουί ς  εγκαιίρως
πιστοποιητικαί  που  να  καλυί πτουν  και  τον  χροί νο  υποβοληί ς  της  προσφοραί ς,  συί μφωνα  με  τα
ειδικοί τερα οριζοί μενα στο αί ρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμείνου να τα υποβαί λουν, εφοί σον
αναδειχθουί ν προσωρινοιί αναί δοχοι. Τα εν λοίγω πιστοποιητικαί  υποβαί λλονται μαζιί με τα υποί λοιπα
αποδεικτικαί  μείσα του αί ρθρου 23 αποί  τον προσωρινοί  αναί δοχο μείσω της λειτουργικοί τητας της
«Επικοινωνιίας» του υποσυστηί ματος.

ci  Οι  υπευί θυνες  δηλωί σεις  του  παροί ντος  τευί χους  φείρουν  εγκεκριμείνη  προηγμείνη  ηλεκτρονικηί
υπογραφηί  ηί  προηγμείνη  ηλεκτρονικηί  υπογραφηί  που  υποστηριίζεται  αποί  εγκεκριμείνο
πιστοποιητικοί  (Πρβλ. αί ρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)

cii  Πρβλ. ομοιίως  ως αί νω υποσημειίωση για τα πιστοποιητικαί  φορολογικηί ς ενημεροί τητας
ciii  Πρβλ. παραί γραφο 12 αί ρθρου 80 του ν.4412/2016, οί πως αυτηί  προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 7,

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

4605/2019
cv  Εφοί σον η αναθείτουσα αρχηί  την επιλείξει ως λοίγο αποκλεισμουί .
cvi  Πρβ. παραί γραφο 12 αί ρθρου 80 του ν.4412/2016, οί πως αυτηί  προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 7,

περ. α, υποπεριίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019
cvii  Με  εκτυί πωση  της  καρτείλας  “Στοιχειία  Μητρωί ου/  Επιχειίρησης”,  οί πως  αυταί  εμφανιίζονται  στο

taxisnet.
cviii  Η πλατφοί ρμα της Ευρωπαιϋκηί ς Επιτροπηί ς eCertis για την αναζηί τηση ισοδυί ναμων πιστοποιητικωί ν

αί λλων  κρατωί ν-μελωί ν  της  Ε.Ε  ειίναι  διαθείσιμη,  χωριίς  κοί στος,  στη  διαδρομηί .
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαιίνεται οί τι η ΕΑΑΔΗΣΥ ειίναι ο αρμοί διος εθνικοί ς
φορείας για την καταχωί ρηση και τηί ρηση των στοιχειίων του eCertis για την Ελλαί δα. Πρβλ. το με
αριθμ.  πρωτ.  2282/25-4-2018  σχετικοί  είγγραφο  της  Αρχηί ς  στον  ακοί λουθο  συί νδεσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn?
highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBlcGlncmFtb
WlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIGFwbzhldGh
yaW8iXQ==

cix  Εφοί σον η αναθείτουσα αρχηί  τις επιλείξει, οί λες ηί  καί ποια/ες εξ αυτωί ν, ως λοίγους αποκλεισμουί .
cx  Επισημαιίνεται οί τι η αναθείτουσα αρχηί ,  εφοί σον μπορείσει να αποδειίξει,  με καταί λληλα μείσα, οί τι

συντρείχει καί ποια αποί  τις περιπτωί σεις αυτείς, αποκλειίει οποιονδηί ποτε οικονομικοί  φορεία αποί  τη
συμμετοχηί  στη διαδικασιία συί ναψης της δημοί σιας συί μβασης. 

cxi Εφοί σον η αναθείτουσα αρχηί  την επιλείξει ως λοίγο αποκλεισμουί .
cxii Η υποχρείωση προσκοί μισης δικαιολογητικωί ν ονομαστικοποιίησης μετοχωί ν, εφοί σον προί κειται για

συμβαί σεις εκτιμωί μενης αξιίας αί νω του 1.000.000,00 ευρωί , αφοραί  μοί νο στις  ανωί νυμες εταιρειίες
που λαμβαί νουν μείρος στο διαγωνισμοί ,  ειίτε  προί κειται  για μεμονωμείνους υποψηί φιους,  ειίτε  για
μείλη  ενωί σεων  Εξαιρουί νται  της  υποχρείωσης  αυτηί ς  οι  εταιρειίες  που  ειίναι  εισηγμείνες  στο
Χρηματιστηί ριο της χωί ρας εγκαταί στασηί ς τους και υποβαί λλουν περιί τουί του υπευί θυνη δηί λωση του
νομιίμου εκπροσωί που τους.

cxiii  Πρβ παραί γραφο 12 αί ρθρου 80 του ν.4412/2016, οί πως αυτηί  προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπεριίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019

cxiv  Εφοί σον συντρείχει περιίπτωση λοίγω του προυϋ πολογισμουί  της συί μβασης, πρείπει να προβλείπεται
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και η δυνατοί τητα συμμετοχηί ς επιχειρηί σεων  εγγεγραμμείνων στα Νομαρχιακαί  Μητρωί α (βλείπετε
αί ρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περιίπτωση αυτηί  να τιίθεται η αντιίστοιχη προί βλεψη.

cxv  η οποιία εκδιίδεται συί μφωνα με τις ειδικείς διαταί ξεις του ν. 3669/2008 και φείρει συγκεκριμείνο
χροί νο ισχυί ος.

cxvi  Πρβλ. παραί γραφο 12 αί ρθρου 80 του ν.4412/2016, οί πως αυτηί  προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπεριίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

cxvii   Πρβλ. αί ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οί πως ισχυί ουν δυναί μει του αί ρθρου 119 παρ. 5 περ. α' είως δ' του ν.
4472/2017, σε συνδυασμοί  με το αί ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016

cxviii   Πρβλ. ομοιίως προηγουί μενη υποσημειίωση
cxix Εφοί σον είχει αναφερθειί σχετικηί  απαιίτηση στο αί ρθρο 22.Ε συμπληρωί νεται αναλοίγως συί μφωνα με

το αί ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
cxx  Πρβλ. παραί γραφο 12 αί ρθρου 80 του ν. 4412/2016, οί πως αυτηί  προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 7,

περ. α, υποπεριίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
cxxi  Συί μφωνα  με  τη  διαί ταξη  του  αί ρθρου  20  παρ.  5  του  ν.  3669/2008:  “Για  τη  συμμετοχηί  σε

διαγωνισμουί ς  δημοσιίων είργων χορηγειίται  σε  καί θε  εργοληπτικηί  επιχειίρηση  εγγεγραμμείνη στο
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημεροί τητα πτυχιίου», η οποιία, σε συνδυασμοί  με τη βεβαιίωση εγγραφηί ς που εκδιίδεται
αποί  την  υπηρεσιία  τηί ρησης  του  Μ.Ε.ΕΠ., συνισταί  «επιίσημο  καταί λογο αναγνωρισμείνων
εργοληπτωί ν»  [...] και  απαλλαί σσει  τις  εργοληπτικείς  επιχειρηί σεις  αποί  την  υποχρείωση  να
καταθείτουν τα επιμείρους δικαιολογητικαί  στους  διαγωνισμουί ς.”  Επισημαιίνεται οί τι, συί μφωνα με
το αί ρθρο 22 ( Τροποποιηί σεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρωί το
εδαί φιο της περιίπτωσης 31 της παραγραί φου 1 του αί ρθρου 377 αντικαθιίσταται ως εξηί ς: «31) του
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των αί ρθρων 80 είως 110, τα οποιία παραμείνουν σε ισχυί  μείχρι την
είκδοση του προεδρικουί  διαταί γματος του αί ρθρου 83, των παραγραί φων 4 και 5 του αί ρθρου 20 και
της παραγραί φου 1 α του αί ρθρου 176».

cxxii Στην  περιίπτωση  οί μως που  η  Ενημεροί τητα  Πτυχιίου  δεν  καλυί πτει  τις  εισφορείς  επικουρικηί ς
ασφαί λισης, τα σχετικαί  δικαιολογητικαί  υποβαί λλονται ξεχωρισταί .

cxxiii Μοί νο στην περιίπτωση που είχει επιλεγειί αποί  την αναθείτουσα αρχηί  ως λοίγος αποκλεισμουί .
cxxiv  Επισημαιίνεται  οί τι  ο  οικονομικοί ς  φορείας  παραί γει  αποί  το υποσυί στημα το ηλεκτρονικοί  αρχειίο

«εκτυπωί σεις»  των Δικαιολογητικωί ν  Συμμετοχηί ς  σε  μορφηί  αρχειίου  Portable  Document  Format
(PDF),  το  οποιίο  υπογραί φεται  με  εγκεκριμείνη  προηγμείνη  ηλεκτρονικηί  υπογραφηί  ηί  προηγμείνη
ηλεκτρονικηί  υπογραφηί  με  χρηί ση  εγκεκριμείνων  πιστοποιητικωί ν  και  επισυναί πτεται  στον
(υπο)φακείλο της προσφοραί ς «Δικαιολογητικαί  Συμμετοχηί ς» (Πρβλ αί ρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)

cxxv  Πρβ. αί ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, οί πως προστείθηκε με το αί ρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν.
4605/2019 και τροποποιηί θηκε αποί  το αί ρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.

cxxvi Οι αναθείτουσες αρχείς μπορουί ν να προβλείπουν στα είγγραφα της συί μβασης οί τι, κατοί πιν αιτηί ματος
του υπεργολαί βου και εφοί σον η φυί ση της συί μβασης το επιτρείπει, η αναθείτουσα αρχηί  καταβαί λλει
απευθειίας στον υπεργολαί βο την αμοιβηί  του για την εκτείλεση προμηί θειας,  υπηρεσιίας ηί  είργου,
δυναί μει  συί μβασης  υπεργολαβιίας  με  τον  αναί δοχο.  Στην  περιίπτωση  αυτηί ,  στα  είγγραφα  της
συί μβασης καθοριίζονται τα ειδικοί τερα μείτρα ηί  οι μηχανισμοιί που επιτρείπουν στον κυί ριο αναί δοχο
να εγειίρει αντιρρηί σεις ως προς αδικαιολοίγητες πληρωμείς, καθωί ς και οι ρυθμιίσεις που αφορουί ν
αυτοί ν τον τροί πο πληρωμηί ς.  Στην περιίπτωση αυτηί  δεν αιίρεται η ευθυί νη του κυί ριου αναδοίχου.
Συμπληρωί νεται αναλοίγως. 

cxxvii  Πρβλ και αί ρθρο 165 ν. 4412/2016.
cxxviiiΕφοί σον  στη  Διακηί ρυξη  τιίθενται  επιπλείον  οί ροι  τεχνικηί ς  ικανοί τητας,  αναφείρεται  η  σχετικηί

αποί φαση του Υπουργουί  Υποδομωί ν και Μεταφορωί ν, οί πως απαιτειίται αποί  το αί ρθρο 76 παρ. 2 του
ν. 4412/2016 ηί  η αντιίστοιχη αποί φαση του αί ρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016  για επιπλείον
οί ρους τεχνικηί ς και οικονομικηί ς ικανοί τητας.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Ι 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΡΘΡΟ 23.6 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

* Σύμβαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του εργοδότη / κύριο του έργου και του αναδόχου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο να 
πιστοποιεί  την  ολοκλήρωση  της  κατασκευής  του  συγκεκριμένου  έργου  από  τον  ανάδοχο.  Δεν  επιβάλλεται  η  αναγραφή  του  ποσού  της 
σύμβασης.

** Βεβαίωση υλοποίησης του έργου, υπογεγραμμένη από τον εργοδότη ή κύριο του έργου, όπου θα αναγράφεται η ολοκλήρωση των εργασιών 
εντός της τελευταίας 5ετίας (ως λήξη της πενταετίας θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ).   

ΕΡΓΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ (Δ)  
ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
(εντός 5ετίας)

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (Ι)
ΣΥΜΒΑΣΗ* ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Ή ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
(ολοκλήρωση εργασιών εντός 5ετίας) **

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΚΗΝΗΣ (ΣΤΑΓΚΟΝΙΑ κλπ) Ολογράφως: Αριθμητικώς:

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΝΑΙ ΟΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  (ΚΑΤΑ DIN 56950-1 / ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SIL 3)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΙΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της .............................................................. θα στηριχτώ στην τεχνική 
και επαγγελματική ικανότητα (δάνεια εμπειρία) του οικονομικού φορέα ..........................................
για την έντεχνη, προσήκουσα και άρτια εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση του Προσκήνιου 
Πολιτισμού». Ο ανωτέρω οικονομικός φορέας που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία, πληροί τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του κατά τα οριζόμενα στη
διακήρυξη του έργου.

 (4)

Ημερομηνία:  .... / .... / ....  

Ο Δηλών.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον  
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της .............................................................. θα προσφέρω την τεχνική 
και επαγγελματική μου ικανότητα, ως δάνεια εμπειρία, στον οικονομικό φορέα ...........................
για την έντεχνη, προσήκουσα και άρτια εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση του Προσκήνιου 
Πολιτισμού». Δηλώνω επίσης ότι πληρώ τα σχετικά κριτήρια επιλογής και δεν συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού μου κατά τα οριζόμενα στη διακήρυξη του έργου.

 (4)

Ημερομηνία:  .... / .... / ....  

Ο Δηλών.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον  
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
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