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Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόό χόυ κατασκευήό ς τόυ εό ργόυ:
ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου – 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Εκτιμώμενης αξίας 1.019.617,46 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),
πόυ θα δίεξαχθείό συό μφωνα με:
α) τίς δίαταό ξείς τόυ ν. 4412/2016 (Α’ 147) καί β) τόυς όό ρόυς τής παρόυό σας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Αναθεό τόυσα αρχήό : Δήμος Καρδίτσας
Οδόό ς
: Σαρανταπόρου 140
Ταχ. Κωδ.
: 43132
Τήλ.
: 24413 50807
Telefax
: 24413 54804
E-mail
: partheni@dimoskarditsas.gov.gr
Πλήρόφόρίό ες:
: Λαμπρινή Παρθένη
Εργόδόό τής ήό Κυό ρίός τόυ Έργόυ: Δήμος Καρδίτσας
Φόρεό ας κατασκευήό ς τόυ εό ργόυ: Δήμος Καρδίτσας
Πρόίϋσταμεό νή Αρχήό : Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρδίτσας
Δίευθυό νόυσα ήό Επίβλεό πόυσα Υπήρεσίόα: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας
Αρμόό δίό Τεχνίκόό Συμβόυό λίό : Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας

Εφόό σόν όί ανωτεό ρω υπήρεσίόες μεταστεγασθόυό ν καταό τή δίαό ρκεία τής δίαδίκασίόας συό ναψής ήό
εκτεό λεσής τόυ εό ργόυ, υπόχρεόυό νταί να δήλωόσόυν αό μεσα τα νεό α τόυς στόίχείόα στόυς πρόσφεό ρόντες ήό
στόν αναό δόχό.
Εφόό σόν όί ανωτεό ρω υπήρεσίόες ήό /καί τα απόφαίνόό μενα όό ργανα τόυ Φόρεό α Κατασκευήό ς
καταργήθόυό ν, συγχωνευτόυό ν ήό με όπόίόνδήό πότε τρόό πό μεταβλήθόυό ν καταό τή δίαό ρκεία τής
δίαδίκασίόας συό ναψής ήό εκτεό λεσής τόυ εό ργόυ, υπόχρεόυό νταί να δήλωόσόυν αό μεσα,
στόυς
πρόσφεό ρόντες4 ήό στόν αναό δόχό τα στόίχείόα των υπήρεσίωόν ήό απόφαίνόό μενων όργαό νων, τα όπόίόα
καταό τόν νόό μό απότελόυό ν καθόλίκόό δίαό δόχό των εν λόό γω όργαό νων πόυ υπείσεό ρχόνταί στα
δίκαίωόματα καί υπόχρεωόσείς τόυς.
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1. Τα εό γγραφα τής συό μβασής καταό τήν εό ννόία τής περίπτ. 14 τής παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 2 τόυ ν.
4412/2016, γία τόν παρόό ντα ήλεκτρόνίκόό δίαγωνίσμόό , είόναί τα ακόό λόυθα :
α) ή πρόκήό ρυξή συό μβασής όό πως δήμόσίευό θήκε στό ΚΗΜΔΗΣ 5,
β) ή παρόυό σα δίακήό ρυξή,
γ) τό Τυπόπόίήμεό νό Έντυπό Υπευό θυνής Δήό λωσής (Τ.Ε.Υ.Δ) 6
δ) τό εό ντυπό όίκόνόμίκήό ς πρόσφόραό ς, όό πως παραό γεταί απόό τήν είδίκήό ήλεκτρόνίκήό φόό ρμα τόυ
υπόσυστήό ματός,
ε) ό πρόυϋ πόλόγίσμόό ς δήμόπραό τήσής,
στ) τό τίμόλόό γίό δήμόπραό τήσής,
ζ) ή είδίκήό συγγραφήό υπόχρεωόσεων,
ή) τό τευό χός τεχνίκήό ς περίγραφήό ς,
θ) ή τεχνίκήό μελεό τή,
ί) τυχόό ν συμπλήρωματίκεό ς πλήρόφόρίόες καί δίευκρίνίόσείς πόυ θα παρασχεθόυό ν απόό τήν αναθεό τόυσα
αρχήό επίό όό λων των ανωτεό ρω
2.2 Πρόσφεό ρεταί ελευό θερή, πλήό ρής, αό μεσή καί δωρεαό ν ήλεκτρόνίκήό πρόό σβασή στα εό γγραφα τής
συό μβασής στόν είδίκόό , δήμόό σία πρόσβαό σίμό, χωόρό “ήλεκτρόνίκόίό δίαγωνίσμόίό ” τής πυό λής
www.promitheus.gov.gr, καθωός καί στήν ίστόσελίόδα τής αναθεό τόυσας αρχήό ς:
www.dimoskarditsas.gov.gr → Επικαιρότητα → Διαγωνισμοί → Διαγωνισμοί Έργων 7 8
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2.3 Εφόό σόν εό χόυν ζήτήθείό εγκαίόρως, ήό τόί εό ως τήν 4/5/2020 9 ή αναθεό τόυσα αρχήό παρεό χεί σε όό λόυς
τόυς πρόσφεό ρόντες πόυ συμμετεό χόυν στή δίαδίκασίόα συό ναψής συό μβασής συμπλήρωματίκεό ς
πλήρόφόρίόες σχετίκαό με τα εό γγραφα τής συό μβασής, τό αργόό τερό στίς 8/5/2020 10

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οί πρόσφόρεό ς
υπόβαό λλόνταί απόό τόυς ενδίαφερόμεό ν όυς ήλεκτρόνίκαό , μεό σω τής
δίαδίκτυακήό ς πυό λής www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ, μεό χρί τήν καταλήκτίκήό ήμερόμήνίό α καί
ωόρα πόυ όρίό ζεταί στό αό ρθρό 18 τής παρόυό σας δίακήό ρυξής, σε ήλεκτρόνίκόό φαό κελό τόυ
υπόσυστήό ματός.
Γία τή συμμετόχήό στήν παρόυό σα δίαδίκασίόα όί ενδίαφερόό μενόί όίκόνόμίκόίό φόρείός απαίτείόταί να
δίαθεό τόυν ψήφίακήό υπόγραφήό , χόρήγόυό μενή απόό πίστόπόίήμεό νή αρχήό παρόχήό ς ψήφίακήό ς
υπόγραφήό ς καί να εγγραφόυό ν στό ήλεκτρόνίκόό συό στήμα (ΕΣΗΔΗΣ- Δίαδίκτυακήό πυό λή
www.promitheus.gov.gr) ακόλόυθωόντας τή δίαδίκασίόα εγγραφήό ς τόυ αό ρθρόυ 5 παρ. 1.2 εό ως 1.4 τής
Κόίνήό ς Υπόυργίκήό ς Απόό φασής 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 εό ν ωσή όίκόνόμίκωόν φόρεό ων υπόβαό λλεί κόίνήό πρόσφόραό , ή όπόίό α υπόχρεωτίκαό υπόγραό φεταί
ψήφίακαό , είό τε απόό όό λόυς τόυς όίκόνόμίκόυό ς φόρείό ς πόυ απότελόυό ν τήν εό ν ωσή, είό τε απόό
εκπρόό σωπόό τόυς, νόμίό μως εξόυσίόδότήμεό ν ό. Στήν πρόσφόραό , επίό πόίνήό απόό ρρίψής τής
πρόσφόραό ς, πρόσδίόρίό ζεταί ή εό κτασή καί τό είό δός τής συμμετόχήό ς τόυ καό θε μεό λόυς τής εό ν ωσής,
συμπερίλαμβανόμεό νής τής κατανόμήό ς αμόίβήό ς μεταξυό
τόυς,
καθωό ς καί ό
εκπρόό σωπός/συντόνίστήό ς αυτήό ς.
3.2 Στόν ήλεκτρόνίκόό φαό κελό πρόσφόραό ς περίεό χόνταί:
(α) εό νας (υπό)φαό κελός με τήν εό νδείξή «Δίκαίόλόγήτίκαό Συμμετόχήό ς».
(β) εό νας (υπό)φαό κελός με τήν εό νδείξή «Οίκόνόμίκήό Πρόσφόραό ».
3.3 Απόό τόν πρόσφεό ρόντα σήμαίόνόνταί, με χρήό σή τόυ σχετίκόυό πεδίόόυ τόυ υπόσυστήό ματός, καταό τήν
συό νταξή τής πρόσφόραό ς, τα στόίχείόα εκείόνα πόυ εό χόυν εμπίστευτίκόό χαρακτήό ρα, συό μφωνα με τα
όρίζόό μενα στό αό ρθρό 21 τόυ ν. 4412/2016.
Στήν περίόπτωσή αυτήό , ό πρόσφεό ρων υπόβαό λεί στόν όίκείόό (υπό)φαό κελό σχετίκήό αίτίόλόό γήσή με τή
μόρφήό ψήφίακαό υπόγεγραμμεό νόυ αρχείόόυ pdf, αναφεό ρόντας ρήταό όό λες τίς σχετίκεό ς δίαταό ξείς νόό μόυ ήό
δίόίκήτίκεό ς πραό ξείς πόυ επίβαό λλόυν τήν εμπίστευτίκόό τήτα τής συγκεκρίμεό νής πλήρόφόρίόας, ως
συνήμμεό νό τής ήλεκτρόνίκήό ς τόυ πρόσφόραό ς. Δεν χαρακτήρίόζόνταί ως εμπίστευτίκεό ς πλήρόφόρίόες
σχετίκαό με τίς τίμεό ς μόναό δός, τίς πρόσφερόό μενες πόσόό τήτες καί τήν όίκόνόμίκήό πρόσφόραό .
3.4 Στήν περίόπτωσή τής υπόβόλήό ς στόίχείόων με χρήό σή μόρφόό τυπόυ φακεό λόυ συμπίεσμεό νων
ήλεκτρόνίκωόν αρχείόων (π.χ. ήλεκτρόνίκόό αρχείό ό με μόρφήό ZIP), εκείόνα τα όπόίό α επίθυμείό ό
πρόσφεό ρων να χαρακτήρίόσεί ως εμπίστευτίκαό , συό μφωνα με τα ανωτεό ρω αναφερόό μενα, θα πρεό πεί να
τα υπόβαό λλεί ως χωρίσταό ήλεκτρόνίκαό αρχείόα με μόρφήό Portable Document Format (PDF) ήό ως
χωρίστόό ήλεκτρόνίκόό αρχείόό μόρφόό τυπόυ φακεό λόυ συμπίεσμεό νων ήλεκτρόνίκωόν αρχείόων πόυ να
περίλαμβαό νεί αυταό .
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3.5 Ο χρήό στής – όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας υπόβαό λλεί τόυς ανωτεό ρω (υπό)φακεό λόυς μεό σω τόυ
υπόσυστήό ματός, όό πως περίγραό φεταί κατωτεό ρω:
α) Τα στόίχείόα καί δίκαίόλόγήτίκαό πόυ περίλαμβαό νόνταί στόν (υπό)φαό κελό με τήν εό νδείξή
«Δίκαίόλόγήτίκαό Συμμετόχήό ς» είόναί τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 24.2 τής παρόυό σας καί υπόβαό λλόνταί
απόό τόν όίκόνόμίκόό φόρεό α ήλεκτρόνίκαό σε μόρφήό αρχείό όυ Portable Document Format (PDF) καί
εφόό σόν εό χόυν συνταχθείό/παραχθείό απόό τόν ίόδίό, φεό ρόυν εγκεκρίμεό νή πρόήγμεό νή ήλεκτρόνίκήό
υπόγραφήό ήό πρόήγμεό νή ήλεκτρόνίκήό υπόγραφήό με χρήό σή εγκεκρίμεό νων πίστόπόίήτίκωόν συό μφωνα
με τήν παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 8 τής υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
β) Εντόό ς τρίωόν (3) εργασίόμων ήμερωόν απόό τήν ήλεκτρόνίκήό υπόβόλήό των ως αό νω στόίχείόων καί
δίκαίόλόγήτίκωόν πρόσκόμίόζεταί υπόχρεωτίκαό απόό τόν όίκόνόμίκόό φόρεό α στήν αναθεό τόυσα αρχήό , σε
εό ντυπή μόρφήό καί σε σφραγίσμεό νό φαό κελό, ή πρωτόό τυπή εγγυήτίκήό επίστόλήό συμμετόχήό ς 11.
Επίσήμαίόνεταί όό τί ή εν λόό γω υπόχρεό ωσή δεν ίσχυό εί γία τίς εγγυήό σείς ήλεκτρόνίκήό ς εό κδόσής (π.χ.
εγγυήό σείς τόυ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
γ) Οί πρόσφεό ρόντες συνταό σσόυν τήν όίκόνόμίκήό τόυς πρόσφόραό συμπλήρωόνόντας τήν αντίόστόίχή
είδίκήό ήλεκτρόνίκήό φόό ρμα τόυ υπόσυστήό ματός καί επίσυναό πτόντας, στόν ήλεκτρόνίκόό χωόρό
«Συνήμμεό να Ηλεκτρόνίκήό ς Πρόσφόραό ς» καί στόν καταό περίόπτωσή (υπό)φαό κελό, όό λα τα στόίχείόα τής
πρόσφόραό ς τόυς σε μόρφήό αρχείό όυ Portable Document Format (PDF).
δ) Οί πρόσφεό ρόντες δυό νανταί να πρόβαίόνόυν, μεό σω των λείτόυργίωόν τόυ υπόσυστήό ματός, σε
εκτυό πωσή ελεό γχόυ όμαλόό τήτας των επίμεό ρόυς πόσόστωόν εό κπτωσής αναό όμαό δα εργασίωόν, στήν
περίόπτωσή εφαρμόγήό ς τής παρ. 2α τόυ αό ρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016.
ε) Στή συνεό χεία, όί πρόσφεό ρόντες παραό γόυν απόό τό υπόσυό στήμα τα ήλεκτρόνίκαό αρχείόα
(«εκτυπωόσείς» των Δίκαίόλόγήτίκωόν Συμμετόχήό ς καί τής Οίκόνόμίκήό ς Πρόσφόραό ς τόυς σε μόρφήό
αρχείόόυ Portable Document Format (PDF)). Τα αρχείόα αυταό υπόγραό φόνταί απόό τόυς πρόσφεό ρόντες με
εγκεκρίμεό νή πρόήγμεό νή ήλεκτρόνίκήό υπόγραφήό ήό πρόήγμεό νή ήλεκτρόνίκήό υπόγραφήό με χρήό σή
εγκεκρίμεό νων πίστόπόίήτίκωόν συό μφωνα με τήν παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. καί επίσυναό πτόνταί στόυς αντίόστόίχόυς (υπό)φακεό λόυς τής πρόσφόραό ς. Καταό τή συστήμίκήό
υπόβόλήό τής πρόσφόραό ς τό υπόσυό στήμα πραγματόπόίείό αυτόματόπόίήμεό νόυς ελεό γχόυς
επίβεβαίόωσής τής ήλεκτρόνίκήό ς πρόσφόραό ς σε σχεό σή με τα παραχθεό ντα ήλεκτρόνίκαό αρχείόα
(Δίκαίόλόγήτίκαό Συμμετόχήό ς καί Οίκόνόμίκήό Πρόσφόραό ) καί εφόό σόν όί εό λεγχόί αυτόίό απόβόυό ν
επίτυχείός ή πρόσφόραό υπόβαό λλεταί στό υπόσυό στήμα. Δίαφόρετίκαό , ή πρόσφόραό δεν υπόβαό λλεταί
καί τό υπόσυό στήμα ενήμερωόνεί τόυς πρόσφεό ρόντες με σχετίκόό μήό νυμα σφαό λματός στή δίεπαφήό τόυ
χρήό στή των πρόσφερόό ντων, πρόκείμεό νόυ όί τελευταίό όί να πρόβόυό ν στίς σχετίκεό ς ενεό ργείες
δίόό ρθωσής.
στ) Εφόό σόν τα δίκαίόλόγήτίκαό συμμετόχήό ς καί όί όίκόνόμίκόίό όό ρόί δεν εό χόυν απότυπωθείό στό συό νόλόό
τόυς στίς είδίκεό ς ήλεκτρόνίκεό ς φόό ρμες τόυ υπόσυστήό ματός, όί πρόσφεό ρόντες επίσυναό πτόυν ψήφίακαό
υπόγεγραμμεό να τα σχετίκαό ήλεκτρόνίκαό αρχείόα, συό μφωνα με τόυς όό ρόυς τής παρόυό σας δίακήό ρυξής. 12
ζ) Απόό τό υπόσυό στήμα εκδίόδεταί ήλεκτρόνίκήό απόό δείξή υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς, ή όπόίόα απόστεό λ λεταί
στόν όίκόνόμίκόό φόρεό α με μήό νυμα ήλεκτρόνίκόυό ταχυδρόμείό όυ.
Στίς ως αό νω περίπτωόσείς πόυ με τήν πρόσφόραό υπόβαό λλόνταί ίδίωτίκαό εό γγραφα, αυταό γίόνόνταί
απόδεκταό είότε καταό τα πρόβλεπόό μενα στίς δίαταό ξείς τόυ ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είότε καί σε απλήό
φωτότυπίόα, εφόό σόν συνυπόβαό λλεταί υπευό θυνή δήό λωσή, στήν όπόίό α βεβαίωόνεταί ή ακρίόβείαό τόυς καί
ή όπόίόα φεό ρεί υπόγραφήό μεταό τήν εό ναρξή ίσχυό ός τής δίαδίκασίόας συό ναψής τής συό μβασής (ήό τόί μεταό
τήν ήμερόμήνίόα δήμόσίόευσής τής πρόκήό ρυξής τής συό μβασής στό ΚΗΜΔΗΣ) 13.
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3.6 Απόό συρσή πρόσφόραό ς
Οί πρόσφεό ρόντες δυό νανταί να ζήτήό σόυν τήν απόό συρσή υπόβλήθείόσας πρόσφόραό ς, πρίν τήν
καταλήκτίκήό ήμερόμήνίόα υπόβόλήό ς των πρόσφόρωόν, με εό γγραφό αίότήμα τόυς πρός τήν αναθεό τόυσα
αρχήό , σε μόρφήό ήλεκτρόνίκόυό αρχείόόυ Portable Document Format (PDF) πόυ φεό ρεί εγκεκρίμεό νή
πρόήγμεό νή ήλεκτρόνίκήό υπόγραφήό ήό πρόήγμεό νή ήλεκτρόνίκήό υπόγραφήό με χρήό σή εγκεκρίμεό νων
πίστόπόίήτίκωόν συό μφωνα με τήν παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., μεό σω
τής λείτόυργίκόό τήτας «Επίκόίνωνίόα» τόυ υπόσυστήό ματός. Πίστόπόίήμεό νός χρήό στής τής αναθεό τόυσας
αρχήό ς, μεταό απόό σχετίκήό απόό φασή τής αναθεό τόυσας αρχήό ς, ή όπόίόα απόδεό χεταί τό σχετίκόό αίότήμα
τόυ πρόσφεό ρόντα, πρόβαίόνεί στήν απόό ρρίψή τής σχετίκήό ς ήλεκτρόνίκήό ς πρόσφόραό ς στό υπόσυό στήμα
πρίν τήν καταλήκτίκήό ήμερόμήνίόα υπόβόλήό ς τής πρόσφόραό ς. Κατόό πίν, ό όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας δυό ναταί
να υπόβαό λεί εκ νεό όυ πρόσφόραό μεό σω τόυ υπόσυστήό ματός εό ως τήν καταλήκτίκήό ήμερόμήνίόα
υπόβόλήό ς των πρόσφόρωόν.
3.7 Οί αλλόδαπόίό όίκόνόμίκόίό φόρείό ς δεν εό χόυν τήν υπόχρεό ω σή να υπόγραό φόυν τα
δίκαίόλόγήτίκαό τής πρόσφόραό ς με χρήό σή πρόήγμεό νής ήλεκτρόνίκήό ς υπόγραφήό ς, αλλαό μπόρείό να
τα αυθεντίκόπόίόυό ν με όπόίόνδήό πότε αό λλόν πρόό σφόρό τρόό πό, εφόό σόν στή χωόρα πρόεό λευσήό ς
τόυς δεν είό ναί υπόχρεωτίκήό ή χρήό σή πρόήγμεό νής ψήφίακήό ς υπόγραφήό ς σε δίαδίκασίό ες συό ναψής
δήμόσίό ων συμβαό σεων. Στίς περίπτωόσείς αυτεό ς ή πρόσφόραό συνόδευό εταί με υπευό θυνή δήό λωσή,
στήν όπόίό α δήλωό νεταί όό τί, στή χωό ρα πρόεό λευσής δεν πρόβλεό πεταί ή χρήό σή πρόήγμεό νής
ψήφίακήό ς υπόγραφήό ς ήό όό τί, στή χωόρα πρόεό λευσής δεν είό ν αί υπόχρεωτίκήό ή χρήό σή πρόήγμεό νής
ψήφίακήό ς υπόγραφήό ς γία τή συμμετόχήό σε δίαδίκασίό ες συό ναψής δήμόσίό ω ν συμβαό σεων. Η
υπευό θυνή δήό λωσή τόυ πρόήγόυό μενόυ εδαφίό όυ φεό ρεί υπόγραφήό εό ω ς καί δεό κα (10) ήμεό ρες πρίν
τήν καταλήκτίκήό ήμερόμήνίό α υπόβόλήό ς των πρόσφόρωό ν 14.
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) Μεταό τήν καταλήκτίκήό ήμερόμήνίόα υπόβόλήό ς πρόσφόρωόν, όό πως όρίόζεταί στό αό ρθρό 18 τής
παρόυό σας, καί πρίν τήν ήλεκτρόνίκήό απόσφραό γίσή, ή αναθεό τόυσα αρχήό κόίνόπόίείό στόυς
πρόσφεό ρόντες τόν σχετίκόό καταό λόγό συμμετεχόό ντων, όό πως αυτόό ς παραό γεταί απόό τό υπόσυό στήμα.
β) Στή συνεό χεία, τα μεό λή τής Επίτρόπήό ς Δίαγωνίσμόυό 15, καταό τήν ήμερόμήνίόα καί ωόρα πόυ όρίόζεταί
στό αό ρθρό 18 τής παρόυό σας, πρόβαίόνόυν σε ήλεκτρόνίκήό απόσφραό γίσή τόυ υπόφακεό λόυ
«Δίκαίόλόγήτίκαό Συμμετόχήό ς» καί τόυ υπόφακεό λόυ “Οίκόνόμίκήό Πρόσφόραό ”.
γ) Στόν ήλεκτρόνίκόό χωόρό «Συνήμμεό να Ηλεκτρόνίκόυό Δίαγωνίσμόυό », αναρταό ταί απόό τήν Επίτρόπήό
Δίαγωνίσμόυό ό σχετίκόό ς καταό λόγός μείόδόσίό ας, πρόκείμεό νόυ να λαό βόυν γνωόσή όί πρόσφεό ρόντες.
δ) Ακόλόυό θως, ή Επίτρόπήό Δίαγωνίσμόυό πρόβαίόνεί, καταό σείραό μείόδόσίόας,σε εό λεγχό τής όλόό γραφής
καί αρίθμήτίκήό ς αναγραφήό ς των επίμεό ρόυς πόσόστωόν εό κπτωσής καί τής όμαλήό ς μεταξυό τόυς σχεό σής,
βαό σεί τής παραγωγήό ς σχετίκόυό ψήφίακόυό αρχείόόυ, μεό σα απόό τό υπόσυό στήμα.
Γία τήν εφαρμόγήό τόυ ελεό γχόυ όμαλόό τήτας, χρήσίμόπόίείόταί απόό τήν Επίτρόπήό Δίαγωνίσμόυό ή μεό σή
εό κπτωσή πρόσφόραό ς (Εμ), συό μφωνα με τα όρίζόό μενα στα αό ρθρα 95 καί 98 τόυ ν. 4412/2016.
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ε) Όλες όί όίκόνόμίκεό ς πρόσφόρεό ς, μεταό τίς τυχόό ν αναγκαίόες δίόρθωόσείς, καταχωρίόζόνταί, καταό τή
σείραό μείόδόσίόας, στό πρακτίκόό τής επίτρόπήό ς, τό όπόίόό καί υπόγραό φεταί απόό τα μεό λή τής.
στ) Στή συνεό χεία, ή Επίτρόπήό Δίαγωνίσμόυό , τήν ίόδία ήμεό ρα, ελεό γχεί τα δίκαίόλόγήτίκαό συμμετόχήό ς
τόυ αό ρθρόυ 24.2 τής παρόυό σας καταό τή σείραό τής μείόδόσίόας, αρχίόζόντας απόό τόν πρωότό μείόδόό τή Αν
ή όλόκλήό ρωσή τόυ ελεό γχόυ αυτόυό δεν είόναί δυνατήό τήν ίόδία μεό ρα, λόό γω τόυ μεγαό λόυ αρίθμόυό των
πρόσφόρωόν ελεό γχόνταί τόυλαό χίστόν όί δεό κα (10) πρωότες καταό σείραό μείόδόσίόας. Στήν περίόπτωσή
αυτήό ή δίαδίκασίόα συνεχίόζεταί τίς επόό μενες εργαό σίμες ήμεό ρες 16.
ζ) Η Επίτρόπήό Δίαγωνίσμόυό , πρίν τήν όλόκλήό ρωσή τής συό νταξής τόυ πρακτίκόυό τής, επίκόίνωνείό με
τόυς εκδόό τες πόυ αναγραό φόνταί στίς υπόβλήθείόσες εγγυήτίκεό ς επίστόλεό ς, πρόκείμεό νόυ να
δίαπίστωόσεί τήν εγκυρόό τήταό τόυς. Αν δίαπίστωθείό πλαστόό τήτα εγγυήτίκήό ς επίστόλήό ς, ό υπόψήό φίός
απόκλείόεταί απόό τόν δίαγωνίσμόό , υπόβαό λλεταί μήνυτήό ρία αναφόραό στόν αρμόό δίό είσαγγελεό α καί
κίνείόταί δίαδίκασίόα πείθαρχίκήό ς δίόωξής, συό μφωνα με τίς δίαταό ξείς των αό ρθρων 82 καί επόό μενα τόυ ν.
3669/2008.
ή) Η περίγραφόό μενή δίαδίκασίόα καταχωρείόταί στό πρακτίκόό τής Επίτρόπήό ς Δίαγωνίσμόυό ήό σε
παραό ρτήμαό τόυ, πόυ υπόγραό φεταί απόό τόν Πρόό εδρό καί τα μεό λή τής.
Η Επίτρόπήό Δίαγωνίσμόυό όλόκλήρωόνεί τή συό νταξή τόυ σχετίκόυό πρακτίκόυό με τό απότεό λεσμα τής
δίαδίκασίόας, με τό όπόίόό είσήγείόταί τήν αναό θεσή τής συό μβασής στόν μείόδόό τή (ήό τή ματαίόωσή τής
δίαδίκασίόας), καί υπόβαό λλεί στήν αναθεό τόυσα αρχήό τό σχετίκόό ήλεκτρόνίκόό αρχείόό, ως “εσωτερίκόό ”,
μεό σω τής λείτόυργίόας “επίκόίνωνίόα” τόυ υπόσυστήό ματός, πρός εό γκρίσή . 17
θ) Στή συνεό χεία, ή αναθεό τόυσα αρχήό κόίνόπόίείό τήν απόό φασή εό γκρίσής τόυ πρακτίκόυό σε όό λόυς τόυς
πρόσφεό ρόντες καί παρεό χεί πρόό σβασή στα υπόβλήθεό ντα στόίχείόα των λόίπωόν συμμετεχόό ντων. Καταό
τής απόό φασής αυτήό ς χωρείό εό νστασή, καταό τα όρίζόό μενα στήν παραό γραφό 4.3 τής παρόυό σής.
ί) Επίσήμαίόνεταί όό τί, σε περίόπτωσή πόυ όί πρόσφόρεό ς εό χόυν τήν ίόδία ακρίβωός τίμήό (ίσόό τίμες), ή
αναθεό τόυσα αρχήό επίλεό γεί τόν (πρόσωρίνόό ) αναό δόχό με κλήό ρωσή μεταξυό των όίκόνόμίκωόν φόρεό ων
πόυ υπεό βαλαν ίσόό τίμες πρόσφόρεό ς. Η κλήό ρωσή γίόνεταί ενωόπίόν τής Επίτρόπήό ς Δίαγωνίσμόυό καί
παρόυσίόα των όίκόνόμίκωόν φόρεό ων πόυ υπεό βαλαν τίς ίσόό τίμες πρόσφόρεό ς, σε ήμεό ρα καί ωόρα πόυ θα
τόυς γνωστόπόίήθείό μεό σω τής λείτόυργίκόό τήτας “επίκόίνωνίόα” τόυ υπόσυστήό ματός.
4.2

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

α) Μεταό τήν αξίόλόό γήσή των πρόσφόρωόν, ή αναθεό τόυσα αρχήό πρόσκαλείό, στό πλαίόσίό τής σχετίκήό ς
ήλεκτρόνίκήό ς δίαδίκασίόας συό ναψής συό μβασής καί μεό σω τής λείτόυργίκόό τήτας τής «Επίκόίνωνίόας»,
τόν πρόσωρίνόό αναό δόχό να υπόβαό λεί εντόό ς πρόθεσμίόας 10 ήμερωόν 18 απόό τήν κόίνόπόίόήσή τής
σχετίκήό ς εό γγραφής κόίνόπόίόήσής σε αυτόό ν τα πρόβλεπόό μενα στίς κείόμενες δίαταό ξείς δίκαίόλόγήτίκαό
πρόσωρίνόυό αναδόό χόυ καί τα απόδείκτίκαό εό γγραφα νόμίμόπόίόήσής 19.
β) Τα δίκαίόλόγήτίκαό τόυ πρόσωρίνόυό αναδόό χόυ υπόβαό λλόνταί απόό τόν όίκόνόμίκόό φόρεό α
ήλεκτρόνίκαό , μεό σω τής λείτόυργίκόό τήτας τής «Επίκόίνωνίόας» στήν αναθεό τόυσα αρχήό .
γ) Αν δεν υπόβλήθόυό ν τα παραπαό νω δίκαίόλόγήτίκαό ήό υπαό ρχόυν ελλείόψείς σε αυταό πόυ
υπόβλήό θήκαν καί ό πρόσωρίνόό ς αναό δόχός υπόβαό λλεί εντόό ς τής πρόθεσμίόας τής παραγραό φόυ (α)
αίότήμα πρός τήν Επίτρόπήό Δίαγωνίσμόυό γία τήν παραό τασή τής πρόθεσμίόας υπόβόλήό ς, τό όπόίόό
συνόδευό εταί με απόδείκτίκαό εό γγραφα απόό τα όπόίόα να απόδείκνυό εταί όό τί εό χεί αίτήθείό τή χόρήό γήσή
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των δίκαίόλόγήτίκωόν, ή αναθεό τόυσα αρχήό παρατείόνεί τήν πρόθεσμίόα υπόβόλήό ς των δίκαίόλόγήτίκωόν
γία όό σό χρόό νό απαίτήθείό γία τή χόρήό γήσή των δίκαίόλόγήτίκωόν απόό τίς αρμόό δίες αρχεό ς.
Τό παρόό ν εφαρμόό ζεταί καί στίς περίπτωόσείς πόυ ή αναθεό τόυσα αρχήό τυχόό ν ζήτήό σεί τήν πρόσκόό μίσή
δίκαίόλόγήτίκωόν καταό τή δίαδίκασίόα αξίόλόό γήσής των πρόσφόρωόν καί πρίν απόό τό σταό δίό
κατακυό ρωσής, κατ’ εφαρμόγήό τής δίαό ταξής τόυ αό ρθρόυ 79 παραό γραφός 5 εδαό φίό α΄ ν. 4412/2016,
τήρόυμεό νων των αρχωόν τής ίόσής μεταχείόρίσής καί τής δίαφαό νείας 20.
Εντόό ς τρίωόν (3) εργασίόμων ήμερωόν απόό τήν ήλεκτρόνίκήό υπόβόλήό των ως αό νω στόίχείόων καί
δίκαίόλόγήτίκωόν, συό μφωνα με τα ανωτεό ρω υπόό β) καί γ) αναφερόό μενα, πρόσκόμίόζόνταί
υπόχρεωτίκαό απόό τόν όίκόνόμίκόό φόρεό α στήν αναθεό τόυσα αρχήό , σε εό ντυπή μόρφήό καί σε
σφραγίσμεό νό φαό κελό, τα εό γγραφα πόυ απαίτείόταί να πρόσκόμίσθόυό ν σε πρωτόό τυπή μόρφήό ,
συό μφωνα με τίς δίαταό ξείς τόυ αό ρθρόυ 11 παρ. 2 τόυ ν. 2690/1999 ''Κωόδίκας Δίόίκήτίκήό ς
Δίαδίκασίόας'', όό πως τρόπόπόίήό θήκε με τίς δίαταό ξείς τόυ αό ρθρόυ 1 παρ. 2 τόυ ν. 4250/2014.
δ) Αν καταό τόν εό λεγχό των παραπαό νω δίκαίόλόγήτίκωόν δίαπίστωθείό όό τί:
I) τα στόίχείόα πόυ δήλωόθήκαν με τό Τυπόπόίήμεό νό Έντυπό Υπευό θυνής Δήό λωσής (ΤΕΥΔ), είόναί ψευδήό
ήό ανακρίβήό ήό
ii) αν δεν υπόβλήθόυό ν στό πρόκαθόρίσμεό νό χρόνίκόό δίαό στήμα τα απαίτόυό μενα πρωτόό τυπα ήό
αντίόγραφα, των παραπαό νω δίκαίόλόγήτίκωόν, ήό
ii) αν απόό τα δίκαίόλόγήτίκαό πόυ πρόσκόμίόσθήκαν νόμίόμως καί εμπρόθεό σμως, δεν απόδείκνυό όνταί όί
όό ρόί καί όί πρόυϋ πόθεό σείς συμμετόχήό ς συό μφωνα με τα αό ρθρα 21, 22 καί 23 τής παρόυό σας, 21
απόρρίό πτεταί ή πρόσφόραό τόυ πρόσωρίνόυό αναδόό χόυ, καταπίό πτεί υπεό ρ τής αναθεό τόυσας αρχήό ς ή
εγγυό ήσή συμμετόχήό ς τόυ καί ή κατακυό ρωσή γίόνεταί στόν πρόσφεό ρόντα πόυ υπεό βαλε τήν αμεό σως
επόό μενή πλεό όν συμφεό ρόυσα απόό όίκόνόμίκήό αό πόψή πρόσφόραό βαό σεί τής τίμήό ς τήρόυμεό νής τής
ανωτεό ρω δίαδίκασίόας.
Σε περίόπτωσή εό γκαίρής καί πρόσήό κόυσας ενήμεό ρωσής τής αναθεό τόυσας αρχήό ς γία μεταβόλεό ς στίς
πρόυϋ πόθεό σείς τίς όπόίόες ό πρόσωρίνόό ς αναό δόχός είόχε δήλωόσεί με τό Τυπόπόίήμεό νό Έντυπό
Υπευό θυνής Δήό λωσής (ΤΕΥΔ) όό τί πλήρόίό καί όί όπόίόες επήό λθαν ήό γία τίς όπόίόες εό λαβε γνωόσή ό
πρόσωρίνόό ς αναό δόχός μεταό τήν δήό λωσή καί μεό χρί τήν ήμεό ρα τής είδόπόίόήσής/πρόό σκλήσής γία τήν
πρόσκόό μίσή των δίκαίόλόγήτίκωόν κατακυό ρωσής (όψίγενείός μεταβόλεό ς), δεν καταπίόπτεί υπεό ρ τής
αναθεό τόυσας αρχήό ς ή εγγυό ήσή συμμετόχήό ς τόυ, πόυ είό χε πρόσκόμίσθείό, συό μφωνα με τό αό ρθρό 15 τής
παρόυό σας.
Αν κανεό νας απόό τόυς πρόσφεό ρόντες δεν υπεό βαλε αλήθήό ήό ακρίβήό δήό λωσή, ήό αν κανεό νας απόό τόυς
πρόσφεό ρόντες δεν πρόσκόμίόζεί εό να ήό περίσσόό τερα απόό τα απαίτόυό μενα δίκαίόλόγήτίκαό , ήό αν κανεό νας
απόό τόυς πρόσφεό ρόντες δεν απόδείόξεί όό τί πλήρόίό τα κρίτήό ρία πόίότίκήό ς επίλόγήό ς τόυ αό ρθρόυ 22, ή
δίαδίκασίόα συό ναψής τής συό μβασής ματαίωόνεταί.
Η δίαδίκασίόα ελεό γχόυ των ως αό νω δίκαίόλόγήτίκωόν όλόκλήρωόνεταί με τή συό νταξή πρακτίκόυό απόό
τήν Επίτρόπήό Δίαγωνίσμόυό , στό όπόίόό αναγραό φεταί ή τυχόό ν συμπλήό ρωσή δίκαίόλόγήτίκωόν καταό τα
όρίζόό μενα στήν παραό γραφό (γ) τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ 22. Η Επίτρόπήό , στή συνεό χεία, τό κόίνόπόίείό,
μεό σω τής «λείτόυργίκόό τήτας τής «Επίκόίνωνίόας», στήν αναθεό τόυσα αρχήό γία τή λήό ψή απόό φασής.
Η αναθεό τόυσα αρχήό πρόβαίόνεί, μεταό τήν εό γκρίσή τόυ ανωτεό ρω πρακτίκόυό , στήν κόίνόπόίόήσή τής
απόό φασής κατακυό ρωσής, μαζίό με αντίόγραφό όό λων των πρακτίκωόν, σε καό θε πρόσφεό ρόντα πόυ δεν
εό χεί απόκλείσθείό όρίστίκαό ,23 εκτόό ς απόό τόν πρόσωρίνόό αναό δόχό, συό μφωνα με τίς κείόμενες δίαταό ξείς,
μεό σω τής λείτόυργίκόό τήτας τής «Επίκόίνωνίόας», καί επίπλεό όν αναρταό τα Δίκαίόλόγήτίκαό τόυ πρόσωρίνόυό αναδόό χόυ στόν χωόρό «Συνήμμεό να Ηλεκτρόνίκόυό Δίαγωνίσμόυό ».
ε) Η συό ναψή τής συό μβασής επεό ρχεταί με τήν κόίνόπόίόήσή τής απόό φασής κατακυό ρωσής στόν
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πρόσωρίνόό αναό δόχό συό μφωνα με τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 105 ως ακόλόυό θως :
Μεταό τήν αό πρακτή παό ρόδό τής πρόθεσμίόας αό σκήσής πρόδίκαστίκήό ς πρόσφυγήό ς ήό , σε περίόπτωσή
αό σκήσήό τής, όό ταν παρεό λθεί αό πρακτή ή πρόθεσμίόα αό σκήσής αίότήσής αναστόλήό ς καταό τής απόό φασής
τής Α.Ε.Π.Π. καί, σε περίόπτωσή αό σκήσής αίότήσής αναστόλήό ς καταό τής απόό φασής τής Α.Ε.Π.Π., όό ταν
εκδόθείό απόό φασή επίό τής αίότήσής, με τήν επίφυό λαξή τής χόρήό γήσής πρόσωρίνήό ς δίαταγήό ς, συό μφωνα
με τα όρίζόό μενα στό τελευταίόό εδαό φίό τής παραγραό φόυ 4 τόυ αό ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016 καί, μεταό
τήν όλόκλήό ρωσή τόυ πρόσυμβατίκόυό ελεό γχόυ απόό τό Ελεγκτίκόό Συνεό δρίό, εφόό σόν απαίτείόταί,
συό μφωνα με τα αό ρθρα 35 καί 36 τόυ ν. 4129/2013, ό πρόσωρίνόό ς αναό δόχός, υπόβαό λλεί, εφόό σόν
απαίτείόταί, υπευό θυνή δήό λωσή, μεταό απόό σχετίκήό πρόό σκλήσή τής αναθεό τόυσας αρχήό ς, μεό σω τής
λείτόυργίκόό τήτας τής “Επίκόίνωνίόας” τόυ υπόσυστήό ματός. Στήν υπευό θυνή δήό λωσή, ή όπόίόα
υπόγραό φεταί καταό τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 23 τής παρόυό σας, δήλωόνεταί όό τί, δεν εό χόυν επεό λθεί στό
πρόό σωπόό τόυ όψίγενείός μεταβόλεό ς, καταό τήν εό ννόία τόυ αό ρθρόυ 104 τόυ ν. 4412/2016, πρόκείμεό νόυ
να δίαπίστωθείό όό τί δεν εό χόυν εκλείόψεί όί πρόυϋ πόθεό σείς συμμετόχήό ς τόυ αό ρθρόυ 21, όό τί εξακόλόυθόυό ν
να πλήρόυό νταί τα κρίτήό ρία επίλόγήό ς τόυ αό ρθρόυ 22 καί όό τί δεν συντρεό χόυν όί λόό γόί απόκλείσμόυό τόυ
ίόδίόυ αό ρθρόυ,. Η υπευό θυνή δήό λωσή ελεό γχεταί απόό τήν Επίτρόπήό Δίαγωνίσμόυό , ή όπόίόα συνταό σσεί
πρακτίκόό πόυ συνόδευό εί τή συό μβασή24.
Μεό σω τής λείτόυργίκόό τήτας τής “Επίκόίνωνίόας” τόυ υπόσυστήό ματός κόίνόπόίείόταί ή απόό φασή
κατακυό ρωσής στόν πρόσωρίνόό αναό δόχό25. Με τήν ίόδία απόό φασή καλείόταί ό αναό δόχός όό πως
πρόσεό λθεί σε όρίσμεό νό τόό πό καί χρόό νό γία τήν υπόγραφήό τόυ συμφωνήτίκόυό , θεό τόνταό ς τόυ ή
αναθεό τόυσα αρχήό πρόθεσμίόα πόυ δεν μπόρείό να υπερβαίόνεί τίς είόκόσί (20) ήμεό ρες απόό τήν
κόίνόπόίόήσή είδίκήό ς ήλεκτρόνίκήό ς πρόό σκλήσής, μεό σω τής λείτόυργίκόό τήτας τής “Επίκόίνωνίόας” τόυ
υπόσυστήό ματός, πρόσκόμίόζόντας, καί τήν απαίτόυό μενή εγγυήτίκήό επίστόλήό καλήό ς εκτεό λεσής. Η εν
λόό γω κόίνόπόίόήσή επίφεό ρεί τα εό ννόμα απότελεό σματα τής απόό φασής κατακυό ρωσής, συό μφωνα με
όρίζόό μενα στήν παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 105 τόυ ν.4412/2016.
Εαό ν ό αναό δόχός δεν πρόσεό λθεί να υπόγραό ψεί τό συμφωνήτίκόό , μεό σα στήν πρόθεσμίόα πόυ όρίόζεταί
στήν είδίκήό πρόό κλήσή, κήρυό σσεταί εό κπτωτός, καταπίόπτεί υπεό ρ τής αναθεό τόυσας αρχήό ς ή εγγυό ήσή
συμμετόχήό ς τόυ καί ακόλόυθείόταί ή δίαδίκασίόα τόυ αό ρθρόυ 4.2.γ τής παρόυό σας γία τόν πρόσφεό ρόντα
πόυ υπεό βαλε τήν αμεό σως επόό μενή πλεό όν συμφεό ρόυσα απόό όίκόνόμίκήό αό πόψή πρόσφόραό βαό σεί
τίμήό ς26. Αν κανεό νας απόό τόυς πρόσφεό ρόντες δεν πρόσεό λθεί γία τήν υπόγραφήό τόυ συμφωνήτίκόυό , ή
δίαδίκασίόα συό ναψής τής συό μβασής ματαίωόνεταί, συό μφωνα με τήν περίόπτωσή β τής παραγραό φόυ 1
τόυ αό ρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016.
4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία
Καό θε ενδίαφερόό μενός, ό όπόίόός εό χεί ήό είόχε συμφεό ρόν να τόυ ανατεθείό ή συγκεκρίμεό νή συό μβασή καί
εό χεί ήό είόχε υπόστείό ήό ενδεό χεταί να υπόστείό ζήμίόα απόό εκτελεστήό πραό ξή ήό παραό λείψή τής αναθεό τόυσας
αρχήό ς καταό παραό βασή τής νόμόθεσίόας τής Ευρωπαίϋκήό ς Ένωσής ήό τής εσωτερίκήό ς νόμόθεσίόας,
δίκαίόυό ταί να ασκήό σεί πρόδίκαστίκήό πρόσφυγήό ενωόπίόν τής ΑΕΠΠ καταό τής σχετίκήό ς πραό ξής ήό
παραό λείψής τής αναθεό τόυσας αρχήό ς, πρόσδίόρίόζόντας είδίκωός τίς νόμίκεό ς καί πραγματίκεό ς αίτίαό σείς
πόυ δίκαίόλόγόυό ν τό αίότήμαό τόυ27.
Σε περίόπτωσή πρόσφυγήό ς καταό πραό ξής τής αναθεό τόυσας αρχήό ς, ή πρόθεσμίόα γία τήν αό σκήσή τής
πρόδίκαστίκήό ς πρόσφυγήό ς είόναί:
(α) δεό κα (10) ήμεό ρες απόό τήν κόίνόπόίόήσή τής πρόσβαλλόό μενής πραό ξής στόν ενδίαφερόό μενό
όίκόνόμίκόό φόρεό α αν ή πραό ξή κόίνόπόίήό θήκε με ήλεκτρόνίκαό μεό σα ήό τήλεόμόίότυπίόα ήό
(β) δεκαπεό ντε (15) ήμεό ρες απόό τήν κόίνόπόίόήσή τής πρόσβαλλόό μενής πραό ξής σε αυτόό ν αν
χρήσίμόπόίήό θήκαν αό λλα μεό σα επίκόίνωνίόας, αό λλως
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γ) δεό κα (10) ήμεό ρες απόό τήν πλήό ρή, πραγματίκήό ήό τεκμαίρόό μενή, γνωόσή τής πραό ξής πόυ βλαό πτεί τα
συμφεό ρόντα τόυ ενδίαφερόό μενόυ όίκόνόμίκόυό φόρεό α.
Σε περίόπτωσή παραό λείψής, ή πρόθεσμίόα γία τήν αό σκήσή τής πρόδίκαστίκήό ς πρόσφυγήό ς είόναί
δεκαπεό ντε (15) ήμεό ρες απόό τήν επόμεό νή τής συντεό λεσής τής πρόσβαλλόό μενής παραό λείψής 28.
Η πρόδίκαστίκήό πρόσφυγήό , με βαό σή καί τα όό σα πρόβλεό πόνταί στό π.δ. 39/2017, κατατίό θεταί
ήλεκτρόνίκαό βαό σεί τόυ τυπόπόίήμεό ν όυ εντυό πόυ καί μεό σω τής λείτόυργίκόό τήτας «Επίκόίνωνίό α»
τόυ υπόσυστήό ματός πρός τήν Αναθεό τ όυσα Αρχήό , επίλεό γόντας καταό περίό π τωσή τήν εό νδείξή
«Πρόδίκαστίκήό Πρόσφυγήό » καί επίσυναό πτόντας τό σχετίκόό εό γγραφό συό μφωνα με τήν παρ. 3 τόυ
αό ρθρόυ 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Γία τό παραδεκτόό τής αό σκήσής τής πρόδίκαστίκήό ς πρόσφυγήό ς κατατίόθεταί παραό βόλό απόό τόν
πρόσφευό γόντα υπεό ρ τόυ Δήμόσίόόυ, καταό τα είδίκαό όρίζόό μενα στό αό ρθρό 363 τόυ ν. 4412/2016, τό
όπόίό ό επίστρεό φεταί στόν πρόσφευό γόντα σε περίό πτωσή όλίκήό ς ήό μερίκήό ς απόδόχήό ς τής πρόσφυγήό ς
τόυ ήό σε περίόπτωσή πόυ πρίν τήν εό κδόσή τής απόό φασής τής ΑΕΠΠ επίό τής πρόσφυγήό ς, ή αναθεό τόυσα
αρχήό ανακαλείό τήν πρόσβαλλόό μενή πραό ξή ήό πρόβαίόνεί στήν όφείλόό μενή ενεό ργεία.
Η πρόθεσμίό α γία τήν αό σκήσή τής πρόδίκαστίκήό ς πρόσφυγήό ς καί ή αό σκήσήό τής κωλυό όυν τή
συό ναψή τής συό μβασής επίό πόίνήό ακυρόό τήτας, ή όπόίό α δίαπίστωόνεταί με απόό φασή τής ΑΕΠΠ μεταό
απόό αό σκήσή πρόσφυγήό ς, συό μφωνα με τό αό ρθρό 368 τόυ ν. 4412/2016.
Η πρόήγόυό μενή παραό γραφός δεν εφαρμόό ζεταί στήν περίό π τωσή πόυ, καταό τή δίαδίκασίό α
συό ναψής τής παρόυό σας συό μβασής, υπόβλήθείό μόό νό μίό α (1) πρόσφόραό 29.
Καταό τα λόίπαό , ή αό σκήσή τής πρόδίκαστίκήό ς πρόσφυγήό ς δεν κωλυό εί τήν πρόό όδό τής δίαγωνίστίκήό ς
δίαδίκασίόας, , εκτόό ς αν ζήτήθόυό ν πρόσωρίναό μεό τρα πρόστασίόας καταό τό αό ρθρό 366 τόυ ν.4412/2016.
Η αναθεό τόυσα αρχήό , μεό σω τής λείτόυργίό ας τής «Επίκόίνωνίό ας»:
α. Κόίνόπόίείό τήν πρόδίκαστίκήό πρόσφυγήό σε καό θε ενδίαφερόό μενό τρίό τό συό μφωνα με τα
πρόβλεπόό μενα στήν περ. α τής παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016 καί τήν περ. α΄ τής παρ.
1 τόυ αό ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017.
β. Είδόπόίείό , παρεό χεί πρόό σβασή στό συό νόλό των στόίχείό ω ν τόυ δίαγωνίσμόυό καί δίαβίβαό ζεί στήν
Αρχήό Εξεό τασής Πρόδίκαστίκωόν Πρόσφυγωό ν (ΑΕΠΠ) τα πρόβλεπόό μενα στήν περ. β’ τής παρ. 1
τόυ αό ρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016, συό μφωνα καί με τήν παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ απόφαίόνεταί αίτίόλόγήμεό να επίό τής βασίμόό τήτας των πρόβαλλόό μενων πραγματίκωόν καί
νόμίκωόν ίσχυρίσμωόν τής πρόσφυγήό ς καί των ίσχυρίσμωόν τής αναθεό τόυσας αρχήό ς καί, σε περίόπτωσή
παρεό μβασής, των ίσχυρίσμωόν τόυ παρεμβαίόνόντός καί δεό χεταί (εν όό λω ήό εν μεό ρεί) ήό απόρρίό πτεί τήν
πρόσφυγήό με απόό φασήό τής, ή όπόίόα εκδίόδεταί μεό σα σε απόκλείστίκήό πρόθεσμίόα είόκόσί (20) ήμερωόν
απόό τήν ήμεό ρα εξεό τασής τής πρόσφυγήό ς 30.
Σε περίό πτωσή συμπλήρωματίκήό ς αίτίόλόγίόας επίό τής πρόσβαλλόό μενής πραό ξής, αυτήό υπόβαό λλεταί εό ως
καί δεό κα (10) ήμεό ρες πρίν τήν συζήό τήσή τής πρόσφυγήό ς καί κόίνόπόίείόταί αυθήμερόό ν στόν
πρόσφευό γόντα μεό σω τής πλατφόό ρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ ήό αν αυτόό δεν είόναί εφίκτόό με όπόίόδήό πότε
πρόό σφόρό μεό σό. Υπόμνήό ματα επίό των απόό ψεων καί τής συμπλήρωματίκήό ς αίτίόλόγίόας τής
Αναθεό τόυσας Αρχήό ς κατατίόθενταί μεό σω τής πλατφόό ρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ εό ως πεό ντε (5) ήμεό ρες πρίν απόό
τή συζήό τήσή τής πρόσφυγήό ς31.
Η αό σκήσή τής πρόδίκαστίκήό ς πρόσφυγήό ς απότελείό πρόυϋ πόό θεσή γία τήν αό σκήσή των εό νδίκων
βόήθήμαό των τής αίότήσής αναστόλήό ς καί τής αίότήσής ακυό ρωσής τόυ αό ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016
καταό των εκτελεστωόν πραό ξεων ήό παραλείόψεων τής αναθεό τόυσας αρχήό ς.
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Όπόίός εό χεί εό ννόμό συμφεό ρόν μπόρείό να ζήτήό σεί τήν αναστόλήό τής εκτεό λεσής τής απόό φασής τής
ΑΕΠΠ καί τήν ακυό ρωσήό τής ενωό πίόν τόυ αρμόδίό όυ δίκαστήρίό όυ 32. Δίκαίό ω μα αό σκήσής των ίό δίων
ενδίό κ ων βόήθήμαό των εό χεί καί ή αναθεό τόυσα αρχήό , αν ή ΑΕΠΠ καό νεί δεκτήό τήν πρόδίκαστίκήό
πρόσφυγήό . Με τα εό νδίκα βόήθήό ματα τής αίό τήσής αναστόλήό ς καί τής αίό τήσής ακυό ρωσής
λόγίό ζόνταί ως συμπρόσβαλλόό μενες με τήν απόό φασή τής ΑΕΠΠ καί όό λες όί συναφείό ς πρός τήν
ανωτεό ρω απόό φασή πραό ξείς ήό παραλείό ψείς τής αναθεό τόυσας αρχήό ς, εφόό σόν εό χόυν εκδόθείό ήό
συντελεστείό αντίστόίό χως εό ω ς τή συζήό τήσή τής αίό τήσής αναστόλήό ς ήό τήν πρωότή συζήό τήσή τής
αίό τήσής ακυό ρωσής.
Η αό σκήσή τής αίότήσής αναστόλήό ς δεν εξαρταό ταί απόό τήν πρόήγόυό μενή αό σκήσή τής αίότήσής ακυό ρω σής.
Η αίότήσή αναστόλήό ς κατατίόθεταί στό αρμόό δίό δίκαστήό ρίό μεό σα σε πρόθεσμίόα δεό κα (10) ήμερωόν απόό
τήν κόίνόπόίόήσή ήό τήν πλήό ρή γνωόσή 33 τής απόό φασής επίό τής πρόδίκαστίκήό ς πρόσφυγήό ς καί συζήτείό ταί τό αργόό τερό εντόό ς τρίαό ντα (30) ήμερωόν απόό τήν καταό θεσήό τής. Γία τήν αό σκήσή τής αίτήό σεως αναστόλήό ς κατατίόθεταί τό πρόβλεπόό μενό παραό βόλό, συό μφωνα με τα είδίκόό τερα όρίζόό μενα στό αό ρθρό
372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016.
Η αό σκήσή αίότήσής αναστόλήό ς κωλυό εί τή συό ναψή τής συό μβασής, εκτόό ς εαό ν με τήν πρόσωρίνήό δίαταγήό
ό αρμόό δίός δίκαστήό ς απόφανθείό δίαφόρετίκαό .
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχετίκαό με τήν υπόγραφήό τής συό μβασής, ίσχυό όυν τα πρόβλεπόό μενα στήν παρ. 5 αό ρθρόυ 105 καί
135 τόυ ν. 4412/2016.
Τα εό γγραφα τής συό μβασής με βαό σή τα όπόίό α θα εκτελεσθείό τό εό ργό είό ν αί τα αναφερόό μενα
παρακαό τω. Σε περίό πτωσή ασυμφωνίό ας των περίεχόμεό ν ων σε αυταό όό ρων, ή σείραό ίσχυό ός
καθόρίό ζεταί ως κατωτεό ρω.
Τό συμφωνήτίκόό .
Η παρόυό σα Δίακήό ρυξή.
Η Οίκόνόμίκήό Πρόσφόραό .
Τό Τίμόλόό γίό Δήμόπραό τήσής
Η Είδίκήό Συγγραφήό Υπόχρεωόσεων (Ε.Σ.Υ.).
Η Τεχνίκήό Συγγραφήό Υπόχρεωόσεων (Τ.Σ.Υ) με τίς Τεχνίκεό ς Πρόδίαγραφεό ς καί τα
Παραρτήό ματα τόυς,
7. Η Τεχνίκήό Περίγραφήό (Τ.Π.).
8. Ο Πρόυϋ πόλόγίσμόό ς Δήμόπραό τήσής.
9. Οί εγκεκρίμεό νες μελεό τες τόυ εό ργόυ.
10. Τό εγκεκρίμεό ν ό Χρόνόδίαό γραμμα κατασκευήό ς τόυ εό ργόυ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1.

Τα εό γγραφα τής συό μβασής συνταό σσόνταί υπόχρεωτίκαό στήν ελλήνίκήό γλωόσσα καί
πρόαίρετίκαό καί σε αό λλες γλωόσσες, συνόλίκαό ήό μερίκαό . Σε περίόπτωσή ασυμφωνίόας μεταξυό των
τμήμαό των των εγγραό φων τής συό μβασής πόυ εό χόυν συνταχθείό σε περίσσσόό τερες γλωόσσες,
επίκρατείό ή ελλήνίκήό εό κδόσή. Τυχόό ν ενσταό σείς υπόβαό λλόνταί στήν ελλήνίκήό γλωόσσα.

6.2.

Οί πρόσφόρεό ς καί τα περίλαμβανόό μενα σε αυτεό ς στόίχείόα, καθωός καί τα απόδείκτίκαό εό γγραφα
συνταό σσόνταί στήν ελλήνίκήό γλωόσσα ήό συνόδευό όνταί απόό επίόσήμή μεταό φρασήό τόυς στήν
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ελλήνίκήό γλωόσσα.
6.3.

Στα αλλόδαπαό δήμόό σία εό γγραφα καί δίκαίόλόγήτίκαό εφαρμόό ζεταί ή Συνθήό κή τής Χαό γής τής
5.10.1961, πόυ κυρωόθήκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188). Είδίκαό τα αλλόδαπαό ίδίωτίκαό εό γγραφα
συνόδευό όνταί απόό μεταό φρασήό τόυς στήν ελλήνίκήό γλωόσσα επίκυρωμεό νή είότε απόό πρόό σωπό
αρμόό δίό καταό τίς δίαταό ξείς τής εθνίκήό ς νόμόθεσίόας είότε απόό πρόό σωπό καταό νόό μό αρμόό δίό τής
χωόρας στήν όπόίόα εό χεί συνταχθείό εό γγραφό34. Επίόσής, γίόνόνταί υπόχρεωτίκαό απόδεκταό ευκρίνήό
φωτόαντίόγραφα εγγραό φων πόυ εό χόυν εκδόθείό απόό αλλόδαπεό ς αρχεό ς καί εό χόυν επίκυρωθείό
απόό δίκήγόό ρό, συό μφωνα με τα πρόβλεπόό μενα στήν παρ. 2 περ. β τόυ αό ρθρόυ 11 τόυ ν.
2690/1999 “Κωόδίκας Δίόίκήτίκήό ς Δίαδίκασίόας”, αντίκατασταό θήκε ως αό νω με τό αό ρθρό 1
παρ.2 τόυ ν.4250/2014.

6.4.

Ενήμερωτίκαό καί τεχνίκαό φυλλαό δία καί αό λλα εό ντυπα-εταίρίκαό ήό μή – με είδίκόό τεχνίκόό
περίεχόό μενό μπόρόυό ν να υπόβαό λλόνταί σε αό λλή γλωόσσα, χωρίό ς να συνόδευό όνταί απόό
μεταό φρασή στήν ελλήνίκήό

6.5.

Η επίκόίνωνίόα με τήν αναθεό τόυσα αρχήό , καθωός καί μεταξυό αυτήό ς καί τόυ αναδόό χόυ, θα
γίόνόνταί υπόχρεωτίκαό στήν ελλήνίκήό γλωόσσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1.

Γία τή δήμόπραό τήσή τόυ εό ργόυ, τήν εκτεό λεσή τής συό μβασής καί τήν κατασκευήό τόυ, εφαρ μόό ζόνταί όί δίαταό ξείς των παρακαό τω νόμόθετήμαό των, όό πως ίσχυό όυν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007
-2013» 35
- 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»,36
- 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
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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 )37
- 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.)».
- 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), όό πως τρόπόπόίήό θήκε
με τό ν. 3414/2005 (Α' 279), γία τή δίασταυό ρωσή των στόίχείόων τόυ αναδόό χόυ με τα στόίχείόα
τόυ Ε.Σ.Ρ., τό π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», ή κόίνήό απόό φασή των Υπόυργωόν
Αναό πτυξής καί Επίκρατείόας υπ’ αρίθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετίκαό με τα ‘’Δικαιολογητικά
για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, 38,
καθωός καί ή απόό φασή τόυ Υφυπόυργόυό Οίκόνόμίόας καί Οίκόνόμίκωόν υπ’
αρίθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.

7.3

Οί δίαταό ξείς τόυ ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κυό ρωσή Κωόδίκα Φόό ρόυ Πρόστίθεό μενής Αξίόας».

7.4

Οί σε εκτεό λεσή των ανωτεό ρω δίαταό ξεων εκδόθείόσες κανόνίστίκεό ς πραό ξείς 39, καθωός καί
λόίπεό ς δίαταό ξείς πόυ αναφεό ρόνταί ρήταό ήό απόρρεό όυν απόό τα όρίζόό μενα στα συμβατίκαό τευό χή
τής παρόυό σας καθωός καί τό συό νόλό των δίαταό ξεων τόυ ασφαλίστίκόυό , εργατίκόυό , περίβαλλόντίκόυό καί φόρόλόγίκόυό δίκαίόόυ καί γενίκόό τερα καό θε δίαό ταξή (Νόό μός, Π.Δ., Υ.Α.) καί ερμήνευτίκήό εγκυό κλίός πόυ δίεό πεί τήν αναό θεσή καί εκτεό λεσή τόυ εό ργόυ τής παρόυό σας συό μβασής, εό στω
καί αν δεν αναφεό ρόνταί ρήταό .

7.5

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων
ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
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Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου
8.1.

Τό εό ργό χρήματόδότείόταί απόό τό Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα
Θεσσαλίας 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος –
Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον.» Η πράξη συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 40
Τό εό ργό υπόό κείταί στίς κρατήό σείς 41 πόυ πρόβλεό πόνταί γία τα εό ργα αυταό ,
περίλαμβανόμεό νής τής κραό τήσής υό ψόυς 0,07 % υπεό ρ των λείτόυργίκωόν αναγκωόν τής
Ενίαίό ας Ανεξαό ρτήτής Αρχήό ς Δήμόσίό ων Συμβαό σεων, συό μφωνα με τό αό ρθρό 4 παρ 3 ν.
4013/2011 42, τής κραό τήσής υό ψόυς 0,06 % υπεό ρ των λείτόυργίκωό ν αναγκωόν τής Αρχήό ς
Εξεό τασής Πρόδίκαστίκωόν Πρόσφυγωό ν, συό μφωνα με τό αό ρθρό 350 παρ. 3 τόυ ν.
4412/2016, καθωό ς καί τής κραό τήσής 6% 0, συό μφωνα με τίς δίαταό ξείς τόυ αό ρθρόυ 53 παρ.
7 περ. θ' τόυ ν. 4412/2016 καί τής υπ' αρίθμ. ΔΝΣγ/όίκ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
απόό φασής τόυ Υπόυργόυό Υπόδόμωό ν καί Μεταφόρωόν (Β' 2235).

8.2.

Τα γενίκαό εό ξόδα, όό φελός κ.λ.π. τόυ Αναδόό χόυ καί όί επίβαρυό νσείς απόό φόό ρόυς, δασμόυό ς
κ.λ.π. καθόρίό ζόνταί στό αντίό στόίχό αό ρθρό τής Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρυό νεί τόν Κυό ρίό τόυ
Έργόυ.

8.3.

Οί πλήρωμεό ς θα γίό ν όνταί συό μφωνα με τό αό ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 καί τό αντίό στόίχό
αό ρθρό τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρωμήό τόυ εργόλαβίκόυό τίμήό ματός θα γίό νεταί σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθεό τόυσα αρχήό 43 μπόρείό, καταό τή δίαδίκασίόα αξίόλόό γήσής των πρόσφόρωόν, να καλεό σεί τόυς
όίκόνόμίκόυό ς φόρείός, μεό σω τής λείτόυργίκόό τήτας τής ‘’Επίκόίνωνίόας” τόυ υπόσυστήό ματός να
συμπλήρωόσόυν ήό να δίευκρίνίόσόυν τα εό γγραφα ήό δίκαίόλόγήτίκαό πόυ εό χόυν υπόβαό λεί,
συμπερίλαμβανόμεό νής καί τής όίκόνόμίκήό ς τόυς πρόσφόραό ς, μεό σα σε ευό λόγή πρόθεσμίόα, ή όπόίόα δεν
μπόρείό να είόναί μίκρόό τερή απόό επταό (7) ήμεό ρες απόό τήν ήμερόμήνίόα κόίνόπόίόήσής σε αυτόυό ς τής
σχετίκήό ς πρόό σκλήσής, συό μφωνα με τα είδίκόό τερα όρίζόό μενα στίς δίαταό ξείς των αό ρθρων 102 καί 103
τόυ ν. 4412/2016 καί τόυ αό ρθρόυ 13 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Οπόίαδήό πότε δίευκρίόνίσή ήό συμπλήό ρωσή πόυ υπόβαό λλεταί απόό τόυς πρόσφεό ρόντες ήό υπόψήφίό όυς,
χωρίός να εό χεί ζήτήθείό απόό τήν αναθεό τόυσα αρχήό 44, δεν λαμβαό νεταί υπόό ψή.
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Γία τήν παρόυό σα δίαδίκασίόα εό χεί εκδόθείό ή απόό φασή με αρ. πρωτ. 400/2020 γία τήν αναό λήψή
υπόχρεό ωσής/εό γκρίσή δεό σμευσής πίόστωσής γία τό όίκόνόμίκόό εό τός 2020 καί με αρ. 1 καταχωόρήσή
στό βίβλίόό εγκρίόσεων καί εντόλωόν πλήρωμήό ς τής Δ.Ο.Υ. (συμπλήρωόνεταί καί ό αρίθμόό ς τής απόό φασής
εό γκρίσής τής πόλυετόυό ς αναό λήψής σε περίόπτωσή πόυ ή δαπαό νή εκτείόνεταί σε περίσσόό τερα τόυ ενόό ς
όίκόνόμίκαό εό τή, συό μφωνα με τό αό ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 ). 45
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
έργου
Τίτλος του έργου
Ο τίότλός τόυ εό ργόυ είόναί:
ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου – 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)
Ο πρόυϋ πόλόγίσμόό ς δήμόπραό τήσής τόυ εό ργόυ ανεό ρχεταί σε 46 1.019.617,46 Ευρώ καί
αναλυό εταί σε:
Δαπαό νή Εργασίωόν: 751.376,17 Ευρώ
Γενίκαό εό ξόδα καί Όφελός εργόλαό βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 135.247,71 Ευρώ
Απρόό βλεπτα47 (πόσόστόυό 15% επίό τής δαπαό νής εργασίωόν καί τόυ κόνδυλίόόυ Γ.Ε.+Ο.Ε.)
132.993,58 Ευρώ, πόυ αναλωόνόνταί συό μφωνα με τόυς όό ρόυς τόυ αό ρθρόυ 156 παρ. 3.(α)
τόυ ν. 4412/2016.
Απόλόγίστίκαό : 0,00 Ευρώ 48
Στό ανωτεό ρω πόσόό πρόβλεό πεταί αναθεωόρήσή στίς τίμεό ς πόσόυό 0,00 Ευρώ συό μφωνα με
τό αό ρθρό 153 τόυ ν. 4412/2016.
Δεν πρόβλεό πεταί Ρήό τρα πρόό σθετής καταβόλήό ς (πρίμ), συό μφωνα με τό αό ρθρό 149 τόυ ν.
4412/2016.
Η παρόυό σα συό μβασή δεν υπόδίαίρείόταί σε τμήό ματα καί ανατίόθεταί ως ενίαίό ό συό νόλό γία
τόυς ακόό λόυθόυς λόό γόυς: αρτίόό τήτα καί πλήρόό τήτα κατασκευήό ς, χρόό νός υλόπόίόήσής
εό ργόυ. Είδίκόό τερα, όί εργασίόες αφόρόυό ν αντίκείόμενό ενίαίόας μελεό τής, ενωό ή εκτεό λεσή των
όίκόδόμίκωόν καί Η/Μ εργασίωόν θα πρεό πεί να γίόνεί συντόνίσμεό να καί παραό λλήλα γία τήν
επίτυχήό εκτεό λεσή τόυ εό ργόυ. Σήμείωόνεταί όό τί ενδεχόό μενή αναό θεσή τόυ εό ργόυ σε τμήό ματα
θα όδήγόυό σε τό πίθανόό τερό σε δίαφόρετίκόυό ς αναδόό χόυς, με απότεό λεσμα σήμαντίκαό
πρόβλήό ματα συντόνίσμόυό .49
11.2.

Τόπος εκτέλεσης του έργου
Τό σχόλίκόό συγκρόό τήμα, στό όπόίόό στεγαό ζόνταί τα 2 ό & 5ό Γυμναό σίό καί τό 2ό Λυό κείό
Καρδίότσας, βρίόσκεταί επίό τής όδόυό Νίόκόυ Τεμπόνεό ρα 5 στήν πόό λή τής Καρδίότσας στό Δήό μό
Καρδίότσας.

11.3.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Γία τό κτίόρίό, στό όπόίόό στεγαό ζόνταί τα 2 ό & 5ό Γυμναό σίό καί τό 2ό Λυό κείό Καρδίότσας,
πρότείόνόνταί τα παρακαό τω μεό τρα ενεργείακήό ς αναβαό θμίσής:
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Θερμόμόό νωσή εξωτερίκωόν επίφανείωόν
Θερμόμόό νωσή όρόφήό ς
Αντίκαταό στασή υφίσταμεό νων κόυφωμαό των με νεό α απόό PVC
Αντίκαταό στασή όό λων των φωτίστίκωόν τόυ σχόλείόόυ με νεό α τυό πόυ Led
Εγκαταό στασή φωτόβόλταίκωόν ίσχυό ός 10 kW στήν όρόφήό τόυ γυμναστήρίόόυ
(netmetering).

Επισημαίνεται όό τί, τό φυσίκόό καί όίκόνόμίκόό αντίκείόμενό των δήμόπρατόυό μενων εό ργων δεν πρεό πεί
να μεταβαό λλεταί όυσίωδωός καταό τή δίαό ρκεία εκτεό λεσής τής συό μβασής, καταό τα όρίζόό μενα στήν παρ.
4 τόυ αό ρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατόό τήτα μεταβόλήό ς υφίόσταταί, μόό νό υπόό τίς πρόυϋ πόθεό σείς των
αό ρθρων 13250 καί 156 ν. 4412/2016.
Επίτρεό πεταί ή χρήό σή των «επίό εό λασσόν» δαπανωόν με τόυς ακόό λόυθόυς όό ρόυς καί περίόρίσμόυό ς:


Δεν τρόπόπόίείόταί τό «βασίκόό σχεό δίό» τής πρόκήό ρυξής, όυό τε όί πρόδίαγραφεό ς τόυ εό ργόυ, όό πως
περίγραό φόνταί στα συμβατίκαό τευό χή, όυό τε καταργείόταί όμαό δα εργασίωόν τής αρχίκήό ς συό μβασής.



Δεν θίόγεταί ή πλήρόό τήτα, πόίόό τήτα καί λείτόυργίκόό τήτα τόυ εό ργόυ.



Δεν χρήσίμόπόίείόταί γία τήν πλήρωμήό νεό ων εργασίωόν πόυ δεν υπήό ρχαν στήν αρχίκήό συό μβασή.



Δεν υπερβαίόνεί ή δαπαό νή αυτήό , καταό τόν τελίκόό εγκεκρίμεό νό Ανακεφαλαίωτίκόό Πίόνακα Εργασίωόν
τόυ εό ργόυ, πόσόστόό είόκόσί τόίς εκατόό (20%) τής συμβατίκήό ς δαπαό νής όμαό δας εργασίωόν τόυ
εό ργόυ όυό τε, αθρόίστίκαό , πόσόστόό δεό κα τόίς εκατόό (10%) τής δαπαό νής τής αρχίκήό ς αξίόας
συό μβασής χωρίός Φ.Π.Α., αναθεωόρήσή τίμωόν καί απρόό βλεπτες δαπαό νες. Στήν αθρόίστίκήό αυτήό
ανακεφαλαίόωσή λαμβαό νόνταί υπόό ψή μόό νό όί μεταφόρεό ς δαπαό νής απόό μίόα όμαό δα εργασίωόν σε
αό λλή.
Τα πόσαό πόυ εξόίκόνόμόυό νταί, εφόό σόν υπερβαίόνόυν τα ανωτεό ρω όό ρία (20% ήό καί 10%),
μείωόνόυν ίσόό πόσα τή δαπαό νή τής αξίόας συό μβασής χωρίό ς Φ.Π.Α., αναθεωρήό σείς καί απρόό βλεπτες
δαπαό νες. Γία τή χρήό σή των «επίό εό λασσόν δαπανωόν» απαίτείόταί σε καό θε περίόπτωσή ή συό μφωνή
γνωόμή τόυ Τεχνίκόυό Συμβόυλίόόυ, υό στερα απόό είσήό γήσή τόυ φόρεό α υλόπόίόήσής.
Ο πρόυϋ πόλόγίσμόό ς των εό ργων στα όπόίό α εφαρμόό ζεταί ή παραό γραφός αυτήό αναλυό εταί σε
Οόμαό δες εργασίωόν, όί όπόίόες συντίόθενταί απόό εργασίόες πόυ υπαό γόνταί σε ενίαίόα υπόσυό νόλα τόυ
τεχνίκόυό αντίκείμεό νόυ των εό ργων, εό χόυν παρόό μόίό τρόό πό κατασκευήό ς καί επίδεό χόνταί τό ίόδίό
πόσόστόό εό κπτωσής στίς τίμεό ς μόναό δας τόυς. Με απόό φασή τόυ Υπόυργόυό Υπόδόμωόν καί
Μεταφόρωόν, ή όπόίόα μεταό τήν εό κδόσήό τής θα εό χεί εφαρμόγήό σε όό λα τα ως αό νω εό ργα,
πρόσδίόρίόζόνταί όί όμαό δες εργασίωόν αναό κατήγόρίόα εό ργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνόλίκήό πρόθεσμίό α εκτεό λεσής τόυ εό ργόυ, όρίό ζεταί σε τρεις (3) μήνες απόό τήν ήμεό ρ α
υπόγραφήό ς τής συό μβασής 51.
Οί απόκλείστίκεό ς καί ενδείκτίκεό ς τμήματίκεό ς πρόθεσμίό ες τόυ εό ργόυ αναφεό ρόνταί στήν Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1

Η επίλόγήό τόυ Αναδόό χόυ, θα γίό νεί συό μφωνα με τήν «ανόίκτήό δίαδίκασίό α» τόυ αό ρθρόυ
27 τόυ ν. 4412/2016 καί υπόό τίς πρόυϋ πόθεό σείς τόυ νόό μόυ αυτόυό .

13.2

Η όίκόνόμίκήό πρόσφόραό των δίαγωνίζόμεό ν ων, θα συνταχθείό καί υπόβλήθείό συό μφωνα
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με τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 95 παρ. 2.(α) τόυ ν. 4412/2016 .
52

13.3

Καό θε πρόσφεό ρων μπόρείό να υπόβαό λεί μόό νό μίό α πρόσφόραό .

13.4

Δεν επίτρεό πεταί ή υπόβόλήό εναλλακτίκωό ν πρόσφόρωόν. 53

13.5

Δε γίό ν όνταί δεκτεό ς πρόσφόρεό ς γία μεό ρός τόυ αντίκείμεό ν όυ τής συό μβασής.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κρίτήό ρίό γία τήν αναό θεσή τής συό μβασής είό ναί ή πλεό όν συμφεό ρόυσα απόό όίκόνόμίκήό αό πόψή
πρόσφόραό μόό νό βαό σεί τίμήό ς (χαμήλόό τερή τίμήό ).
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1

Γία τήν συμμετόχήό στόν δίαγωνίσμόό απαίτείό ταί ή καταό θεσή απόό τόυς συμμετεό χόντες
όίκόνόμίκόυό ς φόρείό ς, καταό τόυς όό ρόυς τής παρ. 1 α) τόυ αό ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016,
εγγυήτίκήό ς επίστόλήό ς συμμετόχήό ς, πόυ ανεό ρχεταί στό πόσόό των 20.392 ευρώ. 54
Στήν περίό πτωσή εό ν ωσής όίκόνόμίκωό ν φόρεό ων, ή εγγυό ήσή συμμετόχήό ς περίλαμβαό νεί
καί τόν όό ρό όό τί ή εγγυό ήσή καλυό πτεί τίς υπόχρεωό σείς όό λων των όίκόνόμίκωό ν φόρεό ω ν
πόυ συμμετεό χόυν στήν εό ν ωσή.

15.2

Οί εγγυήτίκεό ς επίστόλεό ς συμμετόχήό ς περίλαμβαό νόυν, συό μφωνα με τό αό ρθρό 72 παρ. 4
τόυ ν. 4412/2016, κατ’ ελαό χίστόν τα ακόό λόυθα στόίχείό α :
α) τήν ήμερόμήνίό α εό κδόσής,
β) τόν εκδόό τή,
γ) τόν κυό ρίό τόυ εό ργόυ ήό τό φόρεό α κατασκευήό ς τόυ εό ργόυ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ πρός
τόν όπόίό ό απευθυό νόνταί,
δ) τόν αρίθμόό τής εγγυό ήσής,
ε) τό πόσόό πόυ καλυό πτεί ή εγγυό ήσή,
στ) τήν πλήό ρή επωνυμίό α, τόν Α.Φ.Μ. καί τή δίευό θυνσή τόυ όίκόνόμίκόυό φόρεό α υπεό ρ
τόυ όπόίό όυ εκδίό δ εταί ή εγγυό ήσή (στήν περίό π τωσή εό ν ωσής αναγραό φόνταί όό λα τα
παραπαό νω γία καό θε μεό λ ός τής εό ν ωσής),
ζ) τόυς όό ρόυς όό τί: αα) ή εγγυό ήσή παρεό χεταί ανεό κκλήτα καί ανεπίφυό λακτα, ό δε
εκδόό τής παραίτείό ταί τόυ δίκαίωό ματός τής δίαίρεό σεως καί τής δίζήό σεως, καί ββ) όό τί σε
περίό π τωσή καταό πτωσής αυτήό ς, τό πόσόό τής καταό πτωσής υπόό κείταί στό εκαό στότε
ίσχυό όν τεό λ ός χαρτόσήό μόυ,
ή) τα στόίχείό α τής δίακήό ρυξής (αρίθμόό ς, εό τός, τίό τλός εό ρ γόυ) καί τήν καταλήκτίκήό
ήμερόμήνίό α υπόβόλήό ς πρόσφόρωόν,
θ) τήν ήμερόμήνίό α λήό ξής ήό τόν χρόό νό ίσχυό ός τής εγγυό ήσής,
ί) τήν αναό λήψή υπόχρεό ωσής απόό τόν εκδόό τή τής εγγυό ήσής να καταβαό λεί τό πόσόό τής
εγγυό ήσής όλίκαό ήό μερίκαό εντόό ς πεό ντε (5) ήμερωόν μεταό απόό απλήό εό γγραφή είδόπόίό ήσή
εκείό ν όυ πρός τόν όπόίό ό απευθυό νεταί.
(Στό σήμείό ό αυτόό γίό νεταί παραπόμπήό στα σχετίκαό υπόδείό γματα, εφόό σόν υπαό ρχόυν).

15.3

Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς πρεό πεί να ίσχυό εί τόυλαό χίστόν γία τρίαό ντα (30) ήμεό ρες μεταό τή
λήό ξή τόυ χρόό νόυ ίσχυό ός τής πρόσφόραό ς τόυ αό ρθρόυ 19 τής παρόυό σας, ήό τόί μεό χρί
12/3/2021, αό λλως ή πρόσφόραό απόρρίό π τεταί. Η αναθεό τόυσα αρχήό μπόρείό , πρίν τή
λήό ξή τής πρόσφόραό ς, να ζήταό απόό τόν πρόσφεό ρόντα να παρατείό νεί, πρίν τή λήό ξή τόυς,
τή δίαό ρκεία ίσχυό ός τής πρόσφόραό ς καί τής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς.
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15.4

Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς καταπίό π τεί, υπεό ρ τόυ κυρίό όυ τόυ εό ργόυ, μεταό απόό γνωό μή τόυ
Τεχνίκόυό Συμβόυλίό όυ αν ό πρόσφεό ρων απόσυό ρεί τήν πρόσφόραό τόυ καταό τή δίαό ρκεία
ίσχυό ός αυτήό ς καί στίς περίπτωό σείς τόυ αό ρθρόυ 4.2 τής παρόυό σας.
Η εό ν στασή τόυ αναδόό χόυ καταό τής απόφαό σεως δεν αναστεό λ λεί τήν είό σπραξή τόυ
πόσόυό τής εγγυήό σεως.

15.5

Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς επίστρεό φεταί στόν αναό δόχό με τήν πρόσκόό μίσή τής εγγυό ήσής
καλήό ς εκτεό λ εσής.
Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς επίστρεό φεταί στόυς λόίπόυό ς πρόσφεό ρόντες, συό μφωνα με τα
είδίκόό τερα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 72 τόυ ν. 4412/2016 55.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)56
16.1

16.2

57

Πρόβλεό πεταί ή χόρήό γήσή πρόκαταβόλήό ς στόν Αναό δόχό μεό χρί τόυ δεκαπεό ντε τόίς
εκατόό (15%) τής αξίό ας τής συό μβασής χωρίό ς αναθεωόρήσή καί Φ.Π.Α.. αυτήό λαμβαό νεταί
με τήν καταό θεσή απόό τόν αναό δόχό εγγυό ήσής πρόκαταβόλήό ς πόυ θα καλυό πτεί τή
δίαφόραό μεταξυό τόυ πόσόυό τής εγγυό ήσής καλήό ς εκτεό λεσής καί τόυ πόσόυό τής
καταβαλλόό μενής πρόκαταβόλήό ς (παρ. 1 δ αό ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016). 58

ΔΕΝ πρόβλεό πεταί ή πλήρωμήό πρίμ στήν παρόυό σα συό μβασή ……………………

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Γία τήν υπόγραφήό τής συό μβασής απαίτείό ταί ή παρόχήό εγγυό ήσής καλήό ς εκτεό λεσής, συό μφωνα
με τό αό ρθρό 72 παρ. 1 β) τόυ ν.4412/2016, τό υό ψός τής όπόίό ας καθόρίό ζεταί σε πόσόστόό 5% επίό
τής αξίό ας τής συό μβασής, χωρίό ς Φ.Π.Α. καί κατατίό θεταί πρίν ήό καταό τήν υπόγραφήό τής συό μβασής.
Η εγγυό ήσή καλήό ς εκτεό λ εσής καταπίό π τεί στήν περίό π τωσή παραό βασής των όό ρων τής συό μβασής,
όό πως αυτήό είδίκόό τερα όρίό ζεί.
Σε περίό πτωσή τρόπόπόίό ή σής τής συό μβασής καταό τό αό ρθρό 132 ν. 4412/2016, ή όπόίό α
συνεπαό γεταί αυό ξήσή τής συμβατίκήό ς αξίό ας, ό αναό δόχός είό ναί υπόχρεωμεό ν ός να καταθεό σεί πρίν
τήν τρόπόπόίό ή σή, συμπλήρωματίκήό εγγυό ήσή τό υό ψός τής όπόίό ας ανεό ρχεταί σε πόσόστόό 5% επίό
τόυ πόσόυό τής αυό ξήσής χωρίό ς ΦΠΑ.
Η εγγυό ήσή καλήό ς εκτεό λεσής τής συό μβασής καλυό πτεί συνόλίκαό καί χωρίό ς δίακρίό σείς τήν
εφαρμόγήό όό λων των όό ρων τής συό μβασής καί καό θε απαίό τήσή τής αναθεό τόυσας αρχήό ς ήό τόυ
κυρίό όυ τόυ εό ργόυ εό ναντί τόυ αναδόό χόυ.
Η εγγυό ήσή καλήό ς εκτεό λ εσής καταπίό π τεί υπεό ρ τόυ κυρίό όυ τόυ εό ργόυ, με αίτίόλόγήμεό νή απόό φασή
τόυ Πρόίϋ σταμεό ν όυ τής Δίευθυό νόυσας Υπήρεσίό ας, ίδίό ω ς μεταό τήν όρίστίκόπόίό ήσή τής εό κπτωσής
τόυ αναδόό χόυ. Η εό ν στασή τόυ αναδόό χόυ καταό τής απόφαό σεως δεν αναστεό λ λεί τήν είό σπραξή τόυ
πόσόυό τής εγγυήό σεως.
Οί εγγυήτίκεό ς επίστόλεό ς καλήό ς εκτεό λεσής περίλαμβαό νόυν κατ’ ελαό χίστόν τα αναφερόό μενα στήν
παραό γραφό 15.2 τής παρόυό σας καί επίπρόό σθετα, τόν αρίθμόό καί τόν τίό τλό τής σχετίκήό ς
συό μβασής .
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17.2 Εγγυό ήσή καλήό ς λείτόυργίό ας
.......................................... 59

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οί εγγυήτίκεό ς επίστόλεό ς των αό ρθρων 15, 16 καί 17 εκδίόδόνταί απόό πίστωτίκαό ήό
χρήματόδότίκαό ίδρυό ματα ήό ασφαλίστίκεό ς επίχείρήό σείς καταό τήν εό ννόία των περίπτωόσεων β΄ καί γ΄
τής παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 14 τόυ ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πόυ λείτόυργόυό ν νόό μίμα στα κραό τή- μεό λή τής
Ενωσής ήό τόυ Ευρωπαίϋκόυό Οίκόνόμίκόυό Χωόρόυ ήό στα κραό τή-μεό ρή τής ΣΔΣ καί εό χόυν, συό μφωνα με τίς
ίσχυό όυσες δίαταό ξείς, τό δίκαίόωμα αυτόό . Μπόρόυό ν, επίόσής, να εκδίόδόνταί απόό τό Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ήό να παρεό χόνταί με γραμμαό τίό τόυ Ταμείόόυ Παρακαταθήκωόν καί Δανείόων, με παρακαταό θεσή σε αυτόό
τόυ αντίόστόίχόυ χρήματίκόυό πόσόυό . 60
Αν συσταθείό παρακαταθήό κή με γραμμαό τίό παρακαταό θεσής χρεόγραό φων στό Ταμείόό
Παρακαταθήκωόν καί Δανείόων, τα τόκόμερίόδία ήό μερίόσματα πόυ λήό γόυν καταό τή δίαό ρκεία τής
εγγυό ήσής επίστρεό φόνταί μεταό τή λήό ξή τόυς στόν υπεό ρ όυ ή εγγυό ήσή όίκόνόμίκόό φόρεό α.

17.Α.2 Οί εγγυήτίκεό ς επίστόλεό ς εκδίό δ όνταί κατ’ επίλόγήό τόυ όίκόνόμίκόυό φόρεό α/ αναδόό χόυ απόό
εό ναν ήό περίσσόό τερόυς εκδόό τες τής παραπαό νω παραγραό φόυ, ανεξαρτήό τως τόυ υό ψόυς των.
Εαό ν ή εγγυό ήσή εκδόθείό απόό αλλόδαπόό πίστωτίκόό ίόδρυμα μπόρείό να συνταχθείό σε μίόα απόό τίς επίόσήμες
γλωόσσες τής Ευρωπαίϋκήό ς Ένωσής, αλλαό θα συνόδευό εταί απαραίότήτα απόό μεταό φρασή στήν ελλήνίκήό
γλωόσσα, συό μφωνα καί με τα είδίκόό τερα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 6.3. τής παρόυό σας.
Η αναθεό τόυσα αρχήό επίκόίνωνείό με τόυς φόρείός πόυ φεό ρόνταί να εό χόυν εκδωόσεί τίς εγγυήτίκεό ς
επίστόλεό ς, πρόκείμεό νόυ να δίαπίστωόσεί τήν εγκυρόό τήταό τόυς 61.

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώναποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των πρόσφόρωόν62 όρίόζεταί ή
12/5/2020, ήμεό ρα Τρίτη και ώρα 15:00
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
18/5/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.63
Αν, γία λόό γόυς ανωτεό ρας βίόας ήό γία τεχνίκόυό ς λόό γόυς δεν δίενεργήθείό ή απόσφραό γίσή καταό τήν
όρίσθείόσα ήμεό ρα ήό αν μεό χρί τή μεό ρα αυτήό δεν εό χεί υπόβλήθείό καμίόα πρόσφόραό , ή απόσφραό γίσή καί ή
καταλήκτίκήό ήμερόμήνίόα αντίόστόίχα μετατίόθενταί σε όπόίαδήό πότε αό λλή ήμεό ρα, με απόό φασή τής
αναθεό τόυσας αρχήό ς. Η απόό φασή αυτήό κόίνόπόίείόταί στόυς πρόσφεό ρόντες, μεό σω τής
λείτόυργίκόό τήτας “Επίκόίνωνίό α”, πεό ντε (5) τόυλαό χίστόν εργαό σίμες ήμεό ρες πρίν τή νεό α ήμερόμήνίόα,
καί αναρταό ταί στό ΚΗΜΔΗΣ, στήν ίστόσελίόδα τής αναθεό τόυσας αρχήό ς, εφόό σόν δίαθεό τεί, καθωός καί
στόν είδίκόό , δήμόό σία πρόσβαό σίμό, χωόρό “ήλεκτρόνίκόίό δίαγωνίσμόίό ” τής πυό λής
www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ. Αν καί στή νεό α αυτήό ήμερόμήνίόα δεν καταστείό δυνατήό ή
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απόσφραό γίσή των πρόσφόρωόν ήό δεν υπόβλήθόυό ν πρόσφόρεό ς, μπόρείό να όρίσθείό καί νεό α ήμερόμήνίόα,
εφαρμόζόμεό νων καταό τα λόίπαό των δίαταό ξεων των δυό ό πρόήγόυό μενων εδαφίόων.

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Καό θε υπόβαλλόό μενή πρόσφόραό δεσμευό εί τόν συμμετεό χόντα στόν δίαγωνίσμόό καταό τή δίαό ταξή τόυ
αό ρθρόυ 97 τόυ ν. 4412/2016, γία δίαό στήμα εννέα (9) μηνών 64, απόό τήν ήμερόμήνίόα λήό ξής τής
πρόθεσμίόας υπόβόλήό ς των πρόσφόρωόν.
Η αναθεό τόυσα αρχήό μπόρείό , πρίν τή λήό ξή τόυ χρόό νόυ ίσχυό ός τής πρόσφόραό ς, να ζήταό απόό τόυς
πρόσφεό ρ όντες να παρατείό ν όυν τή δίαό ρκεία ίσχυό ός τής πρόσφόραό ς τόυς καί τής εγγυό ήσής
συμμετόχήό ς.
Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
1. Η πρόκήό ρυξή συό μβασής 65 καί ή παρόυό σα Δίακήό ρυξή δήμόσίευό θήκε στό ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ…).
2. Η Δίακήό ρυξή αναρταό ταί καί στήν ίστόσελίό δα τής αναθεό τόυσας αρχήό ς
www .dimoskarditsas .gov.gr → Επικαιρότητα → Διαγωνισμοί → Διαγωνισμοί Έργων,
συό μφωνα με τό αό ρθρό 2 τής παρόυό σας.
3. Περίό λήψή τής παρόυό σας Δίακήό ρυξής δήμόσίευό εταί στόν Ελλήνίκόό Τυό πό 66, συό μφωνα με τό
αό ρθρό 66 ν. 4412/2016 καί αναρταό ταί στό πρόό γραμμα “Δίαυό γεία” diavgeia.gov.gr.,
Τα εό ξόδα των εκ τής κείόμενής νόμόθεσίό ας απαραίότήτων δήμόσίευό σεων τής πρόκήό ρυξής τής
δήμόπρασίόας στήν όπόίόα αναδείόχθήκε αναό δόχός, βαρυό νόυν τόν ίόδίό καί είσπραό ττόνταί με τόν πρωότό
λόγαρίασμόό πλήρωμήό ς τόυ εό ργόυ. Τα εό ξόδα δήμόσίευό σεων των τυχόό ν πρόήγόυό μενων δίαγωνίσμωόν
γία τήν αναό θεσή τόυ ίόδίόυ εό ργόυ, καθωός καί τα εό ξόδα των μή απαραίότήτων εκ τόυ νόό μόυ
δήμόσίευό σεων βαρυό νόυν τήν αναθεό τόυσα αρχήό καί καταβαό λλόνταί απόό τίς πίστωόσείς τόυ εό ργόυ.
Άρθρό 20A: Δίαβόυό λευσή επίό των δήμόσίευμεό νων εγγραό φων τής συό μβασής 67
………………………………………………..
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η συό μβασή ανατίόθεταί βαό σεί τόυ κρίτήρίόόυ τόυ αό ρθρόυ 14 τής παρόυό σας, σε πρόσφεό ρόντα ό όπόίό ός
δεν απόκλείόεταί απόό τή συμμετόχήό βαό σεί τής παρ. Α τόυ αό ρθρόυ 22 τής παρόυό σας καί πλήρόίό τα
κρίτήό ρία επίλόγήό ς των παρ. Β, Γ, Δ καί Ε τόυ αό ρθρόυ 22 τής παρόυό σας.
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
21. 1 Δίκαίόωμα συμμετόχήό ς εό χόυν φυσίκαό ήό νόμίκαό πρόό σωπα, ήό ενωόσείς αυτωόν 68 πόυ
δραστήρίόπόίόυό νταί σε Έργα Οικοδομικά καί Ηλεκτρομηχανολογικά 69 καί πόυ είόναί
εγκατεστήμεό να σε:
α) σε κραό τός-μεό λός τής Ένωσής,
β) σε κραό τός-μεό λός τόυ Ευρωπαίϋκόυό Οίκόνόμίκόυό Χωόρόυ (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίότες χωόρες πόυ εό χόυν υπόγραό ψεί καί κυρωόσεί τή ΣΔΣ, στό βαθμόό πόυ ή υπόό αναό θεσή δήμόό σία
συό μβασή καλυό πτεταί απόό τα Παραρτήό ματα 1, 2, 4 καί 5 καί τίς γενίκεό ς σήμείωόσείς τόυ σχετίκόυό με
τήν
Ένωσή
Πρόσαρτήό ματός
I
τής
ως
αό νω
Συμφωνίόας,
καθωός
καί
δ) σε τρίότες χωόρες πόυ δεν εμπίό πτόυν στήν περίόπτωσή γ΄ τής παρόυό σας παραγραό φόυ καί εό χόυν
συναό ψεί δίμερείός ήό πόλυμερείός συμφωνίόες με τήν Ένωσή σε θεό ματα δίαδίκασίωόν αναό θεσής δήμόσίόων
συμβαό σεων.
21.2 Οίκόνόμίκόό ς φόρεό ας συμμετεό χεί είότε μεμόνωμεό να είότε ως μεό λός εό νωσής. 70,
21.3 Οί ενωόσείς όίκόνόμίκωόν φόρεό ων συμμετεό χόυν υπόό τόυς όό ρόυς των παρ. 2, 3 καί 4 τόυ αό ρθρόυ 19
καί των παρ. 1 (ε) καί 3 (β)τόυ αό ρθρόυ 76 τόυ ν. 4412/2016.
Δεν απαίτείόταί απόό τίς εν λόό γω ενωόσείς να περίβλήθόυό ν συγκεκρίμεό νή νόμίκήό μόρφήό γία τήν υπόβόλήό
πρόσφόραό ς. Σε περίόπτωσή πόυ ή εό νωσή αναδείχθείό αναό δόχός ή νόμίκήό τής μόρφήό πρεό πεί να είόναί
τεό τόία πόυ να εξασφαλίόζεταί ή υό παρξή ενόό ς καί μόναδίκόυό φόρόλόγίκόυό μήτρωόόυ γία τήν εό νωσή (πχ
κόίνόπραξίόα).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οί μεμόνωμεό νόί πρόσφεό ρόντες πρεό πεί να ίκανόπόίόυό ν όό λα τα κρίτήό ρία πόίότίκήό ς επίλόγήό ς.
Στήν περίόπτωσή εό νωσής όίκόνόμίκωόν φόρεό ων, ίσχυό όυν τα εξήό ς :
- αναφόρίκαό με τίς απαίτήό σείς τόυ αό ρθρόυ 22 Α τής παρόυό σας, αυτεό ς θα πρεό πεί να ίκανόπόίόυό νταί
απόό καό θε μεό λός τής εό νωσής
- αναφόρίκαό με τίς απαίτήό σείς τόυ αό ρθρόυ 22.Β τής παρόυό σας, καό θε μεό λός τής εό νωσής θα πρεό πεί να
είόναί εγγεγραμμεό νό στό σχετίκόό επαγγελματίκόό μήτρωόό, συό μφωνα με τα είδίκόό τερα στό ως αό νω αό ρ θρό, τόυλαό χίστόν σε μία απόό τίς κατήγόρίόες πόυ αφόραό στό υπόό αναό θεσή εό ργό. Περαίτεό ρω, αθρόίστίκαό πρεό πεί να καλυό πτόνταί όό λες όί κατήγόρίόες τόυ εό ργόυ.
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Καό θε πρόσφεό ρων αποκλείεται απόό τή συμμετόχήό σε δίαδίκασίόα συό ναψής συό μβασής, εφόό σόν συντρεό χεί στό πρόό σωπόό τόυ (αν πρόό κείταί γία μεμόνωμεό νό φυσίκόό ήό νόμίκόό πρόό σωπό) ήό σε εό να απόό τα
μεό λή τόυ (αν πρόό κείταί περίό εό νωσής όίκόνόμίκωόν φόρεό ων) εό νας απόό τόυς λόό γόυς των παρακαό τω περίπτωόσεων:
22.A.1. Όταν υπαό ρχεί είς βαό ρός τόυ αμεταό κλήτή71 καταδίκαστίκήό απόό φασή γία εό ναν απόό τόυς
ακόό λόυθόυς λόό γόυς:
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όό πως αυτήό όρίόζεταί στό αό ρθρό 2 τής απόό φασής-πλαίόσίό
2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλίόόυ τής 24ής Οκτωβρίό όυ 2008, γία τήν καταπόλεό μήσή τόυ όργανωμεό νόυ
εγκλήό ματός(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όό πως όρίόζεταί στό αό ρθρό 3 τής συό μβασής περίό τής καταπόλεό μήσής τής δίαφθόραό ς
στήν όπόίόα ενεό χόνταί υπαό λλήλόί των Ευρωπαίϋκωόν Κόίνότήό των ήό των κρατωόν-μελωόν τής Ένωσής (ΕΕ
C 195 τής 25.6.1997, σ. 1) καί στήν παραό γραφό 1 τόυ αό ρθρόυ 2 τής απόό φασής-πλαίόσίό
2003/568/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλίόόυ τής 22ας Ιόυλίό όυ 2003, γία τήν καταπόλεό μήσή τής δωρόδόκίόας στόν
ίδίωτίκόό τόμεό α (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθωός καί όό πως όρίόζεταί στήν κείόμενή νόμόθεσίόα ήό
στό εθνίκόό δίόκαίό τόυ όίκόνόμίκόυό φόρεό α,
γ) απάτη, καταό τήν εό ννόία τόυ αό ρθρόυ 1 τής συό μβασής σχετίκαό με τήν πρόστασίόα των όίκόνόμίκωόν
συμφερόό ντων των Ευρωπαίϋκωόν Κόίνότήό των (ΕΕ C 316 τής 27.11.1995, σ. 48), ή όπόίό α κυρωόθήκε με
τό ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατίκεό ς δραστήρίόό τήτες, όό πως
όρίόζόνταί, αντίστόίό χως, στα αό ρθρα 1 καί 3 τής απόό φασής-πλαίόσίό 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλίόόυ τής
13ής Ιόυνίόόυ 2002, γία τήν καταπόλεό μήσή τής τρόμόκρατίόας (ΕΕ L 164 τής 22.6.2002, σ. 3) ήό ήθίκήό
αυτόυργίόα ήό συνεό ργεία ήό απόό πείρα δίαό πραξής εγκλήό ματός, όό πως όρίόζόνταί στό αό ρθρό 4 αυτήό ς,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ήό χρήματόδόό τήσή τής τρόμόκρατίόας,
όό πως αυτεό ς όρίόζόνταί στό αό ρθρό 1 τής Οδήγίόας 2005/60/ΕΚ τόυ Ευρωπαίϋ κόυό Κόίνόβόυλίόόυ καί τόυ
Συμβόυλίόόυ τής 26ής Οκτωβρίόόυ 2005, σχετίκαό με τήν πρόό λήψή τής χρήσίμόπόίόήσής τόυ χρήματόπίστωτίκόυό συστήό ματός γία τή νόμίμόπόίόήσή εσόό δων απόό παραό νόμες δραστήρίόό τήτες καί τή χρήματόδόό τήσή τής τρόμόκρατίόας (ΕΕ L 309 τής 25.11.2005, σ. 15), ή όπόίόα ενσωματωόθήκε στήν εθνίκήό νόμόθεσίόα με τό ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όό πως όρίόζόνταί στό αό ρθρό 2 τής
Οδήγίόας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρωπαίϋκόυό Κόίνόβόυλίόόυ καί τόυ Συμβόυλίόόυ τής 5ής Απρίλίό όυ 2011, γία
τήν πρόό λήψή καί τήν καταπόλεό μήσή τής εμπόρίόας ανθρωόπων καί γία τήν πρόστασίόα των θυμαό των
τής, καθωός καί γία τήν αντίκαταό στασή τής απόό φασής-πλαίόσίό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλίόόυ (ΕΕ L
101 τής 15.4.2011, σ. 1), ή όπόίόα ενσωματωόθήκε στήν εθνίκήό νόμόθεσίόα με τό ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας απόκλείόεταί επίόσής όό ταν τό πρόό σωπό είς βαό ρός τόυ όπόίόόυ εκδόό θήκε αμεταό κλήτή καταδίκαστίκήό απόό φασή είόναί μεό λός τόυ δίόίκήτίκόυό , δίευθυντίκόυό ήό επόπτίκόυό όργαό νόυ
τόυ εν λόό γω όίκόνόμίκόυό φόρεό α ήό εό χεί εξόυσίόα εκπρόσωόπήσής, λήό ψής απόφαό σεων ήό ελεό γχόυ σε αυτόό .
Στίς περίπτωόσείς εταίρείωόν περίόρίσμεό νής ευθυό νής (Ε.Π.Ε.), πρόσωπίκωόν εταίρείωόν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) καί
Ιδίωτίκωόν Κεφαλαίόυχίκωόν Εταίρείωόν ( Ι.Κ.Ε ), ή υπόχρεό ωσή τόυ πρόήγόυό μενόυ εδαφίό όυ, αφόραό
τόυς δίαχείρίστεό ς.
Στίς περίπτωόσείς ανωνυό μων εταίρείωόν (Α.Ε.), ή υπόχρεό ωσή τόυ πρόήγόυό μενόυ εδαφίόόυ αφόραό τόν
Δίευθυό νόντα Συό μβόυλό, καθωός καί όό λα τα μεό λή τόυ Δίόίκήτίκόυό Συμβόυλίόόυ.
Στίς περίπτωόσείς των συνεταίρίσμωόν, ή εν λόό γω υπόχρεό ωσή αφόραό τα μεό λή τόυ Δίόίκήτίκόυό Συμβόυλίόόυ72.
22.A.2 Όταν ό πρόσφεό ρων εό χεί αθετήό σεί τίς υπόχρεωόσείς τόυ όό σόν αφόραό στήν καταβόλήό φόό ρων ήό
είσφόρωόν κόίνωνίκήό ς ασφαό λίσής καί αυτόό εό χεί δίαπίστωθείό απόό δίκαστίκήό ήό δίόίκήτίκήό απόό φασή με
τελεσίόδίκή καί δεσμευτίκήό ίσχυό , συό μφωνα με δίαταό ξείς τής χωόρας όό πόυ είόναί εγκατεστήμεό νός ήό τήν
εθνίκήό νόμόθεσίόα ήό /καί ή αναθεό τόυσα αρχήό μπόρείό να απόδείόξεί με τα καταό λλήλα μεό σα όό τί ό πρόσφεό ρων εό χεί αθετήό σεί τίς υπόχρεωόσείς τόυ όό σόν αφόραό τήν καταβόλήό φόό ρων ήό είσφόρωόν κόίνωνίκήό ς
ασφαό λίσής.
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Αν ό πρόσφεό ρων είόναί Έλλήνας πόλίότής ήό εό χεί τήν εγκαταό στασήό τόυ στήν Ελλαό δα, όί υπόχρεωόσείς
τόυ πόυ αφόρόυό ν τίς είσφόρεό ς κόίνωνίκήό ς ασφαό λίσής καλυό πτόυν, τόό σό τήν κυό ρία, όό σό καί τήν επίκόυρίκήό ασφαό λίσή.
Δεν απόκλείόεταί ό πρόσφεό ρων, όό ταν εό χεί εκπλήρωόσεί τίς υπόχρεωόσείς τόυ, είότε καταβαό λλόντας τόυς
φόό ρόυς ήό τίς είσφόρεό ς κόίνωνίκήό ς ασφαό λίσής πόυ όφείό λεί, συμπερίλαμβανόμεό νων, καταό περίόπτωσή,
των δεδόυλευμεό νων τόό κων ήό των πρόστίόμων, είότε υπαγόό μενός σε δεσμευτίκόό δίακανόνίσμόό γία τήν
καταβόλήό τόυς.
22.Α.2α Η αναθεό τόυσα αρχήό γνωρίόζεί ήό μπόρείό να απόδείόξεί με τα καταό λλήλα μεό σα όό τί εό χόυν
επίβλήθείό σε βαό ρός τόυ όίκόνόμίκόυό φόρεό α, μεό σα σε χρόνίκόό δίαό στήμα δυό ό (2) ετωόν πρίν απόό τήν
ήμερόμήνίόα λήό ξής τής πρόθεσμίόας υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς:
αα) τρείς (3) πραό ξείς επίβόλήό ς πρόστίόμόυ απόό τα αρμόό δία ελεγκτίκαό όό ργανα τόυ Σωόματός
Επίθεωόρήσής Εργασίόας γία παραβαό σείς τής εργατίκήό ς νόμόθεσίό ας πόυ χαρακτήρίόζόνταί, συό μφωνα με
τήν υπόυργίκήό απόό φασή 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όό πως εκαό στότε ίσχυό εί, ως «υψήλήό ς» ήό «πόλυό
υψήλήό ς» σόβαρόό τήτας, όί όπόίόες πρόκυό πτόυν αθρόίστίκαό απόό τρείς (3) δίενεργήθεό ντες ελεό γχόυς, ήό
ββ) δυό ό (2) πραό ξείς επίβόλήό ς πρόστίόμόυ απόό τα αρμόό δία ελεγκτίκαό όό ργανα τόυ Σωόματός
Επίθεωόρήσής Εργασίόας γία παραβαό σείς τής εργατίκήό ς νόμόθεσίό ας πόυ αφόρόυό ν τήν αδήό λωτή
εργασίόα, όί όπόίόες πρόκυό πτόυν αθρόίστίκαό απόό δυό ό (2) δίενεργήθεό ντες ελεό γχόυς.
Οί υπόό αα΄ καί ββ΄ κυρωόσείς πρεό πεί να εό χόυν απόκτήό σεί τελεσίόδίκή καί δεσμευτίκήό ίσχυό 73.

22.A.3 α) Κατ’εξαίόρεσή, γία τόυς πίό καό τω επίτακτίκόυό ς λόό γόυς δήμόό σίόυ συμφεό ρόντός ............
74
( όό πως δήμόό σίας υγείόας ήό πρόστασίόας τόυ περίβαό λλόντός, όί όπόίόόί συμπλήρωόνόνταί απόό τήν αναθεό τόυσα αρχήό ) δεν εφαρμόό ζόνταί όί παραό γραφόί 22.A.1,καί 22.A.2.
β) Κατ’εξαίόρεσή, όό ταν ό απόκλείσμόό ς είόναί σαφωός δυσαναό λόγός, ίδίόως όό ταν μόό νό μίκραό πόσαό των
φόό ρων ήό των είσφόρωόν κόίνωνίκήό ς ασφαό λίσής δεν εό χόυν καταβλήθείό ήό όό ταν ό πρόσφεό ρων ενήμερωόθήκε σχετίκαό με τό ακρίβεό ς πόσόό πόυ όφείό λεταί λόό γω αθεό τήσής των υπόχρεωόσεωόν τόυ όό σόν αφόραό στήν καταβόλήό φόό ρων ήό είσφόρωόν κόίνωνίκήό ς ασφαό λίσής σε χρόό νό καταό τόν όπόίόό δεν είόχε τή δυνατόό τήτα να λαό βεί μεό τρα, συό μφωνα με τό τελευταίόό εδαό φίό τής περ. β' τής παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 73 ν.
4412/2016, πρίν απόό τήν εκπνόήό τής πρόθεσμίόας υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς τόυ αό ρθρόυ 18 τής παρόυό σας, δεν εφαρμόό ζεταί 75ή παραό γραφός 22.Α.2.

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:76
(α) εό χεί αθετήό σεί τίς υπόχρεωόσείς πόυ πρόβλεό πόνταί στήν παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 18 τόυ ν. 4412/2016,
(β) εαό ν ό όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας τελείό υπόό πτωόχευσή ήό εό χεί υπαχθείό σε δίαδίκασίόα εξυγίόανσής ήό είδίκήό ς
εκκαθαό ρίσής ήό τελείό υπόό αναγκαστίκήό δίαχείόρίσή απόό εκκαθαρίστήό ήό απόό τό δίκαστήό ρίό ήό εό χεί υπαχθείό σε δίαδίκασίόα πτωχευτίκόυό συμβίβασμόυό ήό εό χεί αναστείό λεί τίς επίχείρήματίκεό ς τόυ δραστή ρίόό τήτες ήό εαό ν βρίόσκεταί σε όπόίαδήό πότε αναό λόγή καταό στασή πρόκυό πτόυσα απόό παρόό μόία δίαδίκασίόα, πρόβλεπόό μενή σε εθνίκεό ς δίαταό ξείς νόό μόυ. Η αναθεό τόυσα αρχήό μπόρείό να μήν απόκλείόεί εό ναν όίκόνόμίκόό φόρεό α, ό όπόίόός βρίόσκεταί σε μία εκ των κατασταό σεων πόυ αναφεό ρόνταί στήν παραπαό νω
περίόπτωσή, υπόό τήν πρόυϋ πόό θεσή όό τί ή αναθεό τόυσα αρχήό εό χεί απόδείόξεί όό τί ό εν λόό γω φόρεό ας είόναί σε
θεό σή να εκτελεό σεί τή συό μβασή, λαμβαό νόντας υπόό ψή τίς ίσχυό όυσες δίαταό ξείς καί τα μεό τρα γία τή συ νεό χίσή τής επίχείρήματίκήό ς τόυ λείτόυργίόας (παρ. 5 αό ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016),
(γ) υπαό ρχόυν επαρκωός ευό λόγες ενδείόξείς πόυ όδήγόυό ν στό συμπεό ρασμα όό τί ό όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας συνήό ψε συμφωνίόες με αό λλόυς όίκόνόμίκόυό ς φόρείός με στόό χό τή στρεό βλωσή τόυ ανταγωνίσμόυό ,
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δ) εαό ν μίόα καταό στασή συό γκρόυσής συμφερόό ντων καταό τήν εό ννόία τόυ αό ρθρόυ 24 τόυ ν. 4412/2016
δεν μπόρείό να θεραπευθείό απότελεσματίκαό με αό λλα, λίγόό τερό παρεμβατίκαό , μεό σα,
(ε) εαό ν μίόα καταό στασή στρεό βλωσής τόυ ανταγωνίσμόυό απόό τήν πρόό τερή συμμετόχήό των όίκόνόμίκωόν
φόρεό ων καταό τήν πρόετόίμασίόα τής δίαδίκασίόας συό ναψής συό μβασής, καταό τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό
48 τόυ ν. 4412/2016, δεν μπόρείό να θεραπευθείό με αό λλα, λίγόό τερό παρεμβατίκαό , μεό σα,
(στ) εαό ν ό όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας εό χεί επίδείόξεί σόβαρήό ήό επαναλαμβανόό μενή πλήμμεό λεία καταό τήν
εκτεό λεσή όυσίωόδόυς απαίότήσής στό πλαίόσίό πρόήγόυό μενής δήμόό σίας συό μβασής, πρόήγόυό μενής συό μβασής με αναθεό τόντα φόρεό α ήό πρόήγόυό μενής συό μβασής παραχωόρήσής πόυ είόχε ως απότεό λεσμα τήν
πρόό ωρή καταγγελίόα τής πρόήγόυό μενής συό μβασής, απόζήμίωόσείς ήό αό λλες παρόό μόίες κυρωόσείς,
(ζ) εαό ν ό όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας εό χεί κρίθείό εό νόχός σόβαρωόν ψευδωόν δήλωόσεων καταό τήν παρόχήό των
πλήρόφόρίωόν πόυ απαίτόυό νταί γία τήν εξακρίόβωσή τής απόυσίόας των λόό γων απόκλείσμόυό ήό τήν πλήό ρωσή των κρίτήρίόων επίλόγήό ς, εό χεί απόκρυό ψεί τίς πλήρόφόρίόες αυτεό ς ήό δεν είόναί σε θεό σή να πρόσκό μίόσεί τα δίκαίόλόγήτίκαό πόυ απαίτόυό νταί κατ’ εφαρμόγήό τόυ αό ρθρόυ 23 τής παρόυό σας,
(ή) εαό ν ό όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας επίχείόρήσε να επήρεαό σεί με αθεό μίτό τρόό πό τή δίαδίκασίόα λήό ψής από φαό σεων τής αναθεό τόυσας αρχήό ς, να απόκτήό σεί εμπίστευτίκεό ς πλήρόφόρίόες πόυ ενδεό χεταί να τόυ
απόφεό ρόυν αθεό μίτό πλεόνεό κτήμα στή δίαδίκασίόα συό ναψής συό μβασής ήό να παραό σχεί εξ αμελείόας παραπλανήτίκεό ς πλήρόφόρίόες πόυ ενδεό χεταί να επήρεαό σόυν όυσίωδωός τίς απόφαό σείς πόυ αφόρόυό ν τόν
απόκλείσμόό , τήν επίλόγήό ήό τήν αναό θεσή,
(θ) εαό ν ό όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας εό χεί δίαπραό ξεί σόβαρόό επαγγελματίκόό παραό πτωμα, τό όπόίόό θεό τεί σε
αμφίβόλίόα τήν ακεραίόό τήταό τόυ.

22.Α.5. Απόκλείόεταί απόό τή συμμετόχήό στή δίαδίκασίόα συό ναψής δήμόό σίας συό μβασής (δίαγωνίσμόό ),
όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας εαό ν συντρεό χόυν όί πρόυϋ πόθεό σείς εφαρμόγήό ς τής παρ. 4 τόυ αό ρθρόυ 8 τόυ ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 77

22.Α.6. Η αναθεό τόυσα αρχήό απόκλείόεί όίκόνόμίκόό φόρεό α σε όπόίόδήό πότε χρόνίκόό σήμείόό καταό τή
δίαό ρκεία τής δίαδίκασίόας συό ναψής συό μβασής, όό ταν απόδείκνυό εταί όό τί αυτόό ς βρίόσκεταί λόό γω πραό ξεων
ήό παραλείόψεων αυτόυό είότε πρίν είότε καταό τή δίαδίκασίόα, σε μίόα απόό τίς περίπτωόσείς των πρόήγόυό με νων παραγραό 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.78

22.Α.7. Οίκόνόμίκόό ς φόρεό ας πόυ εμπίό πτεί σε μία απόό τίς κατασταό σείς πόυ αναφεό ρόνταί στίς παραγραό φόυς 22.Α.1, 22.Α.2α καί 22.Α.479 μπόρείό να πρόσκόμίόζεί στόίχείόα πρόκείμεό νόυ να απόδείόξεί όό τί τα
μεό τρα πόυ εό λαβε επαρκόυό ν γία να απόδείόξόυν τήν αξίόπίστίόα τόυ, παρόό τί συντρεό χεί ό σχετίκόό ς λόό γός
απόκλείσμόυό . Εαό ν τα στόίχείόα κρίθόυό ν επαρκήό , ό εν λόό γω όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας δεν απόκλείόεταί απόό τή
δίαδίκασίόα συό ναψής συό μβασής. Τα μεό τρα πόυ λαμβαό νόνταί απόό τόυς όίκόνόμίκόυό ς φόρείό ς αξίόλόγόυό νταί σε συναό ρτήσή με τή σόβαρόό τήτα καί τίς ίδίαίότερες περίσταό σείς τόυ πόίνίκόυό αδίκήό ματός ήό τόυ
παραπτωόματός. Αν τα μεό τρα κρίθόυό ν ανεπαρκήό , γνωστόπόίείόταί στόν όίκόνόμίκόό φόρεό α τό σκεπτίκόό
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τής απόό φασής αυτήό ς. Οίκόνόμίκόό ς φόρεό ας πόυ εό χεί απόκλείστείό, με τελεσίόδίκή απόό φασή, απόό τή συμ μετόχήό σε δίαδίκασίόες συό ναψής συό μβασής ήό αναό θεσής παραχωόρήσής δεν μπόρείό να καό νεί χρήό σή τής
ανωτεό ρω δυνατόό τήτας καταό τήν περίόόδό τόυ απόκλείσμόυό πόυ όρίόζεταί στήν εν λόό γω απόό φασή στό
κραό τός - μεό λός στό όπόίόό ίσχυό εί ή απόό φασή.

22.Α.8. Η απόό φασή γία τήν δίαπίόστωσή τής επαό ρκείας ήό μή των επανόρθωτίκωόν μεό τρων καταό τήν
πρόήγόυό μενή παραό γραφό εκδίόδεταί συό μφωνα με τα όρίζόό μενα στίς παρ. 8 καί 9 τόυ αό ρθρόυ 73 τόυ ν.
4412/2016.

22.Α.9. Οίκόνόμίκόό ς φόρεό ας πόυ τόυ εό χεί επίβλήθείό, με τήν κόίνήό υπόυργίκήό απόό φασή τόυ αό ρθρόυ 74
τόυ ν. 4412/2016, ή πόίνήό τόυ απόκλείσμόυό απόκλείόεταί αυτόδίόκαία καί απόό τήν παρόυό σα δίαδίκα σίόα συό ναψής δήμόό σίας συό μβασής .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 80
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσόν αφόραό τήν καταλλήλόό τήτα γία τήν αό σκήσή τής επαγγελματίκήό ς δραστήρίόό τήτας, απαίτείόταί όί
όίκόνόμίκόίό φόρείό ς να είόναί εγγεγραμμεό νόί στό σχετίκόό επαγγελματίκόό μήτρωόό πόυ τήρείόταί στό
κραό τός εγκαταό στασήό ς τόυς. Είδίκαό όί πρόσφεό ρόντες πόυ είόναί εγκατεστήμεό νόί στήν Ελλαό δα απαίτείό ταί να είόναί εγγεγραμμεό νόί στό Μήτρωόό Εργόλήπτίκωόν Επίχείρήό σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ήό στα Νόμαρχίακαό
Μήτρωόα στήν κατήγόρίόα/-ίες εό ργόυ τόυ αό ρθρόυ 21 τής παρόυό σας 81. Οί πρόσφεό ρόντες πόυ είόναί εγκατεστήμεό νόί σε κραό τός μεό λός τής Ευρωπαίϋκήό ς Ένωσής απαίτείόταί να είόναί εγγεγραμμεό νόί στα Μήτρωόα
τόυ παραρτήό ματός ΧΙ τόυ Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια82
Η επαό ρκεία των όίκόνόμίκωόν φόρεό ων πρόυϋ πόθεό τεί κατ' ελαό χίστό:
- για την κατηγορία Οικοδομικών έργων
- γία τόυς μεμόνωμεό νόυς πρόσφεό ρόντες όίκόνόμίκόυό ς φόρείός : τήν υό παρξή, σε καταθεό σείς ήό καί
παό γία αξίόας τόυλαό χίστό ίόσής με 100.000 €
- γία τίς ενωόσείς όίκόνόμίκωόν φόρεό ων γία τήν περίόπτωσή τής παραγραό φόυ 3(β) τόυ αό ρθρόυ
76 τόυ ν.4412/2016, απαίτείόταί κατ’ ελαό χίστόν, γία καό θε εό ναν απόό τόυς όίκόνόμίκόυό ς φόρείό ς
πόυ μετεό χόυν στήν εό νωσή τα εξήό ς: τήν υό παρξή, σε καταθεό σείς ήό καί παό γία τόυλαό χίστόν ίόσα
με 50.000 ευρωό
Οί ανωτεό ρω απαίτήό σείς θα πρεό πεί να είόναί συό μφωνες με τα όρίζόό μενα αναλυτίκαό στίς δίαταό ξείς των
Άρθρων 99 καί 100 τόυ ν.3669/2008, όό πως τρόπόπόίήό θήκαν καί ίσχυό όυν.
Είδίκαό όί εργόλήπτίκεό ς επίχείρήό σείς πόυ είόναί εγγεγραμμεό νες στό ΜΕΕΠ, δεν θα πρεό πεί να υπερβαίό νόυν τα ανωότατα επίτρεπταό όό ρία ανεκτεό λεστόυ υπόλόίόπόυ εργόλαβίκωόν συμβαό σεων, συό μφωνα με τα
είδίκόό τερα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 20 παρ. 4 τόυ ν. 3669/2008, όό πως ίσχυό εί.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα83
Οί όίκόνόμίκόίό φόρείός απαίτείόταί να δίαθεό τόυν, κατ' ελαό χίστό τήν παρακαό τω τεχνίκήό στελεό χωσή
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α) για την κατηγορία ΗΜ έργων: 1 τεχνίκόό ΜΕΚ Β βαθμίόδας ήό 2 τεχνίκόυό ς ΜΕΚ Α βαθμίόδας
β) για την κατηγορία Οικοδομικών έργων:
β1) γία τόυς μεμόνωμεό νόυς πρόσφεό ρόντες όίκόνόμίκόυό ς φόρείός :
1 τεχνίκόό ΜΕΚ Δ βαθμίόδας ήό 2 τεχνίκόυό ς ΜΕΚ Γ βαθμίόδας ήό 1 τεχνίκόό ΜΕΚ Γ βαθμίόδας & 2
τεχνίκόυό ς ΜΕΚ Β βαθμίόδας
β2) γία τίς ενωόσείς όίκόνόμίκωόν φόρεό ων γία τήν περίόπτωσή τής παραγραό φόυ 3(β) τόυ αό ρθρόυ 76
τόυ ν.4412/2016, απαίτείόταί στελεό χωσή κατ’ ελαό χίστόν, γία καό θε εό ναν απόό τόυς όίκόνόμίκόυό ς
φόρείός πόυ μετεό χόυν στήν εό νωσή ως εξήό ς:
1 τεχνίκόό ΜΕΚ Γ βαθμίόδας ήό 2 τεχνίκόυό ς ΜΕΚ Β βαθμίόδας ήό 1 τεχνίκόό ΜΕΚ Β βαθμίόδας & 2
τεχνίκόυό ς ΜΕΚ Α βαθμίόδας, ήό τόί τόυλαό χίστό:
-

γία ΜΕΚ Β βαθμίόδας:
- τεχνίκόό υπαό λλήλό ήό τεχνίκόυό ς υπαλλήό λόυς (δίπλωματόυό χόυς ανωότατόυ εκπαίδευτίκόυό
ίδρυό ματός τής ήμεδαπήό ς ήό ίσόό τίμής σχόλήό ς τής αλλόδαπήό ς) με συνόλίκήό απασχόό λήσή
τόυλαό χίστόν 6 εό τή στήν κατασκευήό , 12 εό τή επίόβλεψή
- τεχνίκόό υπαό λλήλό ήό τεχνίκόυό ς υπαλλήό λόυς (πτυχίόυό χόί τεχνίκήό ς σχόλήό ς τής ήμεδαπήό ς ήό
ίσόό τίμής σχόλήό ς τής αλλόδαπήό ς) με συνόλίκήό απασχόό λήσή τόυλαό χίστόν 8,5 εό τή στήν
κατασκευήό , 17 εό τή επίόβλεψή

-

γία ΜΕΚ Γ βαθμίόδας:
- τεχνίκόό υπαό λλήλό ήό τεχνίκόυό ς υπαλλήό λόυς (δίπλωματόυό χόυς ανωότατόυ εκπαίδευτίκόυό
ίδρυό ματός τής ήμεδαπήό ς ήό ίσόό τίμής σχόλήό ς τής αλλόδαπήό ς) με συνόλίκήό απασχόό λήσή
τόυλαό χίστόν 9 εό τή στήν κατασκευήό , 18 εό τή επίόβλεψή
- τεχνίκόό υπαό λλήλό ήό τεχνίκόυό ς υπαλλήό λόυς (πτυχίόυό χόί τεχνίκήό ς σχόλήό ς τής ήμεδαπήό ς ήό
ίσόό τίμής σχόλήό ς τής αλλόδαπήό ς) με συνόλίκήό απασχόό λήσή τόυλαό χίστόν 12 εό τή στήν
κατασκευήό , 24 εό τή επίόβλεψή

-

γία ΜΕΚ Δ:
- τεχνίκόό υπαό λλήλό ήό τεχνίκόυό ς υπαλλήό λόυς (δίπλωματόυό χόυς ανωότατόυ εκπαίδευτίκόυό
ίδρυό ματός τής ήμεδαπήό ς ήό ίσόό τίμής σχόλήό ς τής αλλόδαπήό ς) με συνόλίκήό απασχόό λήσή
τόυλαό χίστόν 15,5 εό τή απόό τήν απόό κτήσή τόυ τίότλόυ

Οί αλλόδαπόίό όίκόνόμίκόίό φόρείός να δίαθεό τόυν τόυς απαραίότήτόυς ανθρωόπίνόυς καί τεχνίκόυό ς
πόό ρόυς καί τήν εμπείρίόα γία να εκτελεό σόυν τή συό μβασή σε καταό λλήλό επίόπεδό πόίόό τήτας.

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης84
Δεν απαίτείόταί

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσόν αφόραό τα κρίτήό ρία τής όίκόνόμίκήό ς καί χρήματόόίκόνόμίκήό ς επαό ρκείας καί τα κρίτήό ρία σχετίκαό
με τήν τεχνίκήό καί επαγγελματίκήό ίκανόό τήτα, εό νας όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας μπόρείό, να στήρίόζεταί στίς
ίκανόό τήτες αό λλων φόρεό ων, ασχεό τως τής νόμίκήό ς φυό σής των δεσμωόν τόυ με αυτόυό ς.
Η αναθεό τόυσα αρχήό ελεό γχεί, συό μφωνα με τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 23 τής παρόυό σας, εαό ν όί φόρείός,
στίς ίκανόό τήτες των όπόίόων πρότίόθεταί να στήρίχθείό ό πρόσφεό ρων, πλήρόυό ν τα σχετίκαό κρίτήό ρία επί -
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λόγήό ς καί εαό ν συντρεό χόυν λόό γόί απόκλείσμόυό καταό τα όρίζόό μενα στήν παρόυό σα δίακήό ρυξή. Όσόν
αφόραό τα κρίτήό ρία πόυ σχετίόζόνταί με τόυς τίότλόυς σπόυδωόν καί τα επαγγελματίκαό πρόσόό ντα πόυ
όρίόζόνταί στήν περίό πτωσή στ τόυ Μεό ρόυς ΙΙ τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτήό ματός Α ν.
4412/2016 ήό με τήν σχετίκήό επαγγελματίκήό εμπείρίόα, όί όίκόνόμίκόίό φόρείός, μπόρόυό ν να βασίόζόνταί
στίς ίκανόό τήτες αό λλων φόρεό ων μόό νό εαό ν όί τελευταίόόί θα εκτελεό σόυν τίς εργασίόες ήό τίς υπήρεσίόες γία
τίς όπόίόες απαίτόυό νταί όί συγκεκρίμεό νες ίκανόό τήτες.
Όταν ό όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας στήρίόζεταί στίς ίκανόό τήτες αό λλων φόρεό ων όό σόν αφόραό τα κρίτήό ρία πόυ
σχετίόζόνταί με τήν όίκόνόμίκήό καί χρήματόόίκόνόμίκήό επαό ρκεία, ό όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας καί αυτόίό όί
φόρείό ς είόναί απόό κόίνόυό υπευό θυνόί85 γία τήν εκτεό λεσή τής συό μβασής.
Στήν περίόπτωσή εό νωσής όίκόνόμίκωόν φόρεό ων, ή εό νωσή μπόρείό να στήρίόζεταί στίς ίκανόό τήτες των
συμμετεχόό ντων στήν εό νωσή ήό αό λλων φόρεό ων (γία τα κρίτήό ρία τής όίκόνόμίκήό ς καί χρήματόόίκόνόμί κήό ς επαό ρκείας καί τα κρίτήό ρία σχετίκαό με τήν τεχνίκήό καί επαγγελματίκήό ίκανόό τήτα).
Η εκτεό λεσή των ......86 γίόνεταί υπόχρεωτίκαό απόό τόν πρόσφεό ρόντα ήό , αν ή πρόσφόραό υπόβαό λλεταί απόό
εό νωσή όίκόνόμίκωόν φόρεό ων, απόό εό ναν απόό τόυς συμμετεό χόντες στήν εό νωσή αυτήό .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής87
23.1 Καταό τήν υπόβόλήό πρόσφόρωόν όί όίκόνόμίκόίό φόρείός υπόβαό λλόυν τό Τυπόπόίήμεό νό Έντυπό
Υπευό θυνής Δήό λωσής (ΤΕΥΔ) τόυ αό ρθρόυ 79 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, τό όπόίόό απότελείό ενήμερωμεό νή
υπευό θυνή δήό λωσή, με τίς συνεό πείες τόυ ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη πρός
αντίκαταό στασή των πίστόπόίήτίκωόν πόυ εκδίόδόυν δήμόό σίες αρχεό ς ήό τρίότα μεό ρή, επίβεβαίωόνόντας όό τί
ό εν λόό γω όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας πλήρόίό τίς ακόό λόυθες πρόυϋ πόθεό σείς:
α) δεν βρίόσκεταί σε μίόα απόό τίς κατασταό σείς τόυ αό ρθρόυ 22 Α τής παρόυό σας,
β) πλήρόίό τα σχετίκαό κρίτήό ρία επίλόγήό ς τα όπόίόα εό χόυν καθόρίστείό, συό μφωνα με τό αό ρθρό 22 Β-Ε τής
παρόυό σας.
Σε όπόίόδήό πότε χρόνίκόό σήμείό ό καταό τή δίαό ρκεία τής δίαδίκασίόας, μπόρείό να ζήτήθείό απόό τόυς
πρόσφεό ρόντες να υπόβαό λλόυν όό λα ήό όρίσμεό να δίκαίόλόγήτίκαό τής επόό μενής παραγραό φόυ, όό ταν αυτόό
απαίτείόταί γία τήν όρθήό δίεξαγωγήό τής δίαδίκασίόας.
Τό ΤΕΥΔ μπόρείό να υπόγραό φεταί εό ως δεό κα (10) ήμεό ρες πρίν τήν καταλήκτίκήό ήμερόμήνίόα υπόβόλήό ς
των πρόσφόρωόν88.
Καταό τήν υπόβόλήό τόυ ΤΕΥΔ, είόναί δυνατήό , με μόό νή τήν υπόγραφήό τόυ καταό περίόπτωσή εκπρόσωόπόυ
τόυ όίκόνόμίκόυό φόρεό α, ή πρόκαταρκτίκήό απόό δείξή των λόό γων απόκλείσμόυό πόυ αναφεό ρόνταί στό
αό ρθρό 22.Α.1 τής παρόυό σας, γία τό συό νόλό των φυσίκωόν πρόσωόπων πόυ είόναί μεό λή τόυ δίόίκήτίκόυό ,
δίευθυντίκόυό ήό επόπτίκόυό όργαό νόυ τόυ ήό εό χόυν εξόυσίόα εκπρόσωόπήσής, λήό ψής απόφαό σεων ήό
ελεό γχόυ σε αυτόό ν 89.
Ως εκπρόό σωπός τόυ όίκόνόμίκόυό φόρεό α, γία τήν εφαρμόγήό τόυ παρόό ντός, νόείόταί ό νόό μίμός
εκπρόό σωπός αυτόυό , όό πως πρόκυό πτεί απόό τό ίσχυό όν καταστατίκόό ήό τό πρακτίκόό εκπρόσωόπήσήό ς τόυ
καταό τό χρόό νό υπόβόλήό ς τής πρόσφόραό ς ήό τό αρμόδίόως εξόυσίόδότήμεό νό φυσίκόό πρόό σωπό να
εκπρόσωπείό τόν όίκόνόμίκόό φόρεό α γία δίαδίκασίόες συό ναψής συμβαό σεων ήό γία τή συγκεκρίμεό νή
δίαδίκασίόα συό ναψής συό μβασής90.
Στήν περίόπτωσή υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς απόό εό νωσή όίκόνόμίκωόν φόρεό ων, τό Τυπόπόίήμεό νό Έντυπό
Υπευό θυνής Δήό λωσής ( ΤΕΥΔ), υπόβαό λλεταί χωρίσταό απόό καό θε μεό λός τής εό νωσής.
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Στήν περίόπτωσή πόυ πρόσφεό ρων όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας δήλωόνεί στό Τυπόπόίήμεό νό Έντυπό Υπευό θυνής
Δήό λωσής ( ΤΕΥΔ) τήν πρόό θεσήό τόυ γία αναό θεσή υπεργόλαβίόας, υπόβαό λλεί μαζίό με τό δίκόό τόυ ΤΕΥΔ
καί τό ΤΕΥΔ τόυ υπεργόλαό βόυ.
Στήν περίόπτωσή πόυ πρόσφεό ρων όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας στήρίόζεταί στίς ίκανόό τήτες ενόό ς ήό
περίσσόό τερων φόρεό ων υπόβαό λλεί μαζίό με τό δίκόό τόυ τό δίκόό τόυ ΤΕΥΔ καί τό ΤΕΥΔ καό θε φόρεό α στίς
ίκανόό τήτες τόυ όπόίό όυ στήρίόζεταί.
23. 2 . Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Τό δίκαίόωμα συμμετόχήό ς καί όί όό ρόί καί πρόυϋ πόθεό σείς συμμετόχήό ς, όό πως όρίόστήκαν στα αό ρθρα 21
καί 22 τής παρόυό σας, κρίόνόνταί καταό τήν υπόβόλήό τής πρόσφόραό ς, καταό τήν υπόβόλήό των
δίκαίόλόγήτίκωόν, συό μφωνα με τό αό ρθρό 4.2 (α εως δ) καί καταό τή συό ναψή τής συό μβασής, συό μφωνα
με τό αό ρθρό 4.2 (ε) τής παρόυό σας
Στήν περίόπτωσή πόυ πρόσφεό ρων όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας ήό εό νωσή αυτωόν στήρίόζεταί στίς ίκανόό τήτες
αό λλων φόρεό ων, συό μφωνα με τό αό ρθρό 22.ΣΤ τής παρόυό σας, όί φόρείός στήν ίκανόό τήτα των όπόίόων
στήρίόζεταί ό πρόσφεό ρων όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας ήό εό νωσή αυτωόν, υπόχρεόυό νταί στήν υπόβόλήό των
δίκαίόλόγήτίκωόν πόυ απόδείκνυό όυν όό τί δεν συντρεό χόυν όί λόό γόί απόκλείσμόυό τόυ αό ρθρόυ 22 Α τής
παρόυό σας καί όό τί πλήρόυό ν τα σχετίκαό κρίτήό ρία επίλόγήό ς καταό περίόπτωσή (αό ρθρόυ 22 Β – Ε).
Ο όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας υπόχρεόυό ταί να αντίκαταστήό σεί εό ναν φόρεό α στήν ίκανόό τήτα τόυ όπόίό όυ
στήρίόζεταί, εφόό σόν ό τελευταίόός δεν πλήρόίό τό σχετίκόό κρίτήό ρίό επίλόγήό ς ήό γία τόν όπόίόό συντρεό χόυν
λόό γόί απόκλείσμόυό των παραγραό φων 1, 2, 2α καί 491 τόυ αό ρθρόυ 22 Α.
Οί όίκόνόμίκόίό φόρείός δεν υπόχρεόυό νταί να υπόβαό λλόυν δίκαίόλόγήτίκαό ήό αό λλα απόδείκτίκαό
στόίχείόα, αν καί στό μεό τρό πόυ ή αναθεό τόυσα αρχήό εό χεί τή δυνατόό τήτα να λαμβαό νεί τα πίστόπόίήτίκαό
ήό τίς συναφείός πλήρόφόρίόες απευθείόας μεό σω πρόό σβασής σε εθνίκήό βαό σή δεδόμεό νων σε όπόίόδήό πότε
κραό τός - μεό λός τής Ένωσής, ή όπόίό α δίατίόθεταί δωρεαό ν, όό πως εθνίκόό μήτρωόό συμβαό σεων, είκόνίκόό
φαό κελό επίχείόρήσής, ήλεκτρόνίκόό συό στήμα απόθήό κευσής εγγραό φων ήό συό στήμα πρόεπίλόγήό ς. Η
δήό λωσή γία τήν πρόό σβασή σε εθνίκήό βαό σή δεδόμεό νων εμπερίεό χεταί στό Τυπόπόίήμεό νό Έντυπό
Υπευό θυνής Δήό λωσής (ΤΕΥΔ).
Οί όίκόνόμίκόίό φόρείός δεν υπόχρεόυό νταί να υπόβαό λόυν δίκαίόλόγήτίκαό , όό ταν ή αναθεό τόυσα αρχήό πόυ
εό χεί αναθεό σεί τή συό μβασή δίαθεό τεί ήό δή τα δίκαίόλόγήτίκαό αυταό .
Όλα τα απόδείκτίκαό εό γγραφα τόυ αό ρθρόυ 23.3 εό ως 23.10 τής παρόυό σας, υπόβαό λλόνταί, συό μφωνα με
τίς δίαταό ξείς τόυ ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Είδίκαό τα απόδείκτίκαό τα όπόίόα απότελόυό ν ίδίωτίκαό εό γγραφα,
μπόρείό να γίόνόνταί απόδεκταό καί σε απλήό φωτότυπίόα, εφόό σόν συνυπόβαό λλεταί υπευό θυνή δήό λωσή
στήν όπόίόα βεβαίωόνεταί ή ακρίόβείαό τόυς92.
Επίσήμαίόνεταί όό τί γίόνόνταί απόδεκτεό ς:
•
όί εό νόρκες βεβαίωόσείς πόυ αναφεό ρόνταί στήν παρόυό σα Δίακήό ρυξή, εφόό σόν εό χόυν
συνταχθείό εό ως τρείς (3) μήό νες πρίν απόό τήν υπόβόλήό τόυς,
•
όί υπευό θυνες δήλωόσείς, εφόό σόν εό χόυν συνταχθείό μεταό τήν κόίνόπόίόήσή τής πρόό σκλήσής
γία τήν υπόβόλήό των δίκαίόλόγήτίκωόν 93. Σήμείωόνεταί όό τί δεν απαίτείόταί θεωόρήσή τόυ γνήσίόόυ τής
υπόγραφήό ς τόυς .
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
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Ο πρόσωρίνόό ς αναό δόχός, κατόό πίν σχετίκήό ς ήλεκτρόνίκήό ς πρόό σκλήσής απόό τήν αναθεό τόυσα αρχήό ,
υπόβαό λλεί τα ακόό λόυθα δίκαίόλόγήτίκαό , καταό τα είδίκόό τερα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 4.2 τής
παρόυό σας94:
Γία τήν απόό δείξή τής μή συνδρόμήό ς των λόό γων απόκλείσμόυό τόυ άρθρου 22Α ό πρόσωρίνόό ς
αναό δόχός υπόβαό λλεί αντίόστόίχα τα παρακαό τω δίκαίόλόγήτίκαό :
(α) γία τήν παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:
απόό σπασμα τόυ πόίνίκόυό μήτρωόόυ ήό , ελλείόψεί αυτόυό , ίσόδυό ναμόυ εγγραό φόυ πόυ εκδίόδεταί απόό
αρμόό δία δίκαστίκήό ήό δίόίκήτίκήό αρχήό τόυ κραό τόυς-μεό λόυς ήό τής χωόρας καταγωγήό ς ήό τής χωόρας όό πόυ
είόναί εγκατεστήμεό νός ό εν λόό γω όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας, απόό τό όπόίό ό πρόκυό πτεί όό τί πλήρόυό νταί αυτεό ς
όί πρόυϋ πόθεό σείς, πόυ να εό χεί εκδόθείό εό ως τρείς (3) μήό νες πρίν απόό τήν υπόβόλήό τόυ 95 Η υπόχρεό ωσή
πρόσκόό μίσής τόυ ως αό νω απόσπαό σματός αφόραό καί τα πρόό σωπα των τελευταίόων τεσσαό ρων
εδαφίόων τής παραγραό φόυ Α.1 τόυ αό ρθρόυ 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πίστόπόίήτίκόό πόυ εκδίόδεταί απόό τήν αρμόό δία αρχήό
τόυ όίκείόόυ κραό τόυς - μεό λόυς ήό χωόρας, περίό τόυ όό τί εό χόυν εκπλήρωθείό όί υπόχρεωόσείς τόυ
όίκόνόμίκόυό φόρεό α, όό σόν αφόραό στήν καταβόλήό φόό ρων (φόρόλόγίκήό ενήμερόό τήτα) καί στήν
καταβόλήό των είσφόρωόν κόίνωνίκήό ς ασφαό λίσής (ασφαλίστίκήό ενήμερόό τήτα) 96 συό μφωνα με τήν
ίσχυό όυσα νόμόθεσίόα τόυ κραό τόυς εγκαταό στασής ήό τήν ελλήνίκήό νόμόθεσίόα αντίόστόίχα, πόυ να είόναί
εν ίσχυό καταό τό χρόό νό υπόβόλήό ς τόυ, αό λλως, στήν περίόπτωσή πόυ δεν αναφεό ρεταί σε αυτόό χρόό νός
ίσχυό ός, πόυ να εό χεί εκδόθείό εό ως τρείς (3) μήό νες πρίν απόό τήν υπόβόλήό τόυ 97.
Γία τόυς πρόσφεό ρόντες πόυ είόναί εγκατεστήμεό νόί ήό εκτελόυό ν εό ργα στήν Ελλαό δα τα σχετίκαό
δίκαίόλόγήτίκαό πόυ υπόβαό λλόνταί είόναί
φόρόλόγίκήό ενήμερόό τήτα πόυ εκδίόδεταί απόό τό Υπόυργείόό Οίκόνόμίκωόν (αρμόό δία Δ.Ο.Υ) γία
τόν όίκόνόμίκόό φόρεό α καί γία τίς κόίνόπραξίόες στίς όπόίόες συμμετεό χεί γία τα δήμόό σία εό ργα πόυ είόναί
σε εξεό λίξή98. Οί αλλόδαπόίό πρόσφεό ρόντες θα υπόβαό λλόυν υπευό θυνή δήό λωσή 99 περίό τόυ όό τί δεν εό χόυν
υπόχρεό ωσή καταβόλήό ς φόό ρων στήν Ελλαό δα. Σε περίόπτωσή πόυ εό χόυν τεό τόία υπόχρεό ωσή θα
υπόβαό λλόυν σχετίκόό απόδείκτίκόό τής όίκείόας Δ.Ο.Υ.
ασφαλίστίκήό ενήμερόό τήτα πόυ εκδίόδεταί απόό τόν αρμόό δίό ασφαλίστίκόό φόρεό α 100. Η
ασφαλίστίκήό ενήμερόό τήτα καλυό πτεί τίς ασφαλίστίκεό ς υπόχρεωόσείς τόυ πρόσφεό ρόντός όίκόνόμίκόυό
φόρεό α α) ως φυσίκόό ήό νόμίκόό πρόό σωπό γία τό πρόσωπίκόό τόυς με σχεό σή εξαρτήμεό νής εργασίόας, β)
γία εό ργα πόυ εκτελείό μόό νός τόυ ήό σε κόίνόπραξίόα καθωός καί γ) γία τα στελεό χή τόυ πόυ εό χόυν
υπόχρεό ωσή ασφαό λίσής στό ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οί εγκατεστήμεό νόί στήν Ελλαό δα όίκόνόμίκόίό φόρείός
υπόβαό λλόυν απόδείκτίκόό ασφαλίστίκήό ς ενήμερόό τήτας (κυό ρίας καί επίκόυρίκήό ς ασφαό λίσής) γία τό
πρόσωπίκόό τόυς με σχεό σή εξαρτήμεό νής εργασίόας (ΤΣΜΕΔΕ γία τόυς ασφαλίσμεό νόυς – μεό λή τόυ ΤΕΕ,
ΙΚΑ γία τό λόίπόό πρόσωπίκόό Δεν απότελόυό ν απόό δείξή ενήμερόό τήτας τής πρόσφεό ρόυσας εταίρίόας,
απόδείκτίκαό ασφαλίστίκήό ς ενήμερόό τήτας των φυσίκωόν πρόσωόπων πόυ στελεχωόνόυν τό πτυχίό ό τής
εταίρίόας ως εταίόρόί. Οί αλλόδαπόίό πρόσφεό ρόντες (φυσίκαό καί νόμίκαό πρόό σωπα), πόυ δεν υπόβαό λόυν
τα αό νω απόδείκτίκαό , υπόβαό λλόυν υπευό θυνή δήό λωσή περίό τόυ όό τί δεν απασχόλόυό ν πρόσωπίκόό , γία τό
όπόίό ό υπαό ρχεί υπόχρεό ωσή ασφαό λίσής σε ήμεδαπόυό ς ασφαλίστίκόυό ς όργανίσμόυό ς. Αν απασχόλόυό ν
τεό τόίό πρόσωπίκόό , πρεό πεί να υπόβαό λλόυν σχετίκόό απόδείκτίκόό ασφαλίστίκήό ς ενήμερόό τήτας.
- υπευό θυνή δήό λωσή τόυ πρόσφεό ρόντός όό τί δεν εό χεί εκδόθείό δίκαστίκήό ήό δίόίκήτίκήό απόό φασή με
τελεσίόδίκή καί δεσμευτίκήό ίσχυό γία τήν αθεό τήσή των υπόχρεωόσεωόν τόυ όό σόν αφόραό στήν καταβόλήό
φόό ρων ήό είσφόρωόν κόίνωνίκήό ς ασφαό λίσής.
(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πίστόπόίήτίκόό απόό τή Δίευό θυνσή Πρόγραμματίσμόυό
καί Συντόνίσμόυό τής Επίθεωόρήσής Εργασίακωόν Σχεό σεων, πόυ να εό χεί εκδόθείό εό ως τρείς (3) μήό νες πρίν
απόό τήν υπόβόλήό τόυ101, απόό τό όπόίό ό να πρόκυό πτόυν όί πραό ξείς επίβόλήό ς πρόστίόμόυ πόυ εό χόυν
εκδόθείό σε βαό ρός τόυ όίκόνόμίκόυό φόρεό α σε χρόνίκόό δίαό στήμα δυό ό (2) ετωόν πρίν απόό τήν ήμερόμήνίό α
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λήό ξής τής πρόθεσμίόας υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς.
Μεό χρί να καταστείό εφίκτήό ή εό κδόσή τόυ ανωτεό ρω πίστόπόίήτίκόυό , υπόβαό λλεταί υπευό θυνή δήό λωσή
τόυ όίκόνόμίκόυό φόρεό α, χωρίός να απαίτείόταί επίόσήμή δήό λωσή τόυ ΣΕΠΕ σχετίκαό με τήν εό κδόσή τόυ
πίστόπόίήτίκόυό 102.
(γ) γία τήν παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22103: πίστόπόίήτίκόό πόυ εκδίόδεταί απόό τήν αρμόό δία
δίκαστίκήό ήό δίόίκήτίκήό αρχήό τόυ όίκείόόυ κραό τόυς - μεό λόυς ήό χωόρας, πόυ να εό χεί εκδόθείό εό ως τρείς (3)
μήό νες πρίν απόό τήν υπόβόλήό τόυ104 . Γία τόυς όίκόνόμίκόυό ς φόρείός πόυ είόναί εγκαταστήμεό νόί ήό
εκτελόυό ν εό ργα στήν Ελλαό δα τό πίστόπόίήτίκόό όό τί δεν τελόυό ν υπόό πτωόχευσή, , πτωχευτίκόό
συμβίβασμόό , αναγκαστίκήό δίαχείόρίσή, δεν εό χόυν υπαχθείό σε δίαδίκασίόα εξυγίόανσής εκδίόδεταί απόό τό
αρμόό δίό πρωτόδίκείόό τής εό δρας τόυ όίκόνόμίκόυό φόρεό α. Τό πίστόπόίήτίκόό όό τί τό νόμίκόό πρόό σωπό
δεν εό χεί τεθείό υπόό εκκαθαό ρίσή με δίκαστίκήό απόό φασή εκδίόδεταί απόό τό όίκείό ό Πρωτόδίκείό ό τής εό δρας
τόυ όίκόνόμίκόυό φόρεό α, τό δε πίστόπόίήτίκόό όό τί δεν εό χεί τεθείό υπόό εκκαθαό ρίσή με απόό φασή των
εταίόρων εκδίόδεταί απόό τό Γ.Ε.Μ.Η., συό μφωνα με τίς κείόμενες δίαταό ξείς, ως καό θε φόραό ίσχυό όυν. Είδίκαό
ή μή αναστόλήό των επίχείρήματίκωόν δραστήρίότήό των τόυ όίκόνόμίκόυό φόρεό α, γία τόυς
εγκατεστήμεό νόυς στήν Ελλαό δα όίκόνόμίκόυό ς φόρείός, απόδείκνυό εταί μεό σω τής ήλεκτρόνίκήό ς
πλατφόό ρμας τής Ανεξαό ρτήτής Αρχήό ς Δήμόσίόων Εσόό δων 105.
(δ) Αν τό κραό τός-μεό λός ήό χωόρα δεν εκδίόδεί τα υπόό των περ. (α), (β), (ββ) καί (γ) πίστόπόίήτίκαό ήό όό πόυ
τα πίστόπόίήτίκαό αυταό δεν καλυό πτόυν όό λες τίς περίπτωόσείς υπόό 1 καί 2 καί 4 (β) τόυ αό ρθρόυ 22 Α.,
τό εό γγραφό ήό τό πίστόπόίήτίκόό μπόρείό να αντίκαθίόσταταί απόό εό νόρκή βεβαίόωσή ήό , στα κραό τή - μεό λή
ήό στίς χωόρες όό πόυ δεν πρόβλεό πεταί εό νόρκή βεβαίόωσή, απόό υπευό θυνή δήό λωσή τόυ ενδίαφερόμεό νόυ
ενωόπίόν αρμόό δίας δίκαστίκήό ς ήό δίόίκήτίκήό ς αρχήό ς, συμβόλαίόγραό φόυ ήό αρμόό δίόυ επαγγελματίκόυό ήό
εμπόρίκόυό όργανίσμόυό τόυ κραό τόυς μεό λόυς ήό τής χωόρας καταγωγήό ς ήό τής χωόρας όό πόυ είόναί
εγκατεστήμεό νός ό όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας. Στήν περίόπτωσή αυτήό όί αρμόό δίες δήμόό σίες αρχεό ς παρεό χόυν
επίόσήμή δήό λωσή στήν όπόίό α αναφεό ρεταί όό τί δεν εκδίόδόνταί τα εό γγραφα ήό τα πίστόπόίήτίκαό τής
παρόυό σας παραγραό φόυ ήό όό τί τα εό γγραφα ήό τα πίστόπόίήτίκαό αυταό δεν καλυό πτόυν όό λες τίς
περίπτωόσείς πόυ αναφεό ρόνταί στα υπόό 1 καί 2 καί 4 (β) τόυ αό ρθρόυ 22 Α τής παρόυό σας.
Οί επίόσήμες δήλωόσείς καθίόστανταί δίαθεό σίμες μεό σω τόυ επίγραμμίκόυό απόθετήρίό όυ πίστόπόίήτίκωόν
(e-Certis)106 τόυ αό ρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016.
Αν δίαπίστωθείό με όπόίόνδήό πότε τρόό πό όό τί, στήν εν λόό γω χωόρα εκδίόδόνταί τα υπόό ψή πίστόπόίήτίκαό ,
ή πρόσφόραό τόυ δίαγωνίζόό μενόυ απόρρίόπτεταί.
(ε) Γία τίς λόίπεό ς περίπτωόσείς τής παραγράφου Α.4 του άρθρου 22107, υπόβαό λλεταί υπευό θυνή
δήό λωσή τόυ πρόσφεό ρόντός όό τί δεν συντρεό χόυν στό πρόό σωπόό τόυ όί όρίζόό μενόί λόό γόί απόκλείσμόυό 108.
Είδίκαό γία τήν περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22109, γία τίς εργόλήπτίκεό ς
επίχείρήό σείς πόυ είόναί εγγεγραμμεό νες στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβαό λλόνταί πίστόπόίήτίκαό χόρήγόυό μενα απόό τα
αρμόό δία επίμελήτήό ρία καί φόρείός (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) απόό τα όπόίό α απόδείκνυό εταί όό τί τα
πρόό σωπα με βεβαίόωσή τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ στελεχωόνόυν τήν εργόλήπτίκήό επίχείόρήσή, δεν εό χόυν δίαπραό ξεί
σόβαρόό επαγγελματίκόό παραό πτωμα.
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22110
Γία τήν απόό δείξή τής μή συνδρόμήό ς τόυ λόό γόυ απόκλείσμόυό τής παραγραό φόυ Α.5 τόυ αό ρθρόυ 22
υπόβαό λλόνταί, εφόό σόν ό πρόσωρίνόό ς αναό δόχός είόναί ανωόνυμή εταίρίόα:
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαίρόυό νταί τής υπόχρεό ωσής αυτήό ς όί εταίρείόες
πόυ είόναί είσήγμεό νες στό Χρήματίστήό ρίό τής χωόρας εγκαταό στασήό ς τόυς καί υπόβαό λλόυν περίό τόυό τόυ
υπευό θυνή δήό λωσή τόυ νόό μίμόυ εκπρόσωόπόυ τόυς].
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- Πίστόπόίήτίκόό αρμόό δίας αρχήό ς τόυ κραό τόυς τής εό δρας, απόό τό όπόίόό να πρόκυό πτεί όό τί όί μετόχεό ς
είόναί όνόμαστίκεό ς πόυ να εό χεί εκδόθείό εό ως τρίαό ντα (30) εργαό σίμες ήμεό ρες πρίν απόό τήν υπόβόλήό
τόυ.111
- Αναλυτίκήό καταό στασή με τα στόίχείόα των μετόό χων τής εταίρείόας καί τόν αρίθμόό των μετόχωόν καό θε
μετόό χόυ (μετόχόλόό γίό), όό πως τα στόίχείόα αυταό είόναί καταχωρήμεό να στό βίβλίό ό μετόό χων τής
εταίρείόας, τό πόλυό τρίαό ντα εργαό σίμες ήμεό ρες πρίν απόό τήν ήμεό ρα υπόβόλήό ς τής πρόσφόραό ς.
Είδίκόό τερα:
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., πρόσκόμίόζόυν μόό νό τήν αναλυτίκήό
καταό στασή με τα στόίχείόα των μετόό χων τής εταίρείόας καί τόν αρίθμόό των μετόχωόν καό θε μετόό χόυ
(μετόχόλόό γίό), όό πως τα στόίχείόα αυταό είόναί καταχωρήμεό να στό βίβλίό ό μετόό χων τής εταίρείόας, τό πόλυό
τρίαό ντα (30) εργαό σίμες ήμεό ρες πρίν απόό τήν ήμεό ρα υπόβόλήό ς τής πρόσφόραό ς καθωός ή απαίότήσή γία
τήν υπόβόλήό τόυ πίστόπόίήτίκόυό απόό τό όπόίό ό να πρόκυό πτεί όό τί όί μετόχεό ς είόναί όνόμαστίκεό ς,
καλυό πτεταί συό μφωνα με τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 23.9 τής παρόυό σας.
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόό σόν εό χόυν καταό τό δίόκαίό τής εό δρας τόυς όνόμαστίκεό ς
μετόχεό ς, πρόσκόμίόζόυν :
αα) Πίστόπόίήτίκόό αρμόό δίας αρχήό ς τόυ κραό τόυς τής εό δρας, απόό τό όπόίό ό να πρόκυό πτεί όό τί όί
μετόχεό ς είόναί όνόμαστίκεό ς,
ββ) Αναλυτίκήό καταό στασή μετόό χων, με αρίθμόό των μετόχωόν τόυ καό θε μετόό χόυ, όό πως τα στόίχείόα
αυταό είόναί καταχωρήμεό να στό βίβλίόό μετόό χων τής εταίρείόας με ήμερόμήνίόα τό πόλυό 30 εργαό σίμες
ήμεό ρες πρίν τήν υπόβόλήό τής πρόσφόραό ς.
γγ) Καό θε αό λλό στόίχείόό απόό τό όπόίόό να πρόκυό πτεί ή όνόμαστίκόπόίόήσή μεό χρί φυσίκόυό
πρόσωόπόυ των μετόχωόν, πόυ εό χεί συντελεστείό τίς τελευταίόες 30 (τρίαό ντα) εργαό σίμες ήμεό ρες πρίν τήν
υπόβόλήό τής πρόσφόραό ς.
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, πόυ δεν εό χόυν καταό τό δίόκαίό τής χωόρας στήν όπόίόα εό χόυν τήν εό δρα
τόυς όνόμαστίκεό ς μετόχεό ς, υπόβαό λλόυν :
αα) Βεβαίόωσή περίό μή υπόχρεό ωσής όνόμαστίκόπόίόήσής των μετόχωόν απόό αρμόό δία αρχήό , εφόό σόν
υπαό ρχεί σχετίκήό πρόό βλεψή, δίαφόρετίκαό πρόσκόμίόζεταί υπευό θυνή δήό λωσή τόυ δίαγωνίζόό μενόυ.
ββ) Έγκυρή καί ενήμερωμεό νή καταό στασή μετόό χων πόυ κατεό χόυν τόυλαό χίστόν 1% των μετόχωόν.
γγ) Αν δεν τήρείόταί τεό τόία καταό στασή, πρόσκόμίόζεταί σχετίκήό καταό στασή μετόό χων (με 1%),
συό μφωνα με τήν τελευταίόα Γενίκήό Συνεό λευσή, αν όί μεό τόχόί αυτόίό είόναί γνωστόίό στήν εταίρείόα.
δδ) Αν δεν πρόσκόμίσθείό καταό στασή καταό τα ανωτεό ρω, ή εταίρείόα αίτίόλόγείό τόυς λόό γόυς πόυ όί
μεό τόχόί αυτόίό δεν τής είόναί γνωστόίό. Η αναθεό τόυσα αρχήό δεν υπείσεό ρχεταί στήν κρίόσή τής ως αό νω
αίτίόλόγίό ας. Δυό ναταί ωστόό σό να απόδείόξεί τή δυνατόό τήτα υπόβόλήό ς τής καταό στασής μετόό χων καί
μόό νό στήν περίό πτωσή αυτήό ή εταίρείόα απόκλείόεταί απόό τήν παρόυό σα δίαδίκασίόα.
Περαίτεό ρω, πρίν την υπογραφή της σύμβασης υπόβαό λλεταί ή υπευό θυνή δήό λωσή τής κόίνήό ς απόό φασής
των Υπόυργωόν Αναό πτυξής καί Επίκρατείόας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .
(δ) Γία τήν περίόπτωσή τόυ αό ρθρόυ 22.Α.9. τής παρόυό σας δίακήό ρυξής, υπευό θυνή δήό λωσή τόυ
πρόσφεό ρόντός όό τί δεν εό χεί εκδόθείό σε βαό ρός τόυ απόό φασή απόκλείσμόυό , συό μφωνα με τό αό ρθρό 74
τόυ ν. 4412/2016.
23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
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(α) Όσόν αφόραό τήν καταλλήλόό τήτα γία τήν αό σκήσή τής επαγγελματίκήό ς δραστήρίόό τήτας, όί
πρόσφεό ρόντες πόυ είόναί εγκατεστήμεό νόί στήν Ελλαό δα υπόβαό λλόυν βεβαίόωσή εγγραφήό ς στό
Μ.Ε.ΕΠ112 113 στίς κατήγόρίόες Οικοδομικά καί Ηλεκτρομηχανολογικά.
(β) Οί πρόσφεό ρόντες πόυ είόναί εγκατεστήμεό νόί σε λόίπαό κραό τή μεό λή τής Ευρωπαίϋκήό ς Ένωσής
πρόσκόμίόζόυν τίς δήλωόσείς καί πίστόπόίήτίκαό πόυ περίγραό φόνταί στό Παραό ρτήμα XI τόυ
Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016.
(γ) Οί πρόσφεό ρόντες πόυ είόναί εγκατεστήμεό νόί σε κραό τός μεό λός τόυ Ευρωπαίϋκόυό Οίκόνόμίκόυό Χωόρόυ
(Ε.Ο.Χ) ήό σε τρίότες χωόρες πόυ εό χόυν υπόγραό ψεί καί κυρωόσεί τή ΣΔΣ, στό βαθμόό πόυ ή υπόό αναό θεσή
δήμόό σία συό μβασή καλυό πτεταί απόό τα Παραρτήό ματα 1, 2, 4 καί 5 καί τίς γενίκεό ς σήμείωόσείς τόυ
σχετίκόυό με τήν Ένωσή Πρόσαρτήό ματός I τής ως αό νω Συμφωνίόας, ήό σε τρίότες χωόρες πόυ δεν
εμπίό πτόυν στήν πρόήγόυό μενή περίόπτωσή καί εό χόυν συναό ψεί δίμερείός ήό πόλυμερείός συμφωνίόες με τήν
Ένωσή σε θεό ματα δίαδίκασίωόν αναό θεσής δήμόσίόων συμβαό σεων, πρόσκόμίόζόυν πίστόπόίήτίκόό
αντίόστόίχόυ επαγγελματίκόυό ήό εμπόρίκόυό μήτρωόόυ. Στήν περίόπτωσή πόυ χωόρα δεν τήρείό τεό τόίό
μήτρωόό, τό εό γγραφό ήό τό πίστόπόίήτίκόό μπόρείό να αντίκαθίόσταταί απόό εό νόρκή βεβαίόωσή ήό , στα
κραό τή - μεό λή ήό στίς χωόρες όό πόυ δεν πρόβλεό πεταί εό νόρκή βεβαίόωσή, απόό υπευό θυνή δήό λωσή τόυ
ενδίαφερόμεό νόυ ενωόπίόν αρμόό δίας δίκαστίκήό ς ήό δίόίκήτίκήό ς αρχήό ς, συμβόλαίόγραό φόυ ήό αρμόό δίόυ
επαγγελματίκόυό ήό εμπόρίκόυό όργανίσμόυό τής χωόρας καταγωγήό ς ήό τής χωόρας όό πόυ είόναί
εγκατεστήμεό νός ό όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας όό τί δεν τήρείόταί τεό τόίό μήτρωόό καί όό τί ασκείό τή
δραστήρίόό τήτα τόυ αό ρθρόυ 21 τής παρόυό σας.
Τα ως αό νω δίκαίόλόγήτίκαό υπόό α), β) καί γ) γίόνόνταί απόδεκταό , εφόό σόν εό χόυν εκδόθείό εό ως τρίαό ντα
(30) εργαό σίμες ήμεό ρες πρίν απόό τήν υπόβόλήό τόυς, εκτόό ς αν συό μφωνα με τίς είδίκόό τερες δίαταό ξείς
αυτωόν φεό ρόυν συγκεκρίμεό νό χρόό νό ίσχυό ός 114
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η όίκόνόμίκήό καί χρήματόόίκόνόμίκή επαό ρκεία των όίκόνόμίκωόν φόρεό ων απόδείκνυό εταί:
(α) γία τίς εγγεγραμμεό νες εργόλήπτίκεό ς επίχείρήό σείς στό Μ.Ε.ΕΠ:




είότε απόό τή βεβαίόωσή εγγραφήό ς στό Μ.Ε.Ε.Π [Οικοδομικά 2η τάξη και άνω ή 1η σε
περίπτωόσείς ενωόσεων όίκόνόμίκωόν φόρεό ων υπόό τόυς όό ρόυς των παρ. 1ε καί 3β τόυ αό ρθρόυ
76 τόυ Ν. 4412/2016 (αναβαό θμίσή) καί Ηλεκτρομηχανολογικά Α2 τάξη και άνω], ή όπόίό α
απότελείό τεκμήό ρίό των πλήρόφόρίωόν πόυ περίεό χεί
είότε, στήν περίό πτωσή πόυ όί απαίτήό σείς τόυ αό ρθρόυ 22.Γ δεν καλυό πτόνταί απόό τή βεβαίόωσή
εγγραφήό ς, με τήν υπόβόλήό ενόό ς ήό περίσσόό τερων απόό τα απόδείκτίκαό μεό σα πόυ πρόβλεό πόνταί
στό Μεό ρός Ι τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ (Απόδείκτίκαό μεό σα γία τα κρίτήό ρία επίλόγήό ς) τόυ
Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 115

Σε καό θε περίό πτωσή, ή βεβαίόωσή εγγραφήό ς μπόρείό να υπόβαό λλεταί γία τήν απόό δείξή μόό νό όρίσμεό νων
απαίτήό σεων όίκόνόμίκήό ς καί χρήματόόίκόνόμίκήό ς επαό ρκείας τόυ αό ρθρόυ 22.Γ, ενωό γία τήν απόό δείξή
των λόίπωόν απαίτήό σεων μπόρόυό ν να πρόσκόμίόζόνταί εό να ήό περίσσόό τερα απόό τα απόδείκτίκαό μεό σα
πόυ πρόβλεό πόνταί στό Μεό ρός Ι τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016 , αναό λόγα με τήν τίθεό μενή
στό αό ρθρό 22.Γ απαίότήσή.
Είδίκαό , γία τήν απόό δείξή τής απαίότήσής τής μή υπεό ρβασής των ανωότατων επίτρεπτωόν όρίόων
ανεκτεό λεστόυ υπόλόίόπόυ εργόλαβίκωόν συμβαό σεων:
 με τήν υπόβόλήό ενήμερόό τήτας πτυχίό όυ εν ίσχυό εί ήό
 με τήν υπόβόλήό υπευό θυνής δήό λωσής τόυ πρόσωρίνόυό αναδόό χόυ, συνόδευόό μενής απόό
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πίό νακα όό λων των υπόό εκτεό λεσή εό ργων (είότε ως μεμόνόμεό νός αναό δόχός εό ίτε στό
πλαίόσίό κόίνόπραξίόας ήό υπεργόλαβίόας) καί αναφόραό γία τό ανεκτεό λεστό υπόό λόίπό
αναό εό ργό καί τό συνόλίκόό ανεκτεό λεστό, γία τίς εργόλήπτίκεό ς επίχείρήό σείς πόυ δεν
δίαθεό τόυν ενήμεό ρότήτα πτυχίόόυ καταό τίς κείόμενες δίαταό ξείς
(β) Οί αλλόδαπόίό όίκόνόμίκόίό φόρείός πόυ είόναί εγγεγραμμεό νόί σε επίσημους καταλόγους ήό
δίαθεό τόυν πίστόπόίήτίκόό απόό όργανίσμόυό ς πίστόπόίόήσής πόυ συμμόρφωόνόνταί με τα ευρωπαίϋκαό
πρόό τυπα πίστόπόίόήσής, καταό τήν εό ννόία τόυ Παραρτήό ματός VII τόυ Πρόσαρτήό ματός Α΄ τόυ ν.
4412/2016, μπόρόυό ν να πρόσκόμίόζόυν στίς αναθεό τόυσες αρχεό ς πίστόπόίήτίκόό εγγραφήό ς, εκδίδόό μενό
απόό τήν αρμόό δία αρχήό ήό τό πίστόπόίήτίκόό πόυ εκδίόδεταί απόό τόν αρμόό δίό όργανίσμόό πίστόπόίόήσής,
καταό τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 83 ν. 4412/2016 καί στήν παραό γραφό 9 τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ .
(γ) Οί αλλόδαπόίό όίκόνόμίκόίό φόρείός πόυ δεν είόναί εγγεγραμμεό νόί σε επίόσήμόυς καταλόό γόυς ήό
δίαθεό τόυν πίστόπόίήτίκόό απόό όργανίσμόυό ς πίστόπόίόήσής καταό τα ανωτεό ρω, υπόβαό λλόυν ως
δίκαίόλόγήτίκαό εό να ήό περίσσόό τερα απόό τα απόδείκτίκαό μεό σα πόυ πρόβλεό πόνταί στό Μεό ρός Ι τόυ
Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνίκήό καί επαγγελματίκήό ίκανόό τήτα των όίκόνόμίκωόν φόρεό ω ν απόδείκνυό εταί:
(α) γία τίς εγγεγραμμεό νες εργόλήπτίκεό ς επίχείρήό σείς στό Μ.Ε.ΕΠ:

είότε απόό τή βεβαίόωσή εγγραφήό ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόίόα απότελείό τεκμήό ρίό των πλήρόφόρίωόν
πόυ περίεό χεί γία εό ργα κατήγόρίόας όίκόδόμίκωόν (2ής ταό ξής καί αό νω) καί γία εό ργα
ήλεκτρόμήχανόλόγίκωόν (Α2 ταό ξής καί αό νω). Γία τό εό ργό ίσχυό όυν τα όρίζόό μενα στήν
παραό γραφό 3(β) τόυ αό ρθρόυ 76 τόυ ν. 4412/2016 (στήν 2ή Ταό ξή).

είότε, στήν περίό πτωσή πόυ όί απαίτήό σείς τόυ αό ρθρόυ 22.Δ δεν καλυό πτόνταί απόό τή βεβαίόωσή
εγγραφήό ς, με τήν υπόβόλήό ενόό ς ήό περίσσόό τερων απόό τα απόδείκτίκαό μεό σα πόυ πρόβλεό πόνταί
στό Μεό ρός ΙΙ τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ (Απόδείκτίκαό μεό σα γία τα κρίτήό ρία επίλόγήό ς) τόυ
Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016 116 αναό λόγα με τήν τίθεό μενή στό αό ρθρό 22.Δ απαίότήσή.
Σε καό θε περίό πτωσή, ή βεβαίόωσή εγγραφήό ς μπόρείό να υπόβαό λλεταί γία τήν απόό δείξή μόό νό όρίσμεό νων
απαίτήό σεων τεχνίκήό ς καί επαγγελματίκήό ς ίκανόό τήτας τόυ αό ρθρόυ 22.Δ, ενωό γία τήν απόό δείξή των
λόίπωόν απαίτήό σεων μπόρόυό ν να πρόσκόμίόζόνταί εό να ήό περίσσόό τερα απόό τα απόδείκτίκαό μεό σα πόυ
πρόβλεό πόνταί στό Μεό ρός ΙΙ τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.
(β) Οί αλλόδαπόίό όίκόνόμίκόίό φόρείό ς πόυ είό ν αί εγγεγραμμεό ν όί σε επίσημους καταλόγους ήό
δίαθεό τόυν πίστόπόίήτίκόό απόό όργανίσμόυό ς πίστόπόίό ήσής πόυ συμμόρφωόνόνταί με τα
ευρωπαίϋ κ αό πρόό τυπα πίστόπόίό ή σής, καταό τήν εό ννόία τόυ Παραρτήό ματός VII τόυ Πρόσαρτήό ματός
Α΄ τόυ ν. 4412/2016, μπόρόυό ν να πρόσκόμίό ζόυν στίς αναθεό τόυσες αρχεό ς πίστόπόίήτίκόό
εγγραφήό ς εκδίδόό μενό απόό τήν αρμόό δία αρχήό ήό τό πίστόπόίήτίκόό πόυ εκδίό δεταί απόό τόν αρμόό δίό
όργανίσμόό πίστόπόίό ή σής, καταό τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 83 ν. 4412/2016 καί στήν παραό γραφό 9
τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ .
(γ) Οί αλλόδαπόίό όίκόνόμίκόίό φόρείό ς πόυ δεν είό ν αί εγγεγραμμεό ν όί σε επίό σήμόυς καταλόό γόυς ήό
δίαθεό τόυν πίστόπόίήτίκόό απόό όργανίσμόυό ς πίστόπόίό ήσής καταό τα ανωτεό ρω, υπόβαό λλόυν ως
δίκαίόλόγήτίκαό εό ν α ήό περίσσόό τερα απόό τα απόδείκτίκαό μεό σα πόυ πρόβλεό πόνταί στό Μεό ρός ΙΙ τόυ
Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
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διαχείρισης του άρθρου 22.Ε 117
Δεν απαίτείόταί.
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περίό πτωσή νόμίκόυό πρόσωόπόυ, υπόβαό λλόνταί ήλεκτρόνίκαό , στόν φαό κελό “Δίκαίόλόγήτίκαό
Πρόσωρίνόυό Αναδόό χόυ, τα νόμίμόπόίήτίκαό εό γγραφα απόό τα όπόίό α πρόκυό πτεί ή εξόυσίόα υπόγραφήό ς
τόυ νόμίόμόυ εκπρόσωόπόυ καί τα όπόίόα πρεό πεί να εό χόυν εκδόθείό εό ως τρίαό ντα (30) εργαό σίμες ήμεό ρες
πρίν απόό τήν υπόβόλήό τόυς 118, εκτόό ς αν συό μφωνα με τίς είδίκόό τερες δίαταό ξείς αυτωόν φεό ρόυν
συγκεκρίμεό νό χρόό νό ίσχυό ός.
Εαό ν ό πρόσφεό ρων είόναί Α.Ε καί Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συό στασής,
2. Αντίόγραφό τόυ ίσχυό όντός καταστατίκόυό με τό ΦΕΚ στό όπόίόό εό χόυν δήμόσίευτείό όό λες όί
μεό χρί σήό μερα τρόπόπόίήό σείς αυτόυό ήό επίκυρωμεό νό αντίόγραφό κωδίκόπόίήμεό νόυ
καταστατίκόυό (εφόό σόν υπαό ρχεί)
3. ΦΕΚ στό όπόίό ό εό χεί δήμόσίευτείό τό πρακτίκόό ΔΣ εκπρόσωόπήσής τόυ νόμίκόυό πρόσωόπόυ,
4. Πρακτίκόό Δ.Σ περίό εό γκρίσής συμμετόχήό ς στό δίαγωνίσμόό , στό όπόίόό μπόρείό να περίεό χεταί
καί εξόυσίόδόό τήσή (εφόό σόν αυτόό πρόβλεό πεταί απόό τό καταστατίκόό τόυ υπόψήφίόόυ
αναδόό χόυ) γία υπόγραφήό καί υπόβόλήό πρόσφόραό ς σε περίόπτωσή πόυ δεν υπόγραό φεί ό ίόδίός
ό νόό μίμός εκπρόό σωπός τόυ φόρεό α τήν πρόσφόραό καί τα λόίπαό απαίτόυό μενα εό γγραφα τόυ
δίαγωνίσμόυό καί όρίόζεταί συγκεκρίμεό νό αό τόμό,
5. Πίστόπόίήτίκόό αρμόό δίας δίκαστίκήό ς ήό δίόίκήτίκήό ς αρχήό ς περίό τρόπόπόίήό σεων τόυ
καταστατίκόυό / μή λυό σής τής εταίρείόας.
Εαό ν ό πρόσφεό ρων είόναί Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίόγραφό τόυ καταστατίκόυό , με όό λα τα μεό χρί σήό μερα τρόπόπόίήτίκαό , ήό φωτόαντίόγραφό
επίκυρωμεό νόυ, απόό δίκήγόό ρό, κωδίκόπόίήμεό νόυ καταστατίκόυό , εφόό σόν υπαό ρχεί.
2. Πίστόπόίήτίκαό αρμόό δίας δίκαστίκήό ς ήό δίόίκήτίκήό ς αρχήό ς περίό των τρόπόπόίήό σεων τόυ
καταστατίκόυό .
Σε περίόπτωσή εγκαταό στασής τόυς στήν αλλόδαπήό , τα δίκαίόλόγήτίκαό συό στασήό ς τόυς
εκδίόδόνταί με βαό σή τήν ίσχυό όυσα νόμόθεσίόα τής χωόρας πόυ είόναί εγκατεστήμεό να, απόό τήν
όπόίόα καί εκδίόδεταί τό σχετίκόό πίστόπόίήτίκόό .
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α) Οί όίκόνόμίκόίό φόρείό ς πόυ είό ναί εγγεγραμμεό ν όί σε επίό σήμόυς καταλόό γόυς ήό δίαθεό τ όυν
πίστόπόίό ήσή απόό όργανίσμόυό ς πίστόπόίό ήσής πόυ συμμόρφωόνόνταί με τα ευρωπαίϋ κ αό πρόό τυπα
πίστόπόίό ήσής, καταό τήν εό ννόία τόυ Παραρτήό ματός VII τόυ Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016,
μπόρόυό ν να υπόβαό λλόυν στίς αναθεό τόυσες αρχεό ς πίστόπόίήτίκόό εγγραφήό ς εκδίδόό μενό απόό τήν
αρμόό δία αρχήό ήό τό πίστόπόίήτίκόό πόυ εκδίό δεταί απόό τόν αρμόό δίό όργανίσμόό πίστόπόίό ήσής.
Στα πίστόπόίήτίκαό αυταό αναφεό ρ όνταί τα δίκαίόλόγήτίκαό βαό σεί των όπόίό ων εό γίνε ή εγγραφήό των
εν λόό γω όίκόνόμίκωόν φόρεό ω ν στόν επίό σήμό καταό λόγό ήό ή πίστόπόίό ήσή καί ή καταό ταξή στόν εν
λόό γω καταό λόγό.
Η πίστόπόίόυό μενή εγγραφήό στόυς επίό σήμόυς καταλόό γόυς απόό τόυς αρμόό δίόυς όργανίσμόυό ς ήό τό
πίστόπόίήτίκόό , πόυ εκδίό δεταί απόό τόν όργανίσμόό πίστόπόίό ήσής, συνίσταό τεκμήό ρίό
καταλλήλόό τήτας όό σόν αφόραό τίς απαίτήό σείς πόίότίκήό ς επίλόγήό ς, τίς όπόίό ες καλυό πτεί ό επίό σήμός
καταό λόγός ήό τό πίστόπόίήτίκόό .
Οί όίκόνόμίκόίό φόρείό ς πόυ είό ν αί εγγεγραμμεό ν όί σε επίό σήμόυς καταλόό γόυς απαλλαό σσόνταί απόό
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τήν υπόχρεό ω σή υπόβόλήό ς των δίκαίόλόγήτίκωόν πόυ αναφεό ρόνταί στό πίστόπόίήτίκόό εγγραφήό ς
τόυς.
(β) Οί όίκόνόμίκόίό φόρείό ς πόυ είό ναί εγγεγραμμεό ν όί στό Μ.Ε.ΕΠ. εφόό σόν υπόβαό λλόυν
«Ενήμερόό τήτα Πτυχίό όυ» εν ίσχυό , απαλλαό σσόνταί απόό τήν υπόχρεό ωσή υπόβόλήό ς των
δίκαίόλόγήτίκωό ν 119:
- απόό σπασμα πόίνίκόυό μήτρωόόυ τόυ αό ρθρόυ 23.3.(α) τής παρόυό σας γία τόν Πρόό εδρό καί
Δίευθυό νόντα Συό μβόυλό εργόλήπτίκήό ς επίχείό ρ ήσής. Γία τα λόίπαό μεό λή τόυ Δ.Σ τής εταίρείό ας, θα
πρεό πεί να υπόβλήθείό αυτότελωός απόό σπασμα πόίνίκόυό μήτρωόόυ, καθόό σόν τα πρόό σωπα αυταό δεν
καλυό πτόνταί απόό τήν Ενήμερόό τήτα Πτυχίό όυ.
- φόρόλόγίκήό καί ασφαλίστίκήό ενήμερόό τήτα τόυ αό ρθρόυ 23.3.(β) τής παρόυό σας. 120
- τα πίστόπόίήτίκαό απόό τό αρμόό δίό Πρωτόδίκείό ό καί τό ΓΕΜΗ τόυ αό ρθρόυ 23.3.(γ) τής παρόυό σας
υπόό τήν πρόυϋ πόό θεσή όό μως όό τί καλυό πτόνταί πλήό ρως (όό λες όί πρόβλεπόό μενες περίπτωόσείς) απόό
τήν Ενήμερόό τήτα Πτυχίό όυ.
- τό πίστόπόίήτίκόό απόό τό αρμόό δίό επίμελήτήό ρίό όό σόν αφόραό τό λόό γό απόκλείσμόυό τόυ αό ρθρόυ
22. Α.4. (θ). 121
- τό πίστόπόίήτίκόό τής αρμόό δίας αρχήό ς γία τήν όνόμαστίκόπόίό ήσή των μετόχωό ν τόυ αό ρθρόυ
23.3. (στ).
- τα απόδείκτίκαό εό γγραφα νόμίμόπόίό ή σής τής εργόλήπτίκήό ς επίχείό ρήσής.
Σε περίό π τωσή πόυ καό πόίό απόό τα ανωτεό ρω δίκαίόλόγήτίκαό εό χεί λήό ξεί, πρόσκόμίό ζεταί τό σχετίκόό
δίκαίόλόγήτίκόό εν ίσχυό . Εφόό σόν στήν Ενήμερόό τήτα Πτυχίό όυ δεν αναφεό ρεταί ρήταό όό τί τα στελεό χή
τόυ πτυχίό όυ τόυ πρόσφεό ρ όντα είό ναί ασφαλίστίκωός ενήό μερα στό ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ό πρόσφεό ρων
πρόσκόμίό ζεί επίπλεό όν τής Ενήμερόό τήτας Πτυχίό όυ, ασφαλίστίκήό ενήμερόό τήτα γία τα στελεό χή
αυταό .
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στήν περίό π τωσή πόυ όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας επίθυμείό να στήρίχθείό στίς ίκανόό τήτες αό λλων φόρεό ων,
ή απόό δείξή όό τί θα εό χεί στή δίαό θεσήό τόυ τόυς αναγκαίό όυς πόό ρόυς, γίό νεταί με τήν υπόβόλήό
σχετίκόυό συμφωνήτίκόυό των φόρεό ω ν αυτωό ν γία τόν σκόπόό αυτόό .
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η πρόσφόραό των δίαγωνίζόμεό ν ων περίλαμβαό νεί τόυς ακόό λόυθόυς ήλεκτρόνίκόυό ς
υπόφακεό λόυς:
(α) υπόφαό κελό με τήν εό νδείξή «Δίκαίόλόγήτίκαό Συμμετόχήό ς»
(β) υπόφαό κελό με τήν εό νδείξή «Οίκόνόμίκήό Πρόσφόραό »
συό μφωνα με τα κατωτεό ρ ω:
24.2 Ο ήλεκτρόνίκόό ς υπόφαό κελός «Δίκαίόλόγήτίκαό Συμμετόχήό ς» πρεό πεί, επίό πόίνήό απόκλείσμόυό ,
να περίεό χεί 122 τα ακόό λόυθα:
- α) τό Τυπόπόίήμεό ν ό Έντυπό Υπευό θυνής Δήό λωσής ( ΤΕΥΔ )
- β) τήν εγγυό ήσή συμμετόχήό ς, τόυ αό ρθρόυ 15 τής παρόυό σας.
24.3 Ο ήλεκτρόνίκόό ς υπόφαό κελός «Οίκόνόμίκήό Πρόσφόραό » περίεό χεί τό ψήφίακαό υπόγεγραμμεό νό
αρχείόό pdf, τό όπόίό ό παραό γεταί απόό τό υπόσυό στήμα, αφόυό συμπλήρωθόυό ν καταλλήό λως όί σχετίκεό ς
φόό ρμες.
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24.4 Στήν περίόπτωσή πόυ με τήν πρόσφόραό υπόβαό λλόνταί ίδίωτίκαό εό γγραφα, αυταό γίόνόνταί
απόδεκταό είότε καταό τα πρόβλεπόό μενα στίς δίαταό ξείς τόυ Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είότε καί σε απλήό
φωτότυπίόα, εφόό σόν συνυπόβαό λλεταί υπευό θυνή δήό λωσή, στήν όπόίό α βεβαίωόνεταί ή ακρίόβείαό τόυς καί
ή όπόίόα φεό ρεί υπόγραφήό μεταό τήν εό ναρξή τής δίαδίκασίόας συό ναψής συό μβασής (ήό τόί μεταό τήν
ήμερόμήνίόα αναό ρτήσής τής πρόκήό ρυξής τής συό μβασής στό Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) 123.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1. Ο πρόσφεό ρων όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας αναφεό ρεί στήν πρόσφόραό τόυ τό τμήό μα τής συό μβασής πόυ
πρότίόθεταί να αναθεό σεί υπόό μόρφήό υπεργόλαβίό ας σε τρίότόυς, καθωός καί τόυς υπεργόλαό βόυς πόυ
πρότείόνεί.
25.2. Η τήό ρήσή των υπόχρεωόσεων τής παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 απόό υπεργόλαό βόυς δεν
αίόρεί τήν ευθυό νή τόυ κυρίόόυ αναδόό χόυ.
25.3. .................................................................... 124
25.4 Η αναθεό τόυσα αρχήό :
α) επαλήθευό εί υπόχρεωτίκαό τή συνδρόμήό των λόό γων απόκλείσμόυό τόυ αό ρθρόυ 22 Α τής παρόυό σας
γία τόυς υπεργόλαό βόυς καί όό τί δίαθεό τόυν τα αντίόστόίχα πρόσόό ντα γία τήν εκτεό λεσή τόυ εό ργόυ πόυ
αναλαμβαό νόυν125 συό μφωνα με τό αό ρθρό 165 τόυ ν. 4412/2016, με τό Τυπόπόίήμεό νό Έντυπό
Υπευό θυνής Δήό λωσής (ΤΕΥΔ).
β) απαίτείό υπόχρεωτίκαό απόό τόν όίκόνόμίκόό φόρεό α να αντίκαταστήό σεί εό ναν υπεργόλαό βό, όό ταν απόό
τήν ως αό νω επαλήό θευσή πρόκυό πτεί όό τί συντρεό χόυν λόό γόί απόκλείσμόυό τόυ καί όό τί δεν καλυό πτεί τα
αντίόστόίχα πρόσόό ντα γία τήν εκτεό λεσή τόυ εό ργόυ πόυ αναλαμβαό νεί συό μφωνα με τό αό ρθρό 165 τόυ ν.
4412/2016.
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η εό γκρίσή κατασκευήό ς τόυ δήμόπρατόυό μενόυ εό ργόυ, απόφασίό στήκε με τίς αρίθμ.
462/2018 και 463/2018 Απόφασεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας.
26.2 Ο Κυό ρίός τόυ Έργόυ μπόρείό να εγκαταστήό σεί γία τό εό ργό αυτόό Τεχνίκόό Συό μβόυλό. Ο
Αναό δόχός τόυ εό ρ γόυ, εό χεί τήν υπόχρεό ω σή να δίευκόλυό νεί τίς δραστήρίόό τήτες τόυ Τεχνίκόυό
Συμβόυό λόυ, πόυ πήγαό ζόυν απόό τή συμβατίκήό σχεό σή τής Υπήρεσίό ας με αυτόό ν.
26.3........................................................................................... 126
Καρδίτσα, 21-4-2020
(Τόπος – Ημερομηνία)
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών

Λαμπρινή Παρθένη
Πολιτικός Μηχανικός

Βάιος Ελευθερίου
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με τήν αρίθμόό 96/2020 απόό φασή τής Οίκόνόμίκήό ς Επίτρόπήό ς τόυ Δήό μόυ Καρδίότσας
Ο Δήμαρχος Καρδίτσας
Τσιάκος Βασίλειος
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1

Συμπλήρωόνόνταί τα στόίχείόα τής αναθεό τόυσας αρχήό ς. Επίσήμαίόνεταί όό τί όί αναθεό τόντες φόρείός
δυό νανταί να χρήσίμόπόίόυό ν τό παρόό ν τευό χός δίακήό ρυξής γία τίς συμβαό σείς πόυ αναθεό τόυν
συό μφωνα με τίς δίαταό ξείς τόυ Βίβλίόόυ ΙΙ τόυ ν. 4412/2016.
2

Αναγραό φεταί ό κωδίκόό ς ταυτόπόίόήσής τής δίατίθεό μενής πίόστωσής (π.χ. κωδίκόό ς εναό ρίθμόυ εό ργόυ
στό ΠΔΕ ήό κωδίκόό ς πίόστωσής τόυ τακτίκόυό πρόυϋ πόλόγίσμόυό τόυ φόρεό α υλόπόίόήσής). Σε
περίόπτωσή συγχρήματόδότόυό μενων εό ργων απόό πόό ρόυς τής Ευρωπαίϋκήό ς Ένωσής, αναγραό φεταί
καί ό τίότλός τόυ Επίχείρήσίακόυό Πρόγραό μματός τόυ ΕΣΠΑ ήό αό λλόυ συγχρήματόδότόυό μενόυ απόό
πόό ρόυς ΕΕ πρόγραό μματός στό πλαίόσίό τόυ όπόίό όυ είόναί ενταγμεό νό τό δήμόπρατόυό μενό εό ργό.
3

Συμπλήρωόνεταί ή επωνυμίόα τής αναθεό τόυσας αρχήό ς.
4

Mεό σω τής λείτόυργίκόό τήτας ''Επίκόίνωνίόα'' τόυ υπόσυστήό ματός
5

Πρβ. αό ρθρό 122 τόυ ν. 4412/2016. Η πρόκήό ρυξή συό μβασής περίλαμβαό νεί κατ' ελαό χίστόν τίς
πλήρόφόρίόες πόυ πρόβλεό πόνταί στό Μεό ρός Γ΄ τόυ Παραρτήό ματός V τόυ Πρόσαρτήό ματός Α΄ τόυ ν.
4412/2016. Επίσήμαίόνεταί όό τί, μεό χρί τήν εό κδόσή τυπόπόίήμεό νόυ εντυό πόυ πρόκήό ρυξής συό μβασής
γία συμβαό σείς καό τω των όρίόων, όί αναθεό τόυσες αρχεό ς, μπόρόυό ν να χρήσίμόπόίόυό ν τό αντίόστόίχό
τυπόπόίήμεό νό εό ντυπό “Πρόκήό ρυξή Συό μβασής”, αντλωόντας τό απόό τή δίαδρόμήό
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf καί δίαμόρφωόνόνταό ς τό
αναλόό γως.
6

Aπόό απόό τίς 2-5-2019, παρεό χεταί ή νεό α ήλεκτρόνίκήό υπήρεσίόα Promitheus
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πόυ πρόσφεό ρεί τή δυό νατόό τήτα ήλεκτρόνίκήό ς
συό νταξής καί δίαχείόρίσής τόυ Τυπόπόίήμεό νόυ Εντυό πόυ Υπευό θυνής Δήό λωσής (ΤΕΥΔ). Μπόρείότε να
δείότε τή σχετίκήό ανακόίόνωσή στή Δίαδίκτυακήό Πυό λή τόυ ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.
Επίσήμαίόνεταί όό τί ή χρήό σή τής ως αό νω υπήρεσίόας γία τή συό νταξή τόυ ΤΕΥΔ είόναί πρόαίρετίκήό γία
τίς αναθεό τόυσες αρχεό ς καί τόυς όίκόνόμίκόυό ς φόρείός, καθωός εξακόλόυθόυό ν να εχόυν τή
δυνατόό τήτα να δίαμόρφωόσόυν τό .doc αρχείόό πόυ είόναί δίαθεό σίμό στήν ίστόσελίόδα τής Αρχήό ς στή
δίαδρόμήό http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toytypopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashskatw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
7

Όταν είόναί αδυό νατό να παρασχεθείό ελευό θερή, πλήό ρής, αό μεσή καί δωρεαό ν ήλεκτρόνίκήό πρόό σβασή
σε όρίσμεό να εό γγραφα τής συό μβασής μπόρείό να περίλήφθείό στό παρόό ν αό ρθρό τής δίακήό ρυξής
πρόό βλεψή όό τί τα σχετίκαό εό γγραφα τής συό μβασής θα δίατεθόυό ν με μεό σα αό λλα πλήν των
ήλεκτρόνίκωόν (όό πως τό ταχυδρόμείό ό ήό αό λλό καταό λλήλό μεό σό ήό συνδυασμόό ς ταχυδρόμίκωόν ήό
αό λλων καταλλήό λων μεό σων καί ήλεκτρόνίκωόν μεό σων). Στήν περίόπτωσή αυτήό πρότείόνεταί ή
ακόό λόυθή δίατυό πωσή: «Τα ακόό λόυθα εό γγραφα τής συό μβασής ........................... δίατίόθενταί απόό
…………………………., όδόό ς …………………, πλήρόφόρίόες …………………. τήλ.:……………..:….. Οί
ενδίαφερόό μενόί μπόρόυό ν ακόό μα, να λαό βόυν γνωόσή των παρακαό τω εγγραό φων τής συό μβασής ……,
στα γραφείόα τής αναθεό τόυσας αρχήό ς καταό τίς εργαό σίμες ήμεό ρες καί ωόρες.»
8

Όταν δεν μπόρείό να πρόσφερθείό ελευό θερή, πλήό ρής, αό μεσή καί δωρεαό ν ήλεκτρόνίκήό πρόό σβασή σε
όρίσμεό να εό γγραφα τής συό μβασής, δίόό τί ή αναθεό τόυσα αρχήό πρότίόθεταί να εφαρμόό σεί τήν παρ. 2
τόυ αό ρθρόυ 21 τόυ ν. 4412/2016, αναφεό ρόνταί, στό παρόό ν αό ρθρό τής δίακήό ρυξής, τα μεό τρα
πρόστασίόας τόυ εμπίστευτίκόυό χαρακτήό ρα των πλήρόφόρίωόν, τα όπόίόα απαίτόυό νταί, καί τόν
τρόό πό με τόν όπόίόό είόναί δυνατήό ή πρόό σβασή στα σχετίκαό εό γγραφα. Ενδείκτίκαό , λ.χ., ή
αναθεό τόυσα αρχήό θα μπόρόυό σε να αναφεό ρεί όό τί: “Ο όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας αναλαμβαό νεί τήν
υπόχρεό ωσή να τήρήό σεί εμπίστευτίκαό καί να μή γνωστόπόίήό σεί σε τρίότόυς (συμπερίλαμβανόμεό νων
των εκπρόσωόπων τόυ ελλήνίκόυό καί δίεθνόυό ς Τυό πόυ), χωρίός τήν πρόήγόυό μενή εό γγραφή
συγκαταό θεσή τής Αναθεό τόυσας Αρχήό ς, τα ανωτεό ρω εό γγραφα ήό πλήρόφόρίόες πόυ πρόκυό πτόυν απόό
αυταό . Οί όίκόνόμίκόίό φόρείός δίασφαλίόζόυν τήν τήό ρήσή των απαίτήό σεων αυτωόν απόό τό πρόσωπίκόό
τόυς, τόυς υπεργόλαό βόυς τόυς καί καό θε αό λλό τρίότό πρόό σωπό πόυ χρήσίμόπόίόυό ν καταό τήν
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αναό θεσή ήό εκτεό λεσή τής συό μβασής. Γία τόν σκόπόό αυτόό , καταό τήν παραλαβήό των εγγραό φων τής
συό μβασής, υπόβαό λλεί υπευό θυνή δήό λωσή τόυ ν. 1599/1986 με τήν όπόίόα δήλωόνεί τα ανωτεό ρω”.
9

Συμπλήρωόνεταί απόό τήν Αναθεό τόυσα Αρχήό με σαφήό νεία συγκεκρίμεό νή ήμερόμήνίόα ( “εγκαίόρως,
ήό τόί ως τήν... ), πρός απόφυγήό όίασδήό πότε συό γχυσής καί αμφίβόλίόας.
10

Συμπλήρωόνεταί ή τεό ταρτή ήμεό ρα πρίν απόό τή λήό ξή τής πρόθεσμίό ας τόυ αό ρθρόυ 14 τής
παρόυό σας.Σε περίό πτωσή πόυ ή ήμεό ρα αυτήό είόναί αργίόα, τίόθεταί ή πρόήγόυό μενή αυτήό ς εργαό σίμή
ήμεό ρα. Πρβλ καί αό ρθρό 11 τής υπ' αρίθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. (3821 Β').
11

Πρβλ. αό ρθρό 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τής υπ' αρίθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
12

Σε περίόπτωσή εφαρμόγήό ς τής δίαδίκασίόας τόυ αό ρθρόυ 95 παρ. 2 περ. Β υπόπ. Αα τόυ ν.
4412/2016 “Ελευό θερή συμπλήό ρωσή τίμόλόγίόόυ”, όί αναθεό τόυσες αρχεό ς περίλαμβαό νόυν στήν εν
λόό γω περίό πτωσή (στ) αναφόραό γία τήν υπόβόλήό τόυ σχετίκόυό τίμόλόγίόόυ.
13

Πρβ. αό ρθρό 92 παρ. 8 τόυ ν. 4412/2016, όό πως πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ.8 υπόπαρ. β. τόυ
ν. 4605/2019 καί τρόπόπόίήό θήκε απόό τό αό ρθρό 56 παρ. 4 τόυ ν. 4609/2019.
14

Άρθρό 92 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016, όό πως πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 8 περ. β’ τόυ ν.
4605/2019 καί τό αό ρθρό 56 παρ. 3 τόυ ν. 4609/2019 (Α’67). Σήμείωόνεταί όό τί ή πρόθεσμίόα των 10
ήμερωόν πόυ αναγραό φεταί στό παρόό ν σήμείόό αφόραό μόό νό τόν χρόό νό υπόγραφήό ς τής ΥΔ καί σε
καμίόα περίό πτωσή δεν συνδεό εταί με τήν συνόλίκήό πρόθεσμίό α υπόβόλήό ς των πρόσφόρωόν με τήν
εό ννόία όό τί όί όίκόνόμίκόίό φόρείός εό χόυν τή δυνατόό τήτα να υπόβαό λλόυν τήν πρόσφόραό τόυς
όπότεδήό πότε καταό τήν ως αό νω πρόθεσμίόα.
15

Επίσήμαίόνεταί όό τί, ως πρός τίς πρόθεσμίόες γία τήν όλόκλήό ρωσή των ενεργείωόν τής Επίτρόπήό ς
Δίενεό ργείας Δίαγωνίσμόυό ίσχυό όυν τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 221Α τόυ ν. 4412/2016, τό όπόίό ό
πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 28 τόυ ν. 4605/19 καί τρόπόπόίήό θήκε με τό αρ. 56 παρ. 7 τόυ ν.
4609/2019
16

Πρβ αό ρθρό 221Α παρ. 1 περ. β τόυ ν. 4412/2016 όό πως πρόστεό θήκε με τήν παρ. 28 τόυ αό ρθρόυ 43
τόυ ν. 4605/2019 καί τρόπόπόίήό θήκε με τό αρ. 56 παρ. 7 τόυ ν. 4609/2019
17

Επίσήμαίόνεταί όό τί αν ή αναθεό τόυσα αρχήό θεωρήό σεί όό τί πρόσφόρεό ς φαίόνόνταί ασυνήό θίστα
χαμήλεό ς, απαίτείό απόό τόυς όίκόνόμίκόυό ς φόρείός να εξήγήό σόυν τήν τίμήό ήό τό κόό στός πόυ
πρότείόνόυν στήν πρόσφόραό τόυς, εντόό ς απόκλείστίκήό ς πρόθεσμίόας, καταό ανωότατό όό ρίό δεό κα
ήμερωόν απόό τήν κόίνόπόίόήσή τής σχετίκήό ς πρόό σκλήσής. Στήν περίόπτωσή αυτήό εφαρμόό ζόνταί τα
αό ρθρα 88 καί 89 τόυ ν. 4412/2016.
18

Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόίήό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 12 περ.
α τόυ ν. 4605/19.
19

Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόίήό θήκε με τό αό ρθρό 107 περ. 19 τόυ ν.
4497/2017 (Α 171).
20

Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, όό πως αντίκατασταό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 12 περ. β
τόυ ν. 4605/19.
21

Με τήν επίφυό λαξή των παρ. 7 καί 8 τόυ αό ρθρόυ 78 τόυ ν. 4412/2016 ( λήό ψή επανόρθωτίκωόν
μεό σων ).
22

Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόίήό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 12 περ. γ
τόυ ν. 4605/19.
23
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Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόίήό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 13 περ. β
τόυ ν. 4605/19.
24

Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόίήό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 13 περ. γ
τόυ ν. 4605/19.
25

Η απόό φασή κατακυό ρωσής κόίνόπόίείόταί στόν πρόσωρίνόό αναό δόχό: 1) στήν περίόπτωσή υπόβόλήό ς
υπευό θυνής δήό λωσής, μεταό τόν εό λεγχό αυτήό ς καί τή δίαπίόστωσή τής όρθόό τήταό ς τής απόό τήν
Επίτρόπήό Δίαγωνίσμόυό καταό τό αό ρθρό 4.2 ε' πρωότό εδαό φίό, καί 2) στήν περίό πτωσή πόυ δεν
απαίτείόταί ή υπόβόλήό υπευό θυνής δήό λωσής, μεταό τήν όλόκλήό ρωσή τόυ ελεό γχόυ των
δίκαίόλόγήτίκωόν τόυ πρόσωρίνόυό αναδόό χόυ καταό τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 4.2 α' εό ως δ' τής
παρόυό σας καί τήν αό πρακτή παό ρόδό τής πρόθεσμίόας αό σκήσής πρόδίκαστίκήό ς πρόσφυγήό ς.
26

Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόίήό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 13 περ. δ
τόυ ν. 4605/19.
27

Πρβλ. παρ. 7 τόυ αό ρθρόυ 379 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόίήό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 4 τόυ ν.
4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. καί αό ρθρό 15 παρ. 1 τής ΚΥΑ 117384/26-10-2017.
28

Πρβλ. αό ρθρό 361 τόυ ν. 4412/2016.
29

Πρβ. αό ρθρό 364 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, όό πως πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 41 τόυ ν.
4605/2019.
30

Πρβλ. αό ρθρό 367 τόυ ν. 4412/2016 καί π.δ. 39/2017.
31

Πρβ. αό ρθρό 365 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόίήό θήκε απόό τό αό ρθρό 43 παρ. 42 τόυ ν.
4605/2019.
32

Πρβλ. αό ρθρό 372 παρ. 1 εό ως 3 τόυ ν. 4412/2016.
33

Πρβ. αό ρθρό 372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόίήό θήκε απόό τό αό ρθρό 43 παρ. 45 τόυ ν.
4605/2019
34

Πρβλ. αό ρθρό 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόίόήθήκε με τό αό ρθρό 107 περ. 14 τόυ ν.
4497/2017 (Α 171).
35

Τίόθεταί μόό νό εφόό σόν πρόό κείταί γία συγχρήματόδότόυό μενό εό ργό απόό πόό ρόυς τής Ευρωπαίϋκήό ς
Ένωσής.
36

Τίόθεταί μόό νό εφόό σόν επίλεγείό ή δίενεό ργεία κλήό ρωσής γία τή συγκρόό τήσή συλλόγίκωόν όργαό νων.
37

Απόό 1-1-2017 τίόθεταί σε ίσχυό τό π.δ 80/2016 (Α' 145), τό όπόίόό με τό αό ρθρό 13 καταργείό τό π.δ
113/2010.
38

Τίόθεταί μόό νό όό ταν εκ τόυ συμβατίκόυό πόσόυό (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίός ΦΠΑ), πρόκυό πτεί υπόχρεό ωσή
όνόμαστίκόπόπίόήσής των μετόχωόν των Α.Ε.
39

Νόό μόί, ΠΔ καί υπόυργίκεό ς απόφαό σείς πόυ εκδίόδόνταί μεταό τήν εό ναρξή τής δίαδίκασίόας συό ναψής
τής συό μβασής συό μφωνα με τό αό ρθρό 120 τόυ ν. 4412/2016, δεν απότελόυό ν μεό ρός τόυ
εφαρμόστεό όυ θεσμίκόυό πλαίσίόόυ τής.
40

Όταν πρόό κείταί γία συγχρήματόδότόυό μενό απόό τήν Ε.Ε. εό ργό, τόυό τό να αναγραό φεταί στή
Δίακήό ρυξή καί είδίκόό τερα να αναγραό φεταί ό τίότλός τής Πραό ξής καί τόυ Επίχείρήσίακόυό
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Πρόγραό μματός στό πλαίόσίό τόυ όπόίόόυ είόναί ενταγμεό νό τό δήμόπρατόυό μενό εό ργό, καθωός καί τα
πόσόσταό συγχρήματόδόό τήσής τής δαπαό νής τόυ εό ργόυ απόό εθνίκόυό ς καί ενωσίακόυό ς πόό ρόυς (με
αναφόραό στό δίαρθρωτίκόό ταμείόό). Επίόσής, ή σχετίκήό συμπλήό ρωσή ακόλόυθείό τή δίακρίτήό
όρόλόγίόα Συλλόγίκεό ς Απόφαό σείς ( ΣΑ ) εό ργων ήό ΚΑΕ, αναό λόγα τήν πήγήό χρήματόδόό τήσής (ΠΔΕ ήό
Τακτίκόό ς πρόυϋ πόλόγίσμόό ς). Γία τό ζήό τήμα τής αναό λήψής δαπανωόν δήμόσίόων επενδυό σεων, βλ. καί
αό ρθρό 5 τόυ π.δ. 80/2016.
41

Οί κρατήό σείς πρόσαρμόό ζόνταί αναό λόγα με τόν φόρεό α εκτεό λεσής τόυ εό ργόυ.
42

Πρβλ. αό ρθρό 4 παρ. 3 εό βδόμό εδαό φίό τόυ ν. 4013/2011, όό πως αντίκατασταό θήκε απόό τό αό ρθρό 44
τόυ ν. 4605/2019.
43

Ή/καί ή Επίτρόπήό Δίαγωνίσμόυό , καταό περίό πτωσή (πρβλ. αό ρθρό 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τής με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.).
44

Πρβλ. όμόίόως πρόήγόυό μενή υπόσήμείόωσή.
45

Συό μφωνα με τό αό ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 “Αναό λήψή υπόχρεωόσεων απόό τόυς δίαταό κτες” ( Α΄
145 ): “Οί δίακήρυό ξείς, όί απόφαό σείς αναό θεσής καί όί συμβαό σείς πόυ συναό πτόνταί γία λόγαρίασμόό
των φόρεό ων Γενίκήό ς Κυβεό ρνήσής αναφεό ρόυν απαραίότήτα τόν αρίθμόό καί τή χρόνόλόγίόα τής
απόό φασής αναό λήψής υπόχρεό ωσής, τόν αρίθμόό καταχωόρίσήό ς τής στα λόγίστίκαό βίβλίόα τόυ όίκείόόυ
φόρεό α, καθωός καί τόν αρίθμόό τής απόό φασής εό γκρίσής τής πόλυετόυό ς αναό λήψής σε περίό πτωσή πόυ
ή δαπαό νή εκτείόνεταί σε περίσσόό τερα τόυ ενόό ς όίκόνόμίκαό εό τή.". Επίόσής, συό μφωνα με τό αό ρθρό 12
παρ. 2 γ) τόυ ίόδίόυ π.δ : “Δίακήρυό ξείς, όό πόυ απαίτείόταί, καί απόφαό σείς αναό θεσής πόυ εκδίόδόνταί
καί συμβαό σείς πόυ συναό πτόνταί απόό φόρείός τής Γενίκήό ς Κυβεό ρνήσής είόναί αό κυρες, εφόό σόν δεν εό χεί
πρόήγήθείό αυτωόν ή εό κδόσή τής απόό φασής αναό λήψής υπόχρεό ωσής τόυ αό ρθρόυ 2, παρ. 2 τόυ
παρόό ντός. "Πρβλ. καί αό ρθρό 5 τόυ ως αό νω δίαταό γματός “Αναό λήψή δαπανωόν δήμόσίόων
επενδυό σεων”.
46

Σε περίόπτωσή πόυ περίλαμβαό νόνταί τυχόό ν δίκαίωόματα πρόαίόρεσής, δίαμόρφωόνεταί αναλόό γως ή
εκτίμωόμενή αξίόα τής συό μβασής (πρόυϋ πόλόγίσμόό ς δήμόπραό τήσής) καί τό παρόό ν αό ρθρό (πρβ. αό ρθρα
6 παρ. 1 καί 132 παρ. 1 περ. α' τόυ ν. 4412/2016).
47

Τό πόσόό των απρόό βλεπτων δαπανωόν επαναυϋ πόλόγίόζεταί καταό τήν υπόγραφήό τής συό μβασής,
αναό λόγα με τήν πρόσφερθείόσα εό κπτωσή, ωόστε να δίατήρείόταί ή εν λόό γω πόσόστίαίόα αναλόγίόα τόυ
15% επίό τής δαπαό νής εργασίωόν με ΓΕ&ΟΕ, συό μφωνα με τήν παραό γραφό 3 τόυ αό ρθρόυ 156 ν.
4412/2016.
48

Πρβλ. αό ρθρό 6 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016.
49

Η αναθεό τόυσα αρχήό δίαμόρφωόνεί τό παρόό ν σήμείόό τής δίακήό ρυξής, αναό λόγα με τό αν απόφασίόσεί
να υπόδίαίρεό σεί τή συό μβασή σε περίσσόό τερα τμήό ματα/εό ργα ήό όό χί, ήό τόί να τα αναθεό σεί ως ενίαίόό
συό νόλό. Στήν περίόπτωσή πόυ επίλεό ξεί να μήν υπόδίαίρεό σεί σε τμήό ματα, αναφεό ρεί, στό παρόό ν
σήμείόό τής δίακήό ρυξής, τόυς βασίκόυό ς λόό γόυς τής απόό φασήό ς τής αυτήό ς (πρβλ. αό ρθρό 59 τόυ ν.
4412/2016).
50

όό πως συμπλήρωόθήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 21 τόυ ν. 4605/2019
51

Μπόρείό ή εό ναρξή τής πρόθεσμίόας να όρίόζεταί δίαφόρετίκαό , αν λόό γόυ χαό ρή δεν πρόβλεό πεταί ή
αό μεσή εό ναρξή των εργασίωόν (αό ρθρό 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
52

Με τήν επίφυό λαξή τής επόό μενής υπόσήμείόωσής.
53

Οί αναθεό τόυσες αρχεό ς μπόρείό να επίτρεό πόυν τήν υπόβόλήό εναλλακτίκωόν πρόσφόρωόν καί στήν
περίόπτωσή αυτήό πρόσαρμόό ζεταί αντίστόίό χως τό 13.4. ( πρβλ αό ρθρό 57 τόυ ν. 4412/2016 ).
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54

Τό πόσόστόό τής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς δεν μπόρείό να υπερβαίόνεί τό 2% τής εκτίμωόμενής αξίόας τής
συό μβασής, χωρίός τό Φ.Π.Α., με αναό λόγή στρόγγυλόπόίόήσή μή συνυπόλόγίζόμεό νων των
δίκαίωμαό των πρόαίόρεσής καί παραό τασής τής συό μβασής (Πρβ αό ρθρό 72 παρ. 1 περ. α, όό πως
τρόπόπόίήό θήκε με τήν παρ. 5α τόυ αό ρθρόυ 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).
55

Πρβ. αό ρθρό 72 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόίήό θήκε με τήν περ. 4 τόυ αό ρθρόυ 107 τόυ ν.
4497/2017 (Α' 171) καί τήν παρ. 5 περ. β, γ καί δ τόυ αό ρθρόυ 43 τόυ ν. 4605/2019
56

Εφόό σόν συντρεό χεί περίόπτωσή, καταό τό αό ρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016, όπόό τε μνήμόνευό όνταί καί όί
απαραίότήτες λεπτόμεό ρείες.
57

Συμπλήρωόνεταί αν πρόβλεό πεταί ήό όό χί ή χόρήό γήσή πρόκαταβόλήό ς. Συό μφωνα με τήν παραό γραφό 10
εδ. α τόυ αό ρθρόυ 25 τόυ ν. 3614/2007 (όό πως πρόστεό θήκε με τήν παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 242 τόυ ν.
4072/2012), στίς περίπτωόσείς συγχρήματόδότόυό μενων δήμόό σίων εό ργων στίς δίακήρυό ξείς
υπόχρεωτίκαό περίλαμβαό νεταί δυνατόό τήτα χόρήό γήσής πρόκαταβόλήό ς. Η υπόχρεό ωσή αυτήό
εξακόλόυθείό να ίσχυό εί καί γία τα πρόγραό μματα τής περίόό δόυ 2014-2020 δυναό μεί τής παρ. 15 τόυ
αό ρθρόυ 59 τόυ ν. 4314/2014.
58

Εφόό σόν πρόβλεό πεταί πρόκαταβόλήό συμπλήρωόνόνταί όί όό ρόί γία τήν εγγυήτίκήό επίστόλήό
πρόκαταβόλήό ς. Επίσήμαίόνεταί όό τί ή εγγυό ήσή καλήό ς εκτεό λεσής καλυό πτεί καί τήν παρόχήό ίσόό πόσής
πρόκαταβόλήό ς πρός τόν αναό δόχό, χωρίός να απαίτείόταί ή καταό θεσή εγγυό ήσής πρόκαταβόλήό ς. Στήν
περίόπτωσή πόυ με τήν παρόυό σα όρίόζεταί μεγαλυό τερό υό ψός πρόκαταβόλήό ς (πχ 15%), αυτήό
λαμβαό νεταί με τήν καταό θεσή απόό τόν αναό δόχό εγγυό ήσής πρόκαταβόλήό ς πόυ θα καλυό πτεί τή
δίαφόραό μεταξυό τόυ πόσόυό τής εγγυό ήσής καλήό ς εκτεό λεσής καί τόυ πόσόυό τής καταβαλλόό μενής
πρόκαταβόλήό ς (παρ. 1 δ αό ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016).
59

Οί αναθεό τόυσες αρχεό ς μπόρόυό ν να ζήτόυό ν απόό τόυς πρόσφεό ρόντες να παραό σχόυν «Εγγυό ήσή καλήό ς
λείτόυργίόας» γία τήν απόκαταό στασή των ελαττωμαό των πόυ ανακυό πτόυν ήό των ζήμίωόν πόυ
πρόκαλόυό νταί απόό δυσλείτόυργίόα των εό ργων καταό τήν περίόόδό εγγυό ήσής καλήό ς λείτόυργίόας,
εφόό σόν πρόβλεό πεταί στα εό γγραφα τής συό μβασής. Τό υό ψός τής εγγυό ήσής καλήό ς λείτόυργίόας
συμπλήρωόνεταί σε συγκεκρίμεό νό χρήματίκόό πόσόό . Οί εγγυήτίκεό ς επίστόλεό ς καλήό ς λείτόυργίόας
περίλαμβαό νόυν κατ’ ελαό χίστόν τα αναφερόό μενα στήν παραό γραφό 15.2 τής παρόυό σας καί
επίπρόό σθετα, τόν αρίθμόό καί τόν τίότλό τής σχετίκήό ς συό μβασής.
60

Τα γραμμαό τία συό στασής χρήματίκήό ς παρακαταθήό κής τόυ Ταμείό όυ Παρακαταθήκωόν καί Δανείόων,
γία τήν παρόχήό εγγυήό σεων συμμετόχήό ς καί καλήό ς εκτεό λεσής (εγγυόδότίκήό παρακαταθήό κή)
συστήό νόνταί συό μφωνα με τήν είδίκήό νόμόθεσίόα πόυ δίεό πεί αυτόό καί είδίκόό τερα βαό σεί τόυ αό ρθρόυ
4 τόυ π.δ τής 30 Δεκεμβρίόόυ 1926/3 Ιανόυαρίό όυ 1927 (“Περίό συσταό σεως καί απόδόό σεως
παρακαταθήκωόν καί καταθεό σεων παραό τω Ταμείόω Παρακαταθήκωόν καί Δανείόων”). Πρβλ. Τό με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 εό γγραφό τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
61

Πρβλ. καί τα είδίκόό τερα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 4.1.ζ. τής παρόυό σας, ως πρός τίς εγγυήό σείς
συμμετόχήό ς.
62

Η ελαό χίστή πρόθεσμίό α παραλαβήό ς των πρόσφόρωόν καθόρίόζεταί συό μφωνα με τό αό ρθρό 121 όυ ν.
4412/2016, όό πως αυτόό τρόπόπόίήό θήκε με τήν παρ. 19 τόυ αό ρθρόυ 43 τόυ ν. 4605/2019 .
63

Πρότείόνεταί όί αναθεό τόυσες αρχεό ς να όρίόζόυν τήν ήμερόμήνίόα ήλεκτρόνίκήό ς απόσφραό γίσής των
πρόσφόρωόν μεταό τήν παρεό λευσή τρίωόν εργασίόμων ήμερωόν απόό τήν καταλήκτίκήό ήμερόμήνίόα
υπόβόλήό ς των πρόσφόρωόν, πρόκείμεό νόυ να εό χεί πρόσκόμίστείό απόό τόυς συμμετεό χόντες καί ή
πρωτόό τυπή εγγυό ήσή συμμετόχήό ς, συό μφωνα με τα πρόβλεπόό μενα στό αό ρθρό 3.5. περ. β τής
παρόυό σας.
64

Ορίόζεταί ό χρόό νός απόό τήν Αναθεό τόυσα Αρχήό κατ΄ εκτίόμήσή των ίδίαίτερότήό των τής δίαδίκασίόας.
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Γία τόν καθόρίσμόό τόυ χρόό νόυ ίσχυό ός τής πρόσφόραό ς, πρβ. Άρθρό 97 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016.
65

Πρβ. υπόσήμείόωσή γία πρόκήό ρυξή συό μβασής στό αό ρθρό 2.1 τής παρόυό σας.
66

Συό μφωνα με τίς περ. (31) καί (35) παρ. 1 καί τήν παρ. 3 αό ρθρόυ 377 καθωός καί τίς παρ. 11 καί 12
αό ρθρόυ 379 ν. 4412/2016, εξακόλόυθείό ή υπόχρεό ωσή δήμόσίόευσής πρόκήό ρυξής συό μφωνα με τίς
παρ. 7 καί 8 αό ρθρόυ 15 ν. 3669/2008 μεό χρί τήν 31/12/2017 σε δυό ό ήμερήό σίες εφήμερίόδες καί
στόν περίφερείακόό καί τόπίκόό τυό πό μεό χρί 31/12/2020 (πρβλ καί τήν ενόό τήτα Δ τής εγκυκλίόόυ με
αρίθ. Ε. 16/2007 τής ΓΓΔΕ τόυ ΥΠΕΧΩΔΕ).
67

Πρβλ. αό ρθρό 68 ν. 4412/2016. Εφόό σόν ή αναθεό τόυσα αρχήό επίλεό ξεί τή δίαβόυό λευσή επίό των
δήμόσίευμεό νων εγγραό φων τής συό μβασής συό μφωνα πρός τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 68 ν.
4412/2016, συμπλήρωόνεταί τό αό ρθρό 20Α κατ΄ αντίστόίχίόα με τό αό ρθρό 20Α τόυ τευό χόυς
δίακήό ρυξής συό μβασής εό ργόυ με αξίόλόό γήσή μελεό τής (μελετόκατασκευήό )
68

Πρβ. Άρθρό 25 τόυ ν. 4412/2016. Επίσήμαίόνεταί όό τί όί αναθεό τόυσες αρχεό ς δεν μπόρόυό ν να καλόυό ν
συγκεκρίμεό νες ταό ξείς/ πτυχίόα τόυ ΜΕΕΠ.
69

Κατ’ αντίστόίχίόα με τα όυσίωόδή χαρακτήρίστίκαό τόυ εό ργόυ συό μφωνα με τό αό ρθρό 11 τής
παρόυό σας (αναφεό ρεταί ή κατήγόρίόα ήό όί κατήγόρίόες στίς όπόίόες εμπίόπτεί τό εό ργό συό μφωνα με τό
αό ρθρό 100 τόυ ν. 3669/2008 καί τόυς είδίκόό τερόυς όό ρόυς τόυ αό ρθρόυ 76 ν. 4412/2016).
70

Πρβλ περ. ε παρ. 1 αό ρθρόυ 91 ν. 4412/2016.
71

Πρβλ. αό ρθρό 73 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόίήό θήκε με τό αό ρθρό 107 περ. 6 τόυ ν.
4497/2017. Επίσήμαίόνεταί όό τί όί αναθεό τόυσες αρχεό ς πρεό πεί να πρόσαρμόό ζόυν τό σχετίκόό πεδίόό
τόυ Μεό ρόυς ΙΙΙ.Α τόυ ΤΕΥΔ καί είδίκόό τερα, αντίό τής αναφόραό ς σε “τελεσίόδίκή καταδίκαστίκήό
απόό φασή”, δεδόμεό νής τής ως αό νω νόμόθετίκήό ς μεταβόλήό ς, να θεό τόυν τή φραό σή “αμεταό κλήτή
καταδίκαστίκήό απόό φασή”, ή δε σχετίκήό δήό λωσή τόυ όίκόνόμίκόυό φόρεό α στό ΤΕΥΔ αφόραό μόό νό σε
αμεταό κλήτες καταδίκαστίκεό ς απόφαό σείς.
72

Πρβλ. αό ρθρό 73 παρ. 1 τελευταίόα δυό ό εδαό φία τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόίήό θήκαν με τό
αό ρθρό 107 περ. 7 τόυ ν. 4497/2017.
73

Πρβ. αό ρθρό 73 παρ. 2 περίόπτωσή γ τόυ ν. 4412/2016 , ή όπόίόα πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 39 τόυ ν.
4488/2017.
74

Επίσήμαίόνεταί όό τί ή εν λόό γω πρόό βλεψή γία παρεό κκλίσή απόό τόν υπόχρεωτίκόό απόκλείσμόό
απότελείό δυνατόό τήτα τής αναθεό τόυσας αρχήό ς (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Σε
περίόπτωσή πόυ δεν επίθυμείό να πρόβλεό ψεί τή σχετίκήό δυνατόό τήτα, ή αναθεό τόυσα αρχήό δίαγραό φεί
τήν παραό γραφό αυτήό .
75

Επίσήμαίόνεταί όό τί ή εν λόό γω πρόό βλεψή γία παρεό κκλίσή απόό τόν υπόχρεωτίκόό απόκλείσμόό
απότελείό δυνατόό τήτα τής αναθεό τόυσας αρχήό ς (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Σε
περίόπτωσή πόυ δεν επίθυμείό να πρόβλεό ψεί τή σχετίκήό δυνατόό τήτα, ή αναθεό τόυσα αρχήό δίαγραό φεί
τήν παραό γραφό αυτήό .
76

Οί λόό γόί τής παραγραό φόυ 22.Α.4. απότελόυό ν δυνήτίκόυό ς λόό γόυς απόκλείσμόυό συό μφωνα με τό
αό ρθρό 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Καταό συνεό πεία, ή αναθεό τόυσα αρχήό δυό ναταί να επίλεό ξεί εό ναν,
περίσσόό τερόυς, όό λόυς ήό ενδεχόμεό νως καί κανεό ναν απόό τόυς λόό γόυς απόκλείσμόυό συνεκτίμωόντας
τα ίδίαίότερα χαρακτήρίστίκαό τής υπόό αναό θεσή συό μβασής (εκτίμωόμενή αξίόα αυτήό ς, είδίκεό ς
περίσταό σείς κλπ), με σχετίκήό πρόό βλεψή στό παρόό ν σήμείόό τής δίακήό ρυξής.
77

Σήμείωόνεταί όό τί ό ανωτεό ρω εθνίκόό ς λόό γός απόκλείσμόυό τίόθεταί στή δίακήό ρυξή μόό νό γία
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συμβαό σείς εό ργων πρόυϋ πόλόγίσμόυό εκτίμωόμενής αξίόας ανωότερής τόυ 1.000.000,00 ευρωό καί στήν
περίόπτωσή αυτήό συμπλήρωόνεταί στό Μεό ρός ΙΙΙ Δ τόυ ΤΕΥΔ
78

Πρβλ. αό ρθρό 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, ή όπόίόα πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 107 περ. 9 τόυ ν.
4497/2017. Επίόσής, βλ. υπ’ αρίθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 εό γγραφό τής Αρχήό ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ09Β) σχετίκαό με τήν απόό φασή ΔΕΕ τής 24 Οκτωβρίό όυ 2018 στήν υπόό θεσή C-124/2017 Vossloh,
ίδίόως σκεό ψείς 38-41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019..
79

Υπενθυμίόζεταί όό τί αναφόραό στήν παραό γραφό 22.Α.4 θα γίόνεί μόό νό στήν περίόπτωσή πόυ ή
Αναθεό τόυσα Αρχήό επίλεό ξεί καό πόίόν απόό τόυς δυνήτίκόυό ς λόό γόυς απόκλείσμόυό .
80

Επίσήμαίόνεταί όό τί όό λα τα κρίτήό ρία πόίότίκήό ς επίλόγήό ς, πλήν τής καταλλήλόό τήτας γία τήν αό σκήσή
επαγγελματίκήό ς δραστήρίόό τήτας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμόό με τό αρ. 76 τόυ ν. 4412/2016),
είόναί πρόαίρετίκαό γία τήν αναθεό τόυσα αρχήό καί πρεό πεί να σχετίόζόνταί καί να είόναί αναό λόγα με τό
αντίκείόμενό τής συό μβασής (αό ρθρό 75 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016). Σε καό θε περίόπτωσή, πρεό πεί να
δίαμόρφωόνόνταί καταό τρόό πό, ωόστε να μήν περίόρίόζεταί δυσαναό λόγα ή συμμετόχήό των
ενδίαφερόό μενων όίκόνόμίκωόν φόρεό ων στόυς δίαγωνίσμόυό ς. Καταό τό σταό δίό τόυ πρόσδίόρίσμόυό
των κρίτήρίόων καταλλήλόό τήτας των υπόψήφίόων, είόναί αναγκαίόό να τήρόυό νταί απόό τίς
αναθεό τόυσες αρχεό ς, όί θεμελίωόδείς ενωσίακεό ς αρχεό ς, ίδίόως ή αρχήό τής ίόσής μεταχείόρίσής των
συμμετεχόό ντων, τής απόφυγήό ς των δίακρίόσεων, τής δίαφαό νείας καί τής αναό πτυξής τόυ ελευό θερόυ
ανταγωνίσμόυό . Τα κρίτήό ρία επίλόγήό ς τόυ αό ρθρόυ 22.Β – 22.Ε εξεταό ζόνταί καταό τή δίαδίκασίόα
ελεό γχόυ τής καταλλήλόό τήτας τόυ πρόσφεό ρόντός να εκτελεό σεί τή συό μβασή (κρίτήό ρία “on/off”).
81

Επίσήμαίόνεταί όό τί όί αναθεό τόυσες αρχεό ς δεν μπόρόυό ν να καλόυό ν συγκεκρίμεό νες ταό ξείς/ πτυχίόα
τόυ ΜΕΕΠ. Πρβλ. αό ρθρα 76 παρ. 1, 3 καί 4, όό πως ίσχυό όυν δυναό μεί τόυ αό ρθρόυ 119 παρ. 5 περ. α'
εό ως δ' τόυ ν. 4472/2017, σε συνδυασμόό με τό αό ρθρό 75 παρ. 2 & 5 τόυ ν. 4412/2016 (πρβ. καί
αό ρθρό 80 παρ. 1 τόυ ν. 3669/2008, όό πως αντίκατασταό θήκε με τό αό ρθρό 119 παρ. 5 περ. ή' τόυ ν.
4472/2017).
82

Οί αναθεό τόυσες αρχεό ς μπόρόυό ν να επίβαό λλόυν απαίτήό σείς πόυ να δίασφαλίόζόυν όό τί όί όίκόνόμίκόίό
φόρείό ς δίαθεό τόυν τήν αναγκαίόα όίκόνόμίκήό καί χρήματόδότίκήό ίκανόό τήτα γία τήν εκτεό λεσή τής
συό μβασής. Όλες όί απαίτήό σείς πρεό πεί να σχετίόζόνταί καί να είόναί αναό λόγες με τό αντίκείόμενό τής
συό μβασής (πρβ. αό ρθρό 75 παρ. 1 τελευταίό ό εδαό φίό καί αρ. 75 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Οί εν λόό γω
απαίτήό σείς καθόρίόζόνταί περίγραφίκαό στό παρόό ν σήμείόό, χωρίό ς παραπόμπήό σε ταό ξείς/πτυχίόα τόυ
ΜΕΕΠ. Σε καό θε περίόπτωσή καί μεό χρί τήν καταό ργήσή των αό ρθρων 80 εό ως 110 τόυ ν. 3669/2008 καί
τήν εό ναρξή ίσχυό ός τόυ π.δ. τόυ αό ρθρόυ 118 παρ. 20 τόυ ν. 4472/2017, επίσήμαίόνεταί όό τί, εφόό σόν ή
αναθεό τόυσα αρχήό επίλεό ξεί τήν παραπόμπήό σε ταό ξείς/πτυχίόα τόυ ΜΕΕΠ ως πρός τόν καθόρίσμόό
των απαίτήό σεων γία τίς εγγεγραμμεό νες στό ΜΕΕΠ εργόλήπτίκεό ς επίχείρήό σείς, πρεό πεί να
περίγραό ψεί αναλυτίκαό τίς αντίόστόίχες απαίτήό σείς καί γία τίς αλλόδαπεό ς εργόλήπτίκεό ς
επίχείρήό σείς.
83

Οί αναθεό τόυσες αρχεό ς μπόρόυό ν να επίβαό λλόυν απαίτήό σείς πόυ να δίασφαλίόζόυν όό τί όί όίκόνόμίκόίό
φόρείό ς δίαθεό τόυν τήν αναγκαίόα τεχνίκήό καί επαγγελματίκήό ίκανόό τήτα γία τήν εκτεό λεσή τής
συό μβασής. Όλες όί απαίτήό σείς πρεό πεί να σχετίόζόνταί καί να είόναί αναό λόγες με τό αντίκείόμενό τής
συό μβασής (πρβ. αό ρθρό 75 παρ. 1 τελευταίό ό εδαό φίό καί αρ. 75 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016). Οί εν λόό γω
απαίτήό σείς καταρχαό ς καθόρίόζόνταί περίγραφίκαό στό παρόό ν σήμείόό, χωρίός παραπόμπήό σε
ταό ξείς/πτυχίόα τόυ ΜΕΕΠ ήό βαθμίόδες/κατήγόρίόες τόυ ΜΕΚ. Σε καό θε περίόπτωσή καί μεό χρί τήν
καταό ργήσή των αό ρθρων 80 εό ως 110 τόυ ν. 3669/2008 καί τήν εό ναρξή ίσχυό ός τόυ π.δ. τόυ αό ρθρόυ
118 παρ. 20 τόυ ν. 4472/2017, επίσήμαίόνεταί όό τί, εφόό σόν ή αναθεό τόυσα αρχήό επίλεό ξεί τήν
παραπόμπήό σε ταό ξείς/πτυχίόα τόυ ΜΕΕΠ ήό βαθμίόδες/κατήγόρίόες τόυ ΜΕΚ ως πρός τόν καθόρίσμόό
των απαίτήό σεων γία τίς εγγεγραμμεό νες στό ΜΕΕΠ εργόλήπτίκεό ς επίχείρήό σείς (πχ. στελεό χωσή),
πρεό πεί να περίγραό ψεί αναλυτίκαό τίς αντίόστόίχες απαίτήό σείς καί γία τίς αλλόδαπεό ς εργόλήπτίκεό ς
επίχείρήό σείς.
84

Πρόαίρετίκήό επίλόγήό : Η παρ. 22.Ε τίόθεταί καταό δίακρίτίκήό ευχεό ρεία τής αναθεό τόυσας αρχήό ς καί
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συμπλήρωόνεταί συό μφωνα με τό αό ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016. Επίσήμαίόνεταί όό τί όό λες όί απαίτήό σείς
πρεό πεί να σχετίόζόνταί καί να είόναί αναό λόγες με τό αντίκείόμενό τής συό μβασής (αό ρθρό 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).
85

Τό εδαό φίό αυτόό πρόστίόθεταί καταό τήν κρίόσή τής αναθεό τόυσας αρχήό ς συό μφωνα με τό αό ρθρό 78
παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, αό λλως δίαγραό φεταί.
86

Πρόαίρετίκήό επίλόγήό . Συό μφωνα με τό αό ρθρό 78 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, στήν περίόπτωσή
συμβαό σεων εό ργων όί αναθεό τόυσες αρχεό ς μπόρόυό ν να απαίτόυό ν τήν εκτεό λεσή όρίσμεό νων κρίόσίμων
καθήκόό ντων απευθείόας απόό τόν ίόδίό τόν πρόσφεό ρόντα ( πρόαίρετίκήό σήμείόωσή τόυ ανωτεό ρω
εδαφίό όυ).
87

Ως πρός τόν τρόό πό υπόβόλήό ς των απόδείκτίκωόν μεό σων τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ, τα όπόίόα εό χόυν
συνταχθείό/ παραχθείό απόό τόυς ίόδίόυς τόυς όίκόνόμίκόυό ς φόρείό ς πρβλ. αό ρθρό 8 παρ. 3 τής με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
88

Πρβ αό ρθρό 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, ή όπόίόα πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 6 τόυ ν. 4605/19.
Σήμείωόνεταί όό τί ή πρόθεσμίόα των 10 ήμερωόν πόυ αναγραό φεταί στό παρόό ν σήμείό ό αφόραό μόό νό τόν
χρόό νό υπόγραφήό ς τόυ ΕΕΕΣ καί σε καμίόα περίόπτωσή δεν συνδεό εταί με τή συνόλίκήό πρόθεσμίόα
υπόβόλήό ς των πρόσφόρωόν, με τήν εό ννόία όό τί όί όίκόνόμίκόίό φόρείό ς εό χόυν τή δυνατόό τήτα να
υπόβαό λλόυν τήν πρόσφόραό τόυς όπότεδήό πότε καταό τήν ως αό νω πρόθεσμίόα.
89

Επίσήμαίόνεταί όό τί ή ανωτεό ρω δυνατόό τήτα εναπόό κείταί στή δίακρίτίκήό ευχεό ρεία τόυ όίκόνόμίκόυό
φόρεό α. Εξακόλόυθείό να υφίόσταταί ή δυνατόό τήτα να υπόγραό φεταί τό ΤΕΥΔ απόό τό συό νόλό των
φυσίκωόν πρόσωόπων πόυ αναφεό ρόνταί στα τελευταίόα δυό ό εδαό φία τόυ αό ρθρόυ 73 παρ. 1 τόυ ν.
4412/2016, όό πως τρόπόπόίήό θήκαν με τό αό ρθρό 107 περ. 7 τόυ ν. 4497/2017.
90

Πρβλ. αό ρθρό 79Α ν. 4412/2016, τό όπόίόό πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 107 περ. 13 τόυ ν. 4497/2017.
91

Η υπόχρεωτίκήό αντίκαταό στασή τόυ τρίότόυ, ως πρός τήν παρ. 4, εναπόό κείταί στή δίακρίτίκήό
ευχεό ρεία τής αναθεό τόυσας αρχήό ς, εφόό σόν δε δεν τήν επίθυμείό, απαλείόφεταί ή αναφόραό στήν παρ. 4
στό παρόό ν σήμείόό. Πρβλ. αό ρθρό. 78 παρ. 1 τόυ ν, 4412/2016.
92

Πρβλ. αό ρθρό 80 παρ. 13 τόυ ν. 4412/2016, όό πως πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7, περ. α,
υπόπερίόπτωσή αε τόυ ν. 4605/2019..
93

Πρβ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όό πως αυτήό πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπερίόπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
94

Εφίσταό ταί ή πρόσόχήό των αναθετόυσωόν αρχωόν στό όό τί πρεό πεί να ζήτείόταί ή πρόσκόό μίσή
δίκαίόλόγήτίκωόν πρός απόό δείξή μόό νό των λόό γων απόκλείσμόυό καί των κρίτήρίόων επίλόγήό ς πόυ
εό χόυν τεθείό στήν παρόυό σα δίακήό ρυξή. Επίσήμαίόνεταί, περαίτεό ρω, όό τί, ή αναθεό τόυσα αρχήό δυό ναταί,
καταό τό αρ. 79 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016, να ζήτείό απόό πρόσφεό ρόντες, σε όπόίόδήό πότε χρόνίκόό
σήμείόό καταό τή δίαό ρκεία τής δίαδίκασίόας, να υπόβαό λλόυν όό λα ήό όρίσμεό να δίκαίόλόγήτίκαό , όό ταν
αυτόό απαίτείόταί γία τήν όρθήό δίεξαγωγήό τής δίαδίκασίόας.
95

Πρβ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όό πως αυτήό πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπερίόπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019
96

Συό μφωνα με τό αό ρθρό 73 παρ. 2 τελευταίόό εδαό φίό τόυ ν. 4412/2016 : “Αν ό όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας
είόναί Έλλήνας πόλίότής ήό εό χεί τήν εγκαταό στασήό τόυ στήν Ελλαό δα, όί υπόχρεωόσείς τόυ πόυ αφόρόυό ν
τίς είσφόρεό ς κόίνωνίκήό ς ασφαό λίσής καλυό πτόυν τόό σό τήν κυό ρία όό σό καί τήν επίκόυρίκήό
ασφαό λίσή."
97

Πρβ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όό πως αυτήό πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7,
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περ. α, υπόπερίόπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
98

Λαμβανόμεό νόυ υπόό ψή τόυ συό ντόμόυ, σε πόλλεό ς περίπτωόσείς, χρόό νόυ ίσχυό ός των πίστόπόίήτίκωόν
φόρόλόγίκήό ς ενήμερόό τήτας, όί όίκόνόμίκόίό φόρείός μερίμνόυό ν να απόκτόυό ς εγκαίόρως
πίστόπόίήτίκαό πόυ να καλυό πτόυν καί τόν χρόό νό υπόβόλήό ς τής πρόσφόραό ς, συό μφωνα με τα
είδίκόό τερα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 104 τόυ ν. 4412/2016, πρόκείμεό νόυ να τα υπόβαό λόυν, εφόό σόν
αναδείχθόυό ν πρόσωρίνόίό αναό δόχόί. Τα εν λόό γω πίστόπόίήτίκαό υπόβαό λλόνταί μαζίό με τα υπόό λόίπα
απόδείκτίκαό μεό σα τόυ αό ρθρόυ 23 απόό τόν πρόσωρίνόό αναό δόχό μεό σω τής λείτόυργίκόό τήτας τής
«Επίκόίνωνίόας» τόυ υπόσυστήό ματός.
99

Οί υπευό θυνες δήλωόσείς τόυ παρόό ντός τευό χόυς φεό ρόυν εγκεκρίμεό νή πρόήγμεό νή ήλεκτρόνίκήό
υπόγραφήό ήό πρόήγμεό νή ήλεκτρόνίκήό υπόγραφήό πόυ υπόστήρίόζεταί απόό εγκεκρίμεό νό
πίστόπόίήτίκόό (Πρβλ. αό ρθρό 9 παρ. 3 τής με αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
100

Πρβλ. όμόίόως ως αό νω υπόσήμείόωσή γία τα πίστόπόίήτίκαό φόρόλόγίκήό ς ενήμερόό τήτας
101

Πρβλ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όό πως αυτήό πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπερίόπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
102

Πρβ αό ρθρό 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, όό πως πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 46 περ α τόυ ν.
4605/2019
103

Εφόό σόν ή αναθεό τόυσα αρχήό τήν επίλεό ξεί ως λόό γό απόκλείσμόυό .
104

Πρβ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όό πως αυτήό πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπερίόπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019
105

Με εκτυό πωσή τής καρτεό λας “Στόίχείόα Μήτρωόόυ/ Επίχείόρήσής”, όό πως αυταό εμφανίόζόνταί στό
taxisnet.
106

Η πλατφόό ρμα τής Ευρωπαίϋκήό ς Επίτρόπήό ς eCertis γία τήν αναζήό τήσή ίσόδυό ναμων πίστόπόίήτίκωόν
αό λλων κρατωόν-μελωόν τής Ε.Ε είόναί δίαθεό σίμή, χωρίός κόό στός, στή δίαδρόμήό .
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επίσήμαίόνεταί όό τί ή ΕΑΑΔΗΣΥ είόναί ό αρμόό δίός εθνίκόό ς
φόρεό ας γία τήν καταχωόρήσή καί τήό ρήσή των στόίχείόων τόυ eCertis γία τήν Ελλαό δα. Πρβλ. τό με
αρίθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετίκόό εό γγραφό τής Αρχήό ς στόν ακόό λόυθό συό νδεσμό
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammikoapo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn?
highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBlcGlncmFtb
WlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIGFwbzhldGh
yaW8iXQ==
107

Εφόό σόν ή αναθεό τόυσα αρχήό τίς επίλεό ξεί, όό λες ήό καό πόία/ες εξ αυτωόν, ως λόό γόυς απόκλείσμόυό .
108

Επίσήμαίόνεταί όό τί ή αναθεό τόυσα αρχήό , εφόό σόν μπόρεό σεί να απόδείόξεί, με καταό λλήλα μεό σα, όό τί
συντρεό χεί καό πόία απόό τίς περίπτωόσείς αυτεό ς, απόκλείόεί όπόίόνδήό πότε όίκόνόμίκόό φόρεό α απόό τή
συμμετόχήό στή δίαδίκασίόα συό ναψής τής δήμόό σίας συό μβασής.
109

Εφόό σόν ή αναθεό τόυσα αρχήό τήν επίλεό ξεί ως λόό γό απόκλείσμόυό .
110

Η υπόχρεό ωσή πρόσκόό μίσής δίκαίόλόγήτίκωόν όνόμαστίκόπόίόήσής μετόχωόν, εφόό σόν πρόό κείταί γία
συμβαό σείς εκτίμωόμενής αξίόας αό νω τόυ 1.000.000,00 ευρωό, αφόραό μόό νό στίς ανωόνυμες εταίρείόες
πόυ λαμβαό νόυν μεό ρός στό δίαγωνίσμόό , είότε πρόό κείταί γία μεμόνωμεό νόυς υπόψήό φίόυς, είότε γία
μεό λή ενωόσεων Εξαίρόυό νταί τής υπόχρεό ωσής αυτήό ς όί εταίρείόες πόυ είόναί είσήγμεό νες στό
Χρήματίστήό ρίό τής χωόρας εγκαταό στασήό ς τόυς καί υπόβαό λλόυν περίό τόυό τόυ υπευό θυνή δήό λωσή τόυ
νόμίόμόυ εκπρόσωόπόυ τόυς.
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Πρβ παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όό πως αυτήό πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπερίόπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019
112

Εφόό σόν συντρεό χεί περίόπτωσή λόό γω τόυ πρόυϋ πόλόγίσμόυό τής συό μβασής, πρεό πεί να πρόβλεό πεταί
καί ή δυνατόό τήτα συμμετόχήό ς επίχείρήό σεων εγγεγραμμεό νων στα Νόμαρχίακαό Μήτρωόα (βλεό πετε
αό ρθρα 105 καί 106 τόυ ν. 3669/2008). Στήν περίό πτωσή αυτήό να τίόθεταί ή αντίόστόίχή πρόό βλεψή.
113

ή όπόίό α εκδίόδεταί συό μφωνα με τίς είδίκεό ς δίαταό ξείς τόυ ν. 3669/2008 καί φεό ρεί συγκεκρίμεό νό
χρόό νό ίσχυό ός.
114

Πρβλ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όό πως αυτήό πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπερίόπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
115

Πρβλ. αό ρθρα 76 παρ. 1, 3 καί 4, όό πως ίσχυό όυν δυναό μεί τόυ αό ρθρόυ 119 παρ. 5 περ. α' εό ως δ' τόυ ν.
4472/2017, σε συνδυασμόό με τό αό ρθρό 75 παρ. 2 & 5 τόυ ν. 4412/2016
116

Πρβλ. όμόίόως πρόήγόυό μενή υπόσήμείόωσή
117

Εφόό σόν εό χεί αναφερθείό σχετίκήό απαίότήσή στό αό ρθρό 22.Ε συμπλήρωόνεταί αναλόό γως συό μφωνα με
τό αό ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016.
118

Πρβλ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν. 4412/2016, όό πως αυτήό πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπερίόπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
119

Συό μφωνα με τή δίαό ταξή τόυ αό ρθρόυ 20 παρ. 5 τόυ ν. 3669/2008: “Γία τή συμμετόχήό σε
δίαγωνίσμόυό ς δήμόσίόων εό ργων χόρήγείόταί σε καό θε εργόλήπτίκήό επίχείόρήσή εγγεγραμμεό νή στό
Μ.Ε.ΕΠ. «ενήμερόό τήτα πτυχίόόυ», ή όπόίόα, σε συνδυασμόό με τή βεβαίόωσή εγγραφήό ς πόυ εκδίόδεταί
απόό τήν υπήρεσίόα τήό ρήσής τόυ Μ.Ε.ΕΠ., συνίσταό «επίόσήμό καταό λόγό αναγνωρίσμεό νων
εργόλήπτωόν» [...] καί απαλλαό σσεί τίς εργόλήπτίκεό ς επίχείρήό σείς απόό τήν υπόχρεό ωσή να
καταθεό τόυν τα επίμεό ρόυς δίκαίόλόγήτίκαό στόυς δίαγωνίσμόυό ς.” Επίσήμαίόνεταί όό τί, συό μφωνα με
τό αό ρθρό 22 ( Τρόπόπόίήό σείς τόυ Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τόυ ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Τό πρωότό
εδαό φίό τής περίόπτωσής 31 τής παραγραό φόυ 1 τόυ αό ρθρόυ 377 αντίκαθίόσταταί ως εξήό ς: «31) τόυ
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλήν των αό ρθρων 80 εό ως 110, τα όπόίόα παραμεό νόυν σε ίσχυό μεό χρί τήν
εό κδόσή τόυ πρόεδρίκόυό δίαταό γματός τόυ αό ρθρόυ 83, των παραγραό φων 4 καί 5 τόυ αό ρθρόυ 20 καί
τής παραγραό φόυ 1 α τόυ αό ρθρόυ 176».
120

Στήν περίόπτωσή όό μως πόυ ή Ενήμερόό τήτα Πτυχίό όυ δεν καλυό πτεί τίς είσφόρεό ς επίκόυρίκήό ς
ασφαό λίσής, τα σχετίκαό δίκαίόλόγήτίκαό υπόβαό λλόνταί ξεχωρίσταό .
121

Μόό νό στήν περίόπτωσή πόυ εό χεί επίλεγείό απόό τήν αναθεό τόυσα αρχήό ως λόό γός απόκλείσμόυό .
122

Επίσήμαίόνεταί όό τί ό όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας παραό γεί απόό τό υπόσυό στήμα τό ήλεκτρόνίκόό αρχείόό
«εκτυπωόσείς» των Δίκαίόλόγήτίκωόν Συμμετόχήό ς σε μόρφήό αρχείόόυ Portable Document Format
(PDF), τό όπόίό ό υπόγραό φεταί με εγκεκρίμεό νή πρόήγμεό νή ήλεκτρόνίκήό υπόγραφήό ήό πρόήγμεό νή
ήλεκτρόνίκήό υπόγραφήό με χρήό σή εγκεκρίμεό νων πίστόπόίήτίκωόν καί επίσυναό πτεταί στόν
(υπό)φακεό λό τής πρόσφόραό ς «Δίκαίόλόγήτίκαό Συμμετόχήό ς» (Πρβλ αό ρθρό 12 παρ. 1.2.4 τής με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
123

Πρβ. αό ρθρό 92 παρ. 8 τόυ ν. 4412/2016, όό πως πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ.8 υπόπαρ. β. τόυ ν.
4605/2019 καί τρόπόπόίήό θήκε απόό τό αό ρθρό 56 παρ. 4 τόυ ν. 4609/2019.
124

Οί αναθεό τόυσες αρχεό ς μπόρόυό ν να πρόβλεό πόυν στα εό γγραφα τής συό μβασής όό τί, κατόό πίν αίτήό ματός
τόυ υπεργόλαό βόυ καί εφόό σόν ή φυό σή τής συό μβασής τό επίτρεό πεί, ή αναθεό τόυσα αρχήό καταβαό λλεί
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απευθείόας στόν υπεργόλαό βό τήν αμόίβήό τόυ γία τήν εκτεό λεσή πρόμήό θείας, υπήρεσίόας ήό εό ργόυ,
δυναό μεί συό μβασής υπεργόλαβίό ας με τόν αναό δόχό. Στήν περίόπτωσή αυτήό , στα εό γγραφα τής
συό μβασής καθόρίόζόνταί τα είδίκόό τερα μεό τρα ήό όί μήχανίσμόίό πόυ επίτρεό πόυν στόν κυό ρίό αναό δόχό
να εγείόρεί αντίρρήό σείς ως πρός αδίκαίόλόό γήτες πλήρωμεό ς, καθωός καί όί ρυθμίόσείς πόυ αφόρόυό ν
αυτόό ν τόν τρόό πό πλήρωμήό ς. Στήν περίόπτωσή αυτήό δεν αίόρεταί ή ευθυό νή τόυ κυό ρίόυ αναδόό χόυ.
Συμπλήρωόνεταί αναλόό γως.
125

Πρβλ καί αό ρθρό 165 ν. 4412/2016.
126

Εφόό σόν στή Δίακήό ρυξή τίόθενταί επίπλεό όν όό ρόί τεχνίκήό ς ίκανόό τήτας, αναφεό ρεταί ή σχετίκήό
απόό φασή τόυ Υπόυργόυό Υπόδόμωόν καί Μεταφόρωόν, όό πως απαίτείόταί απόό τό αό ρθρό 76 παρ. 2 τόυ
ν. 4412/2016 ήό ή αντίόστόίχή απόό φασή τόυ αό ρθρόυ 53 παρ. 7 β τόυ ν. 4412/2016 γία επίπλεό όν
όό ρόυς τεχνίκήό ς καί όίκόνόμίκήό ς ίκανόό τήτας.
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