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Κατασκευή κτιρίου Κ1 (Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων), Μεταλλικού Στεγάστρου
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πόυ θα δίεξαχθείό συό μφώνα με: 

α) τίς δίαταό ξείς τόυ ν. 4412/2016 (Α’ 147) καί β) τόυς όό ρόυς της παρόυό σας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1.1 Αναθεότόυσα αρχηό : Δήμος Καρδίτσας 
Οδόό ς : Σαρανταπόρου 140 
Ταχ. Κώδ. : 43132
Τηλ. : 24413 50775
Telefax : 24413 54804
E-mail : vanyfantis@dimoskarditsas.gov.gr 
Πληρόφόρίόες: : Ανυφαντής Βάιος

1.2 Εργόδόό της ηό  Κυό ρίός τόυ Έργόυ: Δήμος Καρδίτσας
1.3 Φόρεόας κατασκευηό ς τόυ εόργόυ: Δήμος Καρδίτσας
1.4 Πρόίϋσταμεόνη Αρχηό : Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρδίτσας
1.5 Δίευθυό νόυσα ηό  Επίβλεόπόυσα Υπηρεσίόα: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας
1.6 Αρμόό δίό Τεχνίκόό  Συμβόυό λίό : Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας 

Εφόό σόν  όί  ανώτεόρώ  υπηρεσίόες  μεταστεγασθόυό ν  καταό  τη  δίαό ρκεία  της  δίαδίκασίόας  συό ναψης  ηό
εκτεόλεσης τόυ εόργόυ, υπόχρεόυό νταί να δηλώό σόυν αό μεσα τα νεόα τόυς στόίχείόα στόυς πρόσφεόρόντες ηό
στόν αναό δόχό.
Εφόό σόν  όί  ανώτεόρώ  υπηρεσίόες  ηό /καί  τα  απόφαίνόό μενα  όό ργανα  τόυ  Φόρεόα  Κατασκευηό ς
καταργηθόυό ν,  συγχώνευτόυό ν  ηό  με  όπόίόνδηό πότε  τρόό πό  μεταβληθόυό ν  καταό  τη  δίαό ρκεία  της
δίαδίκασίόας  συό ναψης  ηό  εκτεόλεσης  τόυ  εόργόυ,  υπόχρεόυό νταί  να  δηλώό σόυν  αό μεσα,   στόυς
πρόσφεόρόντεςiv ηό  στόν αναό δόχό τα στόίχείόα τών υπηρεσίώό ν ηό  απόφαίνόό μενών όργαό νών, τα όπόίόα
καταό  τόν  νόό μό  απότελόυό ν  καθόλίκόό  δίαό δόχό  τών  εν  λόόγώ  όργαό νών  πόυ  υπείσεόρχόνταί  στα
δίκαίώό ματα καί υπόχρεώό σείς τόυς.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1.  Τα εόγγραφα της  συό μβασης καταό  την  εόννόία  της  περίπτ.  14 της  παρ.  1  τόυ  αό ρθρόυ 2  τόυ  ν.
4412/2016, γία τόν παρόό ντα ηλεκτρόνίκόό  δίαγώνίσμόό , είόναί τα ακόό λόυθα  :
α) η πρόκηό ρυξη συό μβασης όό πώς δημόσίευό θηκε στό ΚΗΜΔΗΣv,
β) η παρόυό σα δίακηό ρυξη,
γ) τό Τυπόπόίημεόνό Έντυπό Υπευό θυνης Δηό λώσης (Τ.Ε.Υ.Δ)vi 
δ) τό  εόντυπό  όίκόνόμίκηό ς  πρόσφόραό ς,  όό πώς  παραό γεταί  απόό  την  είδίκηό  ηλεκτρόνίκηό  φόό ρμα  τόυ
υπόσυστηό ματός,
ε) ό πρόυϋ πόλόγίσμόό ς δημόπραό τησης,
στ) τό τίμόλόόγίό δημόπραό τησης,
ζ) η είδίκηό  συγγραφηό  υπόχρεώό σεών,
η) τό τευό χός τεχνίκηό ς περίγραφηό ς,
θ) η τεχνίκηό  μελεότη,
ί) τυχόό ν συμπληρώματίκεός πληρόφόρίόες καί δίευκρίνίόσείς πόυ θα παρασχεθόυό ν απόό  την αναθεότόυσα
αρχηό   επίό όό λών τών ανώτεόρώ

2.2 Πρόσφεόρεταί  ελευό θερη,  πληό ρης,  αό μεση  καί  δώρεαό ν  ηλεκτρόνίκηό  πρόό σβαση  στα  εόγγραφα  της
συό μβασης στόν  είδίκόό ,  δημόό σία  πρόσβαό σίμό,  χώό ρό  “ηλεκτρόνίκόίό  δίαγώνίσμόίό”  της  πυό λης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , καθώό ς καί στην ίστόσελίόδα της αναθεότόυσας αρχηό ς: 
www.dimoskarditsas.gov.gr → Επικαιρότητα → Διαγωνισμοί → Διαγωνισμοί Έργων  vii  viii
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2.3 Εφόό σόν εόχόυν ζητηθείό εγκαίόρώς, ηό τόί εόώς την 11/4/2021 ix  η αναθεότόυσα αρχηό  παρεόχεί σε όό λόυς
τόυς  πρόσφεόρόντες  πόυ  συμμετεόχόυν  στη  δίαδίκασίόα  συό ναψης  συό μβασης  συμπληρώματίκεός
πληρόφόρίόες σχετίκαό  με τα εόγγραφα της συό μβασης, τό αργόό τερό στίς 15/4/2021 x

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1.  Οί  πρόσφόρεός   υπόβαό λλόνταί  απόό  τόυς  ενδίαφερόμεόνόυς  ηλεκτρόνίκαό ,  μεόσώ  της
δίαδίκτυακηό ς πυό λης www.promitheus.gov.gr   τόυ ΕΣΗΔΗΣ, μεόχρί την καταληκτίκηό  ημερόμηνίόα καί
ώό ρα  πόυ  όρίόζεταί  στό  αό ρθρό  18  της  παρόυό σας  δίακηό ρυξης,  σε  ηλεκτρόνίκόό  φαό κελό  τόυ
υπόσυστηό ματός.

Γία τη συμμετόχηό  στην παρόυό σα δίαδίκασίόα  όί  ενδίαφερόό μενόί  όίκόνόμίκόίό  φόρείός  απαίτείόταί  να
δίαθεότόυν  ψηφίακηό  υπόγραφηό ,  χόρηγόυό μενη  απόό  πίστόπόίημεόνη  αρχηό  παρόχηό ς  ψηφίακηό ς
υπόγραφηό ς  καί  να  εγγραφόυό ν  στό  ηλεκτρόνίκόό  συό στημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Δίαδίκτυακηό  πυό λη
www.promitheus.gov.gr) ακόλόυθώό ντας τη δίαδίκασίόα εγγραφηό ς τόυ αό ρθρόυ 5 παρ. 1.2 εόώς 1.4 της
Κόίνηό ς Υπόυργίκηό ς Απόό φασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων,  μελετών,  και  παροχής  τεχνικών  και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η εόνώση όίκόνόμίκώό ν φόρεόών υπόβαό λλεί κόίνηό  πρόσφόραό , η όπόίόα υπόχρεώτίκαό  υπόγραό φεταί
ψηφίακαό ,  είότε  απόό  όό λόυς  τόυς  όίκόνόμίκόυό ς  φόρείός  πόυ  απότελόυό ν  την  εόνώση,  είότε  απόό
εκπρόό σώπόό  τόυς,  νόμίόμώς  εξόυσίόδότημεόνό.  Στην  πρόσφόραό ,  επίό  πόίνηό  απόό ρρίψης  της
πρόσφόραό ς, πρόσδίόρίόζεταί η εόκταση καί τό είόδός της συμμετόχηό ς τόυ καό θε μεόλόυς της εόνώσης,
συμπερίλαμβανόμεόνης  της  κατανόμηό ς  αμόίβηό ς  μεταξυό  τόυς,  καθώό ς  καί  ό
εκπρόό σώπός/συντόνίστηό ς αυτηό ς.

3.2 Στόν ηλεκτρόνίκόό  φαό κελό πρόσφόραό ς περίεόχόνταί:

(α) εόνας (υπό)φαό κελός με την εόνδείξη «Δίκαίόλόγητίκαό  Συμμετόχηό ς».

(β) εόνας (υπό)φαό κελός με την εόνδείξη  «Οίκόνόμίκηό  Πρόσφόραό ».

3.3 Απόό  τόν πρόσφεόρόντα σημαίόνόνταί, με χρηό ση τόυ σχετίκόυό  πεδίόόυ τόυ υπόσυστηό ματός, καταό  την
συό νταξη της πρόσφόραό ς,  τα στόίχείόα εκείόνα πόυ εόχόυν εμπίστευτίκόό  χαρακτηό ρα,  συό μφώνα με τα
όρίζόό μενα στό αό ρθρό 21 τόυ ν. 4412/2016.
Στην περίόπτώση αυτηό , ό πρόσφεόρών υπόβαό λεί στόν όίκείόό  (υπό)φαό κελό σχετίκηό  αίτίόλόόγηση με τη
μόρφηό  ψηφίακαό  υπόγεγραμμεόνόυ αρχείόόυ pdf, αναφεόρόντας ρηταό  όό λες τίς σχετίκεός δίαταό ξείς νόό μόυ ηό
δίόίκητίκεός  πραό ξείς  πόυ  επίβαό λλόυν  την  εμπίστευτίκόό τητα  της  συγκεκρίμεόνης  πληρόφόρίόας,  ώς
συνημμεόνό της ηλεκτρόνίκηό ς τόυ πρόσφόραό ς.  Δεν χαρακτηρίόζόνταί ώς εμπίστευτίκεός πληρόφόρίόες
σχετίκαό  με τίς τίμεός μόναό δός, τίς πρόσφερόό μενες πόσόό τητες καί την όίκόνόμίκηό  πρόσφόραό .

3.4  Στην  περίόπτώση  της  υπόβόληό ς  στόίχείόών  με  χρηό ση  μόρφόό τυπόυ  φακεόλόυ  συμπίεσμεόνών
ηλεκτρόνίκώό ν  αρχείόών  (π.χ.  ηλεκτρόνίκόό  αρχείόό  με  μόρφηό  ZIP),  εκείόνα  τα  όπόίόα  επίθυμείό  ό
πρόσφεόρών να χαρακτηρίόσεί ώς εμπίστευτίκαό , συό μφώνα με τα ανώτεόρώ αναφερόό μενα, θα πρεόπεί να
τα υπόβαό λλεί  ώς χώρίσταό  ηλεκτρόνίκαό  αρχείόα  με  μόρφηό  Portable  Document  Format  (PDF)  ηό  ώς
χώρίστόό  ηλεκτρόνίκόό  αρχείόό  μόρφόό τυπόυ  φακεόλόυ  συμπίεσμεόνών ηλεκτρόνίκώό ν  αρχείόών  πόυ  να
περίλαμβαό νεί αυταό .

4

http://www.promitheus.gov.gr/




3.5  Ο  χρηό στης  –  όίκόνόμίκόό ς  φόρεόας  υπόβαό λλεί  τόυς  ανώτεόρώ  (υπό)φακεόλόυς  μεόσώ  τόυ
υπόσυστηό ματός, όό πώς περίγραό φεταί κατώτεόρώ:

α)  Τα  στόίχείόα  καί  δίκαίόλόγητίκαό  πόυ  περίλαμβαό νόνταί  στόν  (υπό)φαό κελό  με  την  εόνδείξη
«Δίκαίόλόγητίκαό  Συμμετόχηό ς» είόναί τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 24.2 της παρόυό σας καί υπόβαό λλόνταί
απόό  τόν  όίκόνόμίκόό  φόρεόα  ηλεκτρόνίκαό  σε  μόρφηό  αρχείόόυ  Portable Document Format (PDF)  καί
εφόό σόν  εόχόυν  συνταχθείό/παραχθείό  απόό  τόν  ίόδίό,  φεόρόυν  εγκεκρίμεόνη  πρόηγμεόνη  ηλεκτρόνίκηό
υπόγραφηό  ηό  πρόηγμεόνη ηλεκτρόνίκηό  υπόγραφηό   με χρηό ση εγκεκρίμεόνών πίστόπόίητίκώό ν συό μφώνα
με την παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

β) Εντόό ς  τρίώό ν  (3) εργασίόμών ημερώό ν απόό  την ηλεκτρόνίκηό  υπόβόληό  τών ώς αό νώ στόίχείόών καί
δίκαίόλόγητίκώό ν πρόσκόμίόζεταί υπόχρεώτίκαό  απόό  τόν όίκόνόμίκόό  φόρεόα στην αναθεότόυσα αρχηό , σε
εόντυπη μόρφηό  καί σε σφραγίσμεόνό φαό κελό, η πρώτόό τυπη εγγυητίκηό  επίστόληό  συμμετόχηό ς xi.
Επίσημαίόνεταί  όό τί  η  εν  λόόγώ υπόχρεόώση δεν ίσχυό εί  γία τίς  εγγυηό σείς  ηλεκτρόνίκηό ς  εόκδόσης (π.χ.
εγγυηό σείς τόυ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

γ) Οί πρόσφεόρόντες συνταό σσόυν την όίκόνόμίκηό  τόυς πρόσφόραό  συμπληρώό νόντας την αντίόστόίχη
είδίκηό  ηλεκτρόνίκηό  φόό ρμα  τόυ  υπόσυστηό ματός  καί  επίσυναό πτόντας,  στόν  ηλεκτρόνίκόό  χώό ρό
«Συνημμεόνα Ηλεκτρόνίκηό ς Πρόσφόραό ς» καί στόν καταό  περίόπτώση (υπό)φαό κελό, όό λα τα στόίχείόα της
πρόσφόραό ς τόυς σε μόρφηό  αρχείόόυ Portable Document Format (PDF).

δ)  Οί  πρόσφεόρόντες  δυό νανταί  να  πρόβαίόνόυν,  μεόσώ  τών  λείτόυργίώό ν  τόυ  υπόσυστηό ματός,  σε
εκτυό πώση  ελεόγχόυ  όμαλόό τητας  τών  επίμεόρόυς  πόσόστώό ν  εόκπτώσης  αναό  όμαό δα  εργασίώό ν,  στην
περίόπτώση εφαρμόγηό ς της παρ. 2α τόυ αό ρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016.

ε)  Στη  συνεόχεία,  όί  πρόσφεόρόντες  παραό γόυν  απόό  τό  υπόσυό στημα  τα  ηλεκτρόνίκαό  αρχείόα
(«εκτυπώό σείς» τών Δίκαίόλόγητίκώό ν Συμμετόχηό ς  καί της Οίκόνόμίκηό ς  Πρόσφόραό ς  τόυς σε μόρφηό
αρχείόόυ Portable Document Format (PDF)). Τα αρχείόα αυταό  υπόγραό φόνταί απόό  τόυς πρόσφεόρόντες με
εγκεκρίμεόνη  πρόηγμεόνη  ηλεκτρόνίκηό  υπόγραφηό  ηό  πρόηγμεόνη  ηλεκτρόνίκηό  υπόγραφηό  με  χρηό ση
εγκεκρίμεόνών πίστόπόίητίκώό ν συό μφώνα με την παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. καί επίσυναό πτόνταί στόυς αντίόστόίχόυς (υπό)φακεόλόυς της πρόσφόραό ς. Καταό  τη συστημίκηό
υπόβόληό  της  πρόσφόραό ς  τό  υπόσυό στημα  πραγματόπόίείό  αυτόματόπόίημεόνόυς  ελεόγχόυς
επίβεβαίόώσης  της  ηλεκτρόνίκηό ς  πρόσφόραό ς  σε  σχεόση  με  τα  παραχθεόντα  ηλεκτρόνίκαό  αρχείόα
(Δίκαίόλόγητίκαό  Συμμετόχηό ς  καί  Οίκόνόμίκηό  Πρόσφόραό )  καί  εφόό σόν  όί  εόλεγχόί  αυτόίό  απόβόυό ν
επίτυχείός η πρόσφόραό  υπόβαό λλεταί  στό υπόσυό στημα. Δίαφόρετίκαό , η πρόσφόραό  δεν υπόβαό λλεταί
καί τό υπόσυό στημα ενημερώό νεί τόυς πρόσφεόρόντες με σχετίκόό  μηό νυμα σφαό λματός στη δίεπαφηό  τόυ
χρηό στη  τών  πρόσφερόό ντών,  πρόκείμεόνόυ  όί  τελευταίόόί  να  πρόβόυό ν  στίς  σχετίκεός  ενεόργείες
δίόό ρθώσης.

στ) Εφόό σόν τα δίκαίόλόγητίκαό  συμμετόχηό ς καί όί όίκόνόμίκόίό όό ρόί δεν εόχόυν απότυπώθείό στό συό νόλόό
τόυς στίς είδίκεός ηλεκτρόνίκεός φόό ρμες τόυ υπόσυστηό ματός, όί πρόσφεόρόντες επίσυναό πτόυν ψηφίακαό
υπόγεγραμμεόνα τα σχετίκαό  ηλεκτρόνίκαό  αρχείόα, συό μφώνα με τόυς όό ρόυς της παρόυό σας δίακηό ρυξης.xii

ζ)  Απόό  τό υπόσυό στημα εκδίόδεταί ηλεκτρόνίκηό  απόό δείξη υπόβόληό ς πρόσφόραό ς, η όπόίόα απόστεόλλεταί
στόν όίκόνόμίκόό  φόρεόα με μηό νυμα ηλεκτρόνίκόυό  ταχυδρόμείόόυ.

Στίς  ώς αό νώ περίπτώό σείς  πόυ  με  την  πρόσφόραό  υπόβαό λλόνταί  ίδίώτίκαό  εόγγραφα,  αυταό  γίόνόνταί
απόδεκταό  είότε  καταό  τα πρόβλεπόό μενα στίς  δίαταό ξείς  τόυ ν.  4250/2014 (Α΄  94)  είότε  καί  σε  απληό
φώτότυπίόα, εφόό σόν συνυπόβαό λλεταί υπευό θυνη δηό λώση, στην όπόίόα βεβαίώό νεταί η ακρίόβείαό  τόυς καί
η όπόίόα φεόρεί υπόγραφηό  μεταό  την εόναρξη ίσχυό ός της δίαδίκασίόας συό ναψης της συό μβασης (ηό τόί μεταό
την ημερόμηνίόα δημόσίόευσης της πρόκηό ρυξης της συό μβασης στό ΚΗΜΔΗΣ)xiii.
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3.6  Απόό συρση πρόσφόραό ς
Οί  πρόσφεόρόντες  δυό νανταί  να  ζητηό σόυν  την  απόό συρση  υπόβληθείόσας  πρόσφόραό ς,  πρίν  την
καταληκτίκηό  ημερόμηνίόα υπόβόληό ς τών πρόσφόρώό ν, με εόγγραφό αίότημα τόυς πρός την αναθεότόυσα
αρχηό ,  σε  μόρφηό  ηλεκτρόνίκόυό  αρχείόόυ  Portable Document Format (PDF)  πόυ  φεόρεί  εγκεκρίμεόνη
πρόηγμεόνη  ηλεκτρόνίκηό  υπόγραφηό  ηό  πρόηγμεόνη  ηλεκτρόνίκηό  υπόγραφηό   με  χρηό ση  εγκεκρίμεόνών
πίστόπόίητίκώό ν συό μφώνα με την παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., μεόσώ
της λείτόυργίκόό τητας «Επίκόίνώνίόα» τόυ υπόσυστηό ματός. Πίστόπόίημεόνός χρηό στης της αναθεότόυσας
αρχηό ς, μεταό  απόό  σχετίκηό  απόό φαση της αναθεότόυσας αρχηό ς,  η όπόίόα απόδεόχεταί τό σχετίκόό  αίότημα
τόυ πρόσφεόρόντα, πρόβαίόνεί στην απόό ρρίψη της σχετίκηό ς ηλεκτρόνίκηό ς πρόσφόραό ς στό υπόσυό στημα
πρίν την καταληκτίκηό  ημερόμηνίόα υπόβόληό ς της πρόσφόραό ς. Κατόό πίν, ό όίκόνόμίκόό ς φόρεόας δυό ναταί
να  υπόβαό λεί  εκ  νεόόυ  πρόσφόραό  μεόσώ  τόυ  υπόσυστηό ματός  εόώς  την  καταληκτίκηό  ημερόμηνίόα
υπόβόληό ς  τών πρόσφόρώό ν.

3.7  Οί  αλλόδαπόίό  όίκόνόμίκόίό  φόρείός  δεν  εόχόυν  την  υπόχρεόώση  να  υπόγραό φόυν  τα
δίκαίόλόγητίκαό  της πρόσφόραό ς με χρηό ση πρόηγμεόνης ηλεκτρόνίκηό ς υπόγραφηό ς, αλλαό  μπόρείό  να
τα  αυθεντίκόπόίόυό ν  με  όπόίόνδηό πότε  αό λλόν  πρόό σφόρό  τρόό πό,  εφόό σόν  στη  χώό ρα  πρόεόλευσηό ς
τόυς δεν είόναί υπόχρεώτίκηό  η χρηό ση πρόηγμεόνης ψηφίακηό ς υπόγραφηό ς σε δίαδίκασίόες συό ναψης
δημόσίόών συμβαό σεών. Στίς περίπτώό σείς αυτεός η πρόσφόραό  συνόδευό εταί με υπευό θυνη δηό λώση,
στην  όπόίόα  δηλώό νεταί  όό τί,  στη  χώό ρα  πρόεόλευσης  δεν  πρόβλεόπεταί  η  χρηό ση  πρόηγμεόνης
ψηφίακηό ς υπόγραφηό ς ηό  όό τί,  στη χώό ρα πρόεόλευσης δεν είόναί υπόχρεώτίκηό  η χρηό ση πρόηγμεόνης
ψηφίακηό ς  υπόγραφηό ς  γία  τη  συμμετόχηό  σε  δίαδίκασίόες  συό ναψης  δημόσίόών  συμβαό σεών.  Η
υπευό θυνη δηό λώση τόυ πρόηγόυό μενόυ εδαφίόόυ φεόρεί υπόγραφηό  εόώς καί δεόκα (10) ημεόρες πρίν
την καταληκτίκηό  ημερόμηνίόα υπόβόληό ς τών πρόσφόρώό νxiv.

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  την  καταληκτίκηό  ημερόμηνίόα  υπόβόληό ς  πρόσφόρώό ν,  όό πώς  όρίόζεταί  στό  αό ρθρό  18  της
παρόυό σας,  καί  πρίν  την  ηλεκτρόνίκηό  απόσφραό γίση,  η  αναθεότόυσα  αρχηό  κόίνόπόίείό  στόυς
πρόσφεόρόντες τόν σχετίκόό  καταό λόγό συμμετεχόό ντών, όό πώς αυτόό ς παραό γεταί απόό  τό υπόσυό στημα.

β) Στη συνεόχεία, τα μεόλη της Επίτρόπηό ς Δίαγώνίσμόυό xv, καταό  την ημερόμηνίόα καί ώό ρα πόυ όρίόζεταί
στό  αό ρθρό  18  της  παρόυό σας,  πρόβαίόνόυν  σε  ηλεκτρόνίκηό  απόσφραό γίση  τόυ  υπόφακεόλόυ
«Δίκαίόλόγητίκαό  Συμμετόχηό ς» καί τόυ υπόφακεόλόυ “Οίκόνόμίκηό  Πρόσφόραό ”. 

γ) Στόν ηλεκτρόνίκόό  χώό ρό «Συνημμεόνα  Ηλεκτρόνίκόυό  Δίαγώνίσμόυό », αναρταό ταί απόό  την Επίτρόπηό
Δίαγώνίσμόυό  ό σχετίκόό ς καταό λόγός μείόδόσίόας, πρόκείμεόνόυ να λαό βόυν γνώό ση όί πρόσφεόρόντες.

δ) Ακόλόυό θώς, η Επίτρόπηό  Δίαγώνίσμόυό  πρόβαίόνεί, καταό  σείραό  μείόδόσίόας,σε εόλεγχό της όλόόγραφης
καί αρίθμητίκηό ς αναγραφηό ς τών επίμεόρόυς πόσόστώό ν εόκπτώσης καί της όμαληό ς μεταξυό  τόυς σχεόσης,
βαό σεί της παραγώγηό ς σχετίκόυό  ψηφίακόυό  αρχείόόυ, μεόσα απόό  τό υπόσυό στημα.
Γία την εφαρμόγηό  τόυ ελεόγχόυ όμαλόό τητας, χρησίμόπόίείόταί απόό  την Επίτρόπηό  Δίαγώνίσμόυό  η μεόση
εόκπτώση πρόσφόραό ς (Εμ), συό μφώνα με τα όρίζόό μενα στα αό ρθρα 95 καί 98 τόυ ν. 4412/2016.

ε) Όλες όί όίκόνόμίκεός πρόσφόρεός, μεταό  τίς τυχόό ν αναγκαίόες δίόρθώό σείς, καταχώρίόζόνταί, καταό  τη
σείραό  μείόδόσίόας, στό πρακτίκόό  της επίτρόπηό ς, τό όπόίόό καί υπόγραό φεταί απόό  τα μεόλη της.
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στ) Στη συνεόχεία, η Επίτρόπηό  Δίαγώνίσμόυό ,  την ίόδία ημεόρα, ελεόγχεί τα δίκαίόλόγητίκαό  συμμετόχηό ς
τόυ αό ρθρόυ 24.2 της παρόυό σας καταό  τη σείραό  της μείόδόσίόας, αρχίόζόντας απόό  τόν πρώό τό μείόδόό τη Αν
η όλόκληό ρώση τόυ ελεόγχόυ αυτόυό  δεν είόναί δυνατηό  την ίόδία μεόρα, λόόγώ τόυ μεγαό λόυ αρίθμόυό  τών
πρόσφόρώό ν ελεόγχόνταί τόυλαό χίστόν όί δεόκα (10) πρώό τες καταό  σείραό  μείόδόσίόας. Στην περίόπτώση
αυτηό  η δίαδίκασίόα συνεχίόζεταί τίς επόό μενες εργαό σίμες ημεόρεςxvi. 

ζ) Η Επίτρόπηό  Δίαγώνίσμόυό , πρίν την όλόκληό ρώση της συό νταξης  τόυ πρακτίκόυό  της, επίκόίνώνείό με
τόυς  εκδόό τες  πόυ  αναγραό φόνταί  στίς  υπόβληθείόσες  εγγυητίκεός  επίστόλεός,  πρόκείμεόνόυ  να
δίαπίστώό σεί την εγκυρόό τηταό  τόυς. Αν δίαπίστώθείό  πλαστόό τητα εγγυητίκηό ς επίστόληό ς, ό υπόψηό φίός
απόκλείόεταί  απόό  τόν δίαγώνίσμόό ,  υπόβαό λλεταί  μηνυτηό ρία αναφόραό  στόν αρμόό δίό είσαγγελεόα καί
κίνείόταί δίαδίκασίόα πείθαρχίκηό ς δίόώξης, συό μφώνα με τίς δίαταό ξείς τών αό ρθρών 82 καί επόό μενα τόυ ν.
3669/2008.

η)  Η  περίγραφόό μενη  δίαδίκασίόα  καταχώρείόταί  στό  πρακτίκόό  της  Επίτρόπηό ς  Δίαγώνίσμόυό  ηό  σε
παραό ρτημαό  τόυ, πόυ υπόγραό φεταί απόό  τόν Πρόό εδρό καί τα μεόλη της.
Η Επίτρόπηό  Δίαγώνίσμόυό  όλόκληρώό νεί τη συό νταξη τόυ σχετίκόυό  πρακτίκόυό  με τό απότεόλεσμα της
δίαδίκασίόας, με τό όπόίόό είσηγείόταί την αναό θεση της συό μβασης στόν μείόδόό τη (ηό  τη ματαίόώση της
δίαδίκασίόας), καί υπόβαό λλεί στην αναθεότόυσα αρχηό  τό σχετίκόό  ηλεκτρόνίκόό  αρχείόό, ώς “εσώτερίκόό ”,
μεόσώ της λείτόυργίόας “επίκόίνώνίόα” τόυ υπόσυστηό ματός, πρός εόγκρίση . xvii

θ) Στη συνεόχεία, η αναθεότόυσα αρχηό  κόίνόπόίείό την απόό φαση εόγκρίσης τόυ πρακτίκόυό  σε όό λόυς τόυς
πρόσφεόρόντες καί παρεόχεί πρόό σβαση στα υπόβληθεόντα στόίχείόα τών λόίπώό ν συμμετεχόό ντών. Καταό
της απόό φασης αυτηό ς χώρείό εόνσταση, καταό  τα όρίζόό μενα στην παραό γραφό 4.3 της παρόυό σης.

ί)  Επίσημαίόνεταί  όό τί,  σε  περίόπτώση πόυ όί  πρόσφόρεός  εόχόυν την ίόδία  ακρίβώό ς  τίμηό  (ίσόό τίμες),  η
αναθεότόυσα αρχηό  επίλεόγεί τόν (πρόσώρίνόό ) αναό δόχό με κληό ρώση μεταξυό  τών όίκόνόμίκώό ν φόρεόών
πόυ υπεόβαλαν  ίσόό τίμες  πρόσφόρεός.  Η  κληό ρώση γίόνεταί  ενώό πίόν  της  Επίτρόπηό ς  Δίαγώνίσμόυό  καί
παρόυσίόα τών όίκόνόμίκώό ν φόρεόών πόυ υπεόβαλαν τίς ίσόό τίμες πρόσφόρεός, σε ημεόρα καί ώό ρα πόυ θα
τόυς γνώστόπόίηθείό  μεόσώ της λείτόυργίκόό τητας “επίκόίνώνίόα” τόυ υπόσυστηό ματός.

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

α) Μεταό  την αξίόλόόγηση τών πρόσφόρώό ν, η αναθεότόυσα αρχηό  πρόσκαλείό, στό πλαίόσίό της σχετίκηό ς
ηλεκτρόνίκηό ς δίαδίκασίόας συό ναψης συό μβασης καί μεόσώ της λείτόυργίκόό τητας της «Επίκόίνώνίόας»,
τόν πρόσώρίνόό  αναό δόχό να υπόβαό λεί  εντόό ς  πρόθεσμίόας  10 ημερώό ν  xviii απόό  την  κόίνόπόίόηση της
σχετίκηό ς εόγγραφης κόίνόπόίόησης σε αυτόό ν τα πρόβλεπόό μενα στίς κείόμενες δίαταό ξείς δίκαίόλόγητίκαό
πρόσώρίνόυό  αναδόόχόυ καί τα απόδείκτίκαό  εόγγραφα νόμίμόπόίόησηςxix.

β)  Τα  δίκαίόλόγητίκαό  τόυ  πρόσώρίνόυό  αναδόόχόυ  υπόβαό λλόνταί  απόό  τόν  όίκόνόμίκόό  φόρεόα
ηλεκτρόνίκαό , μεόσώ της λείτόυργίκόό τητας της «Επίκόίνώνίόας» στην αναθεότόυσα αρχηό .

γ)  Αν  δεν  υπόβληθόυό ν  τα  παραπαό νώ  δίκαίόλόγητίκαό  ηό  υπαό ρχόυν  ελλείόψείς  σε  αυταό  πόυ
υπόβληό θηκαν καί  ό  πρόσώρίνόό ς  αναό δόχός  υπόβαό λλεί  εντόό ς  της πρόθεσμίόας  της παραγραό φόυ (α)
αίότημα  πρός  την  Επίτρόπηό  Δίαγώνίσμόυό  γία  την  παραό ταση  της  πρόθεσμίόας  υπόβόληό ς,  τό  όπόίόό
συνόδευό εταί με απόδείκτίκαό  εόγγραφα απόό  τα όπόίόα να απόδείκνυό εταί όό τί εόχεί αίτηθείό  τη χόρηό γηση
τών δίκαίόλόγητίκώό ν, η αναθεότόυσα αρχηό  παρατείόνεί την πρόθεσμίόα υπόβόληό ς τών δίκαίόλόγητίκώό ν
γία όό σό χρόό νό απαίτηθείό γία τη χόρηό γηση τών δίκαίόλόγητίκώό ν απόό  τίς αρμόό δίες αρχεός.
Τό παρόό ν εφαρμόό ζεταί καί στίς περίπτώό σείς πόυ η αναθεότόυσα αρχηό  τυχόό ν ζητηό σεί την πρόσκόό μίση
δίκαίόλόγητίκώό ν  καταό  τη  δίαδίκασίόα  αξίόλόόγησης  τών  πρόσφόρώό ν  καί  πρίν  απόό  τό  σταό δίό
κατακυό ρώσης, κατ’ εφαρμόγηό  της δίαό ταξης τόυ αό ρθρόυ 79 παραό γραφός 5 εδαό φίό α΄ ν. 4412/2016,
τηρόυμεόνών τών αρχώό ν της ίόσης μεταχείόρίσης καί της δίαφαό νείαςxx.
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Εντόό ς  τρίώό ν  (3)  εργασίόμών  ημερώό ν  απόό  την  ηλεκτρόνίκηό  υπόβόληό  τών  ώς  αό νώ  στόίχείόών  καί
δίκαίόλόγητίκώό ν,  συό μφώνα  με  τα  ανώτεόρώ  υπόό  β)  καί  γ)  αναφερόό μενα,  πρόσκόμίόζόνταί
υπόχρεώτίκαό  απόό  τόν  όίκόνόμίκόό  φόρεόα  στην  αναθεότόυσα  αρχηό ,  σε  εόντυπη  μόρφηό  καί  σε
σφραγίσμεόνό  φαό κελό,  τα  εόγγραφα  πόυ  απαίτείόταί  να  πρόσκόμίσθόυό ν  σε  πρώτόό τυπη  μόρφηό ,
συό μφώνα  με  τίς  δίαταό ξείς  τόυ  αό ρθρόυ  11  παρ.  2  τόυ  ν.  2690/1999  ''Κώό δίκας  Δίόίκητίκηό ς
Δίαδίκασίόας'', όό πώς τρόπόπόίηό θηκε με τίς δίαταό ξείς τόυ αό ρθρόυ 1 παρ. 2 τόυ ν. 4250/2014.

δ) Αν καταό  τόν εόλεγχό τών παραπαό νώ δίκαίόλόγητίκώό ν δίαπίστώθείό όό τί:
I) τα στόίχείόα πόυ δηλώό θηκαν με τό Τυπόπόίημεόνό Έντυπό Υπευό θυνης Δηό λώσης (ΤΕΥΔ), είόναί ψευδηό
ηό  ανακρίβηό  ηό
ii)  αν  δεν  υπόβληθόυό ν  στό  πρόκαθόρίσμεόνό  χρόνίκόό  δίαό στημα  τα  απαίτόυό μενα  πρώτόό τυπα  ηό
αντίόγραφα, τών παραπαό νώ δίκαίόλόγητίκώό ν, ηό
ii) αν απόό  τα δίκαίόλόγητίκαό  πόυ πρόσκόμίόσθηκαν νόμίόμώς καί εμπρόθεόσμώς, δεν απόδείκνυό όνταί όί
όό ρόί καί όί πρόυϋ πόθεόσείς συμμετόχηό ς συό μφώνα με τα αό ρθρα 21, 22 καί 23 της παρόυό σας, xxi

απόρρίόπτεταί η πρόσφόραό  τόυ πρόσώρίνόυό  αναδόόχόυ, καταπίόπτεί υπεόρ της αναθεότόυσας αρχηό ς η
εγγυό ηση συμμετόχηό ς  τόυ καί η κατακυό ρώση γίόνεταί στόν πρόσφεόρόντα πόυ υπεόβαλε την αμεόσώς
επόό μενη  πλεόόν  συμφεόρόυσα  απόό  όίκόνόμίκηό  αό πόψη  πρόσφόραό  βαό σεί  της  τίμηό ς  τηρόυμεόνης  της
ανώτεόρώ δίαδίκασίόας.

Σε περίόπτώση εόγκαίρης καί πρόσηό κόυσας ενημεόρώσης της αναθεότόυσας αρχηό ς γία μεταβόλεός στίς
πρόυϋ πόθεόσείς  τίς  όπόίόες  ό  πρόσώρίνόό ς  αναό δόχός  είόχε  δηλώό σεί  με  τό  Τυπόπόίημεόνό  Έντυπό
Υπευό θυνης  Δηό λώσης  (ΤΕΥΔ)  όό τί  πληρόίό  καί  όί  όπόίόες  επηό λθαν  ηό  γία  τίς  όπόίόες  εόλαβε  γνώό ση  ό
πρόσώρίνόό ς αναό δόχός μεταό  την δηό λώση καί μεόχρί την ημεόρα της είδόπόίόησης/πρόό σκλησης γία την
πρόσκόό μίση  τών δίκαίόλόγητίκώό ν  κατακυό ρώσης  (όψίγενείός  μεταβόλεός),  δεν  καταπίόπτεί  υπεόρ  της
αναθεότόυσας αρχηό ς η εγγυό ηση συμμετόχηό ς τόυ, πόυ είόχε πρόσκόμίσθείό, συό μφώνα με τό αό ρθρό 15 της
παρόυό σας.

Αν κανεόνας απόό  τόυς πρόσφεόρόντες δεν υπεόβαλε αληθηό  ηό  ακρίβηό  δηό λώση, ηό  αν κανεόνας απόό  τόυς
πρόσφεόρόντες δεν πρόσκόμίόζεί εόνα ηό  περίσσόό τερα απόό  τα απαίτόυό μενα δίκαίόλόγητίκαό , ηό  αν κανεόνας
απόό  τόυς πρόσφεόρόντες δεν απόδείόξεί όό τί πληρόίό  τα κρίτηό ρία πόίότίκηό ς επίλόγηό ς τόυ αό ρθρόυ 22, η
δίαδίκασίόα συό ναψης της συό μβασης ματαίώό νεταί.

Η δίαδίκασίόα ελεόγχόυ τών ώς αό νώ δίκαίόλόγητίκώό ν όλόκληρώό νεταί με τη συό νταξη πρακτίκόυό  απόό
την Επίτρόπηό  Δίαγώνίσμόυό , στό όπόίόό αναγραό φεταί η τυχόό ν συμπληό ρώση δίκαίόλόγητίκώό ν καταό  τα
όρίζόό μενα στην παραό γραφό (γ) τόυ παρόό ντός αό ρθρόυxxii.   Η Επίτρόπηό , στη συνεόχεία,  τό κόίνόπόίείό,
μεόσώ της «λείτόυργίκόό τητας της «Επίκόίνώνίόας», στην αναθεότόυσα αρχηό  γία τη ληό ψη απόό φασης.

Η αναθεότόυσα αρχηό  πρόβαίόνεί,  μεταό  την εόγκρίση τόυ ανώτεόρώ πρακτίκόυό ,  στην κόίνόπόίόηση της
απόό φασης κατακυό ρώσης, μαζίό  με αντίόγραφό όό λών τών πρακτίκώό ν, σε καό θε πρόσφεόρόντα πόυ δεν
εόχεί απόκλείσθείό όρίστίκαό ,xxiii εκτόό ς απόό  τόν πρόσώρίνόό  αναό δόχό, συό μφώνα με τίς κείόμενες δίαταό ξείς,
μεόσώ της λείτόυργίκόό τητας της «Επίκόίνώνίόας», καί επίπλεόόν αναρταό  τα Δίκαίόλόγητίκαό  τόυ πρόσώ-
ρίνόυό  αναδόόχόυ στόν χώό ρό «Συνημμεόνα Ηλεκτρόνίκόυό  Δίαγώνίσμόυό ».

ε)  Η  συό ναψη  της  συό μβασης  επεόρχεταί  με  την  κόίνόπόίόηση  της  απόό φασης  κατακυό ρώσης  στόν
πρόσώρίνόό  αναό δόχό συό μφώνα με τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 105 ώς ακόλόυό θώς :
Μεταό  την αό πρακτη παό ρόδό της πρόθεσμίόας αό σκησης πρόδίκαστίκηό ς  πρόσφυγηό ς  ηό ,   σε περίόπτώση
αό σκησηό  της, όό ταν παρεόλθεί αό πρακτη η πρόθεσμίόα αό σκησης αίότησης αναστόληό ς καταό  της απόό φασης
της Α.Ε.Π.Π. καί, σε περίόπτώση αό σκησης αίότησης αναστόληό ς καταό  της απόό φασης της Α.Ε.Π.Π., όό ταν
εκδόθείό απόό φαση επίό της αίότησης, με την επίφυό λαξη της χόρηό γησης πρόσώρίνηό ς δίαταγηό ς, συό μφώνα
με τα όρίζόό μενα στό τελευταίόό εδαό φίό της παραγραό φόυ 4 τόυ αό ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016 καί, μεταό
την  όλόκληό ρώση  τόυ  πρόσυμβατίκόυό  ελεόγχόυ  απόό  τό  Ελεγκτίκόό  Συνεόδρίό,  εφόό σόν  απαίτείόταί,
συό μφώνα με τα αό ρθρα 35 καί  36 τόυ ν.  4129/2013,  ό πρόσώρίνόό ς  αναό δόχός,  υπόβαό λλεί,  εφόό σόν
απαίτείόταί,   υπευό θυνη  δηό λώση,  μεταό  απόό  σχετίκηό  πρόό σκληση  της  αναθεότόυσας  αρχηό ς,  μεόσώ  της
λείτόυργίκόό τητας  της  “Επίκόίνώνίόας”  τόυ  υπόσυστηό ματός.  Στην  υπευό θυνη  δηό λώση,  η  όπόίόα
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υπόγραό φεταί καταό  τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 23 της παρόυό σας, δηλώό νεταί όό τί, δεν εόχόυν επεόλθεί στό
πρόό σώπόό  τόυ όψίγενείός μεταβόλεός, καταό  την εόννόία τόυ αό ρθρόυ 104 τόυ ν. 4412/2016, πρόκείμεόνόυ
να δίαπίστώθείό όό τί δεν εόχόυν εκλείόψεί όί πρόυϋ πόθεόσείς συμμετόχηό ς τόυ αό ρθρόυ 21, όό τί εξακόλόυθόυό ν
να πληρόυό νταί τα κρίτηό ρία  επίλόγηό ς τόυ αό ρθρόυ 22 καί όό τί δεν συντρεόχόυν όί λόόγόί απόκλείσμόυό  τόυ
ίόδίόυ αό ρθρόυ,.  Η υπευό θυνη δηό λώση ελεόγχεταί απόό  την Επίτρόπηό  Δίαγώνίσμόυό ,  η όπόίόα συνταό σσεί
πρακτίκόό  πόυ συνόδευό εί τη συό μβασηxxiv.

Μεόσώ  της  λείτόυργίκόό τητας  της  “Επίκόίνώνίόας”  τόυ  υπόσυστηό ματός  κόίνόπόίείόταί  η  απόό φαση
κατακυό ρώσης  στόν  πρόσώρίνόό  αναό δόχόxxv.  Με  την  ίόδία  απόό φαση   καλείόταί  ό  αναό δόχός  όό πώς
πρόσεόλθεί  σε  όρίσμεόνό  τόό πό  καί  χρόό νό  γία  την  υπόγραφηό  τόυ  συμφώνητίκόυό ,   θεότόνταό ς  τόυ  η
αναθεότόυσα  αρχηό  πρόθεσμίόα  πόυ  δεν  μπόρείό  να  υπερβαίόνεί  τίς  είόκόσί  (20)  ημεόρες  απόό  την
κόίνόπόίόηση είδίκηό ς ηλεκτρόνίκηό ς πρόό σκλησης, μεόσώ της λείτόυργίκόό τητας της “Επίκόίνώνίόας” τόυ
υπόσυστηό ματός,  πρόσκόμίόζόντας,  καί την απαίτόυό μενη εγγυητίκηό  επίστόληό  καληό ς  εκτεόλεσης.  Η εν
λόόγώ  κόίνόπόίόηση  επίφεόρεί  τα  εόννόμα  απότελεόσματα  της  απόό φασης  κατακυό ρώσης,  συό μφώνα  με
όρίζόό μενα στην παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 105 τόυ ν.4412/2016.

Εαό ν ό αναό δόχός δεν πρόσεόλθεί να υπόγραό ψεί τό συμφώνητίκόό , μεόσα στην πρόθεσμίόα πόυ όρίόζεταί
στην είδίκηό  πρόό κληση, κηρυό σσεταί εόκπτώτός, καταπίόπτεί υπεόρ της αναθεότόυσας αρχηό ς η εγγυό ηση
συμμετόχηό ς τόυ καί ακόλόυθείόταί η δίαδίκασίόα τόυ αό ρθρόυ 4.2.γ της παρόυό σας γία  τόν πρόσφεόρόντα
πόυ  υπεόβαλε  την  αμεόσώς  επόό μενη  πλεόόν  συμφεόρόυσα  απόό  όίκόνόμίκηό  αό πόψη  πρόσφόραό  βαό σεί
τίμηό ςxxvi. Αν κανεόνας απόό  τόυς πρόσφεόρόντες δεν πρόσεόλθεί γία την υπόγραφηό  τόυ συμφώνητίκόυό , η
δίαδίκασίόα συό ναψης της συό μβασης ματαίώό νεταί, συό μφώνα με την περίόπτώση  β της παραγραό φόυ 1
τόυ αό ρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016.

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία

Καό θε ενδίαφερόό μενός, ό όπόίόός εόχεί ηό  είόχε συμφεόρόν να τόυ ανατεθείό  η συγκεκρίμεόνη συό μβαση καί
εόχεί ηό  είόχε υπόστείό ηό  ενδεόχεταί να υπόστείό ζημίόα απόό  εκτελεστηό  πραό ξη ηό  παραό λείψη της αναθεότόυσας
αρχηό ς  καταό  παραό βαση  της  νόμόθεσίόας  της  Ευρώπαίϋκηό ς  Ένώσης  ηό  της  εσώτερίκηό ς  νόμόθεσίόας,
δίκαίόυό ταί  να  ασκηό σεί  πρόδίκαστίκηό  πρόσφυγηό  ενώό πίόν  της  ΑΕΠΠ  καταό  της  σχετίκηό ς  πραό ξης  ηό
παραό λείψης της αναθεότόυσας αρχηό ς, πρόσδίόρίόζόντας είδίκώό ς τίς νόμίκεός καί πραγματίκεός αίτίαό σείς
πόυ δίκαίόλόγόυό ν τό αίότημαό  τόυxxvii. 

Σε περίόπτώση πρόσφυγηό ς καταό  πραό ξης της αναθεότόυσας αρχηό ς,  η πρόθεσμίόα γία την αό σκηση της
πρόδίκαστίκηό ς πρόσφυγηό ς είόναί:

(α)  δεόκα  (10)  ημεόρες  απόό  την  κόίνόπόίόηση  της  πρόσβαλλόό μενης  πραό ξης  στόν  ενδίαφερόό μενό
όίκόνόμίκόό  φόρεόα αν η πραό ξη κόίνόπόίηό θηκε με ηλεκτρόνίκαό  μεόσα ηό  τηλεόμόίότυπίόα ηό

(β)  δεκαπεόντε  (15)  ημεόρες  απόό  την  κόίνόπόίόηση  της  πρόσβαλλόό μενης  πραό ξης  σε  αυτόό ν  αν
χρησίμόπόίηό θηκαν αό λλα μεόσα επίκόίνώνίόας, αό λλώς

γ) δεόκα (10) ημεόρες απόό  την πληό ρη, πραγματίκηό  ηό  τεκμαίρόό μενη, γνώό ση της πραό ξης πόυ βλαό πτεί τα
συμφεόρόντα τόυ ενδίαφερόό μενόυ όίκόνόμίκόυό  φόρεόα.

Σε  περίόπτώση  παραό λείψης,  η  πρόθεσμίόα  γία  την  αό σκηση  της  πρόδίκαστίκηό ς  πρόσφυγηό ς  είόναί
δεκαπεόντε (15) ημεόρες απόό  την επόμεόνη της συντεόλεσης της πρόσβαλλόό μενης παραό λείψηςxxviii.

Η  πρόδίκαστίκηό  πρόσφυγηό ,  με  βαό ση  καί  τα όό σα  πρόβλεόπόνταί  στό π.δ.  39/2017,  κατατίόθεταί
ηλεκτρόνίκαό  βαό σεί τόυ τυπόπόίημεόνόυ εντυό πόυ καί μεόσώ της λείτόυργίκόό τητας «Επίκόίνώνίόα»
τόυ  υπόσυστηό ματός  πρός  την  Αναθεότόυσα  Αρχηό ,  επίλεόγόντας  καταό  περίόπτώση  την  εόνδείξη
«Πρόδίκαστίκηό  Πρόσφυγηό » καί επίσυναό πτόντας τό σχετίκόό  εόγγραφό συό μφώνα με την παρ. 3 τόυ
αό ρθρόυ 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

Γία  τό  παραδεκτόό  της  αό σκησης  της  πρόδίκαστίκηό ς  πρόσφυγηό ς  κατατίόθεταί  παραό βόλό  απόό  τόν
πρόσφευό γόντα υπεόρ τόυ Δημόσίόόυ, καταό  τα είδίκαό  όρίζόό μενα στό αό ρθρό 363 τόυ ν. 4412/2016, τό
όπόίόό επίστρεόφεταί στόν πρόσφευό γόντα σε περίόπτώση όλίκηό ς ηό  μερίκηό ς απόδόχηό ς της πρόσφυγηό ς
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τόυ ηό  σε περίόπτώση πόυ πρίν την εόκδόση της απόό φασης της ΑΕΠΠ επίό της πρόσφυγηό ς, η αναθεότόυσα
αρχηό  ανακαλείό την πρόσβαλλόό μενη πραό ξη ηό  πρόβαίόνεί στην όφείλόό μενη ενεόργεία.

Η  πρόθεσμίόα  γία  την  αό σκηση  της  πρόδίκαστίκηό ς  πρόσφυγηό ς  καί  η  αό σκησηό  της  κώλυό όυν  τη
συό ναψη της συό μβασης επίό πόίνηό  ακυρόό τητας, η όπόίόα δίαπίστώό νεταί με απόό φαση της ΑΕΠΠ μεταό
απόό  αό σκηση πρόσφυγηό ς, συό μφώνα με τό αό ρθρό 368   τόυ ν. 4412/2016.

Η  πρόηγόυό μενη  παραό γραφός  δεν  εφαρμόό ζεταί  στην  περίόπτώση  πόυ,  καταό  τη  δίαδίκασίόα
συό ναψης της παρόυό σας συό μβασης, υπόβληθείό μόό νό μίόα (1) πρόσφόραό xxix.

Καταό  τα λόίπαό , η αό σκηση της πρόδίκαστίκηό ς πρόσφυγηό ς δεν κώλυό εί την πρόό όδό της δίαγώνίστίκηό ς
δίαδίκασίόας, , εκτόό ς αν ζητηθόυό ν πρόσώρίναό  μεότρα πρόστασίόας καταό  τό αό ρθρό 366 τόυ ν.4412/2016.

Η αναθεότόυσα αρχηό , μεόσώ της λείτόυργίόας της «Επίκόίνώνίόας»: 
α.  Κόίνόπόίείό  την  πρόδίκαστίκηό  πρόσφυγηό  σε  καό θε  ενδίαφερόό μενό  τρίότό  συό μφώνα  με  τα
πρόβλεπόό μενα στην περ. α της παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016 καί την περ. α΄ της παρ.
1 τόυ αό ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017.
β. Είδόπόίείό, παρεόχεί πρόό σβαση στό συό νόλό τών στόίχείόών τόυ δίαγώνίσμόυό  καί δίαβίβαό ζεί στην
Αρχηό  Εξεότασης Πρόδίκαστίκώό ν Πρόσφυγώό ν  (ΑΕΠΠ) τα πρόβλεπόό μενα στην περ.  β’  της παρ.  1
τόυ αό ρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016, συό μφώνα καί με την παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017.

Η ΑΕΠΠ  απόφαίόνεταί  αίτίόλόγημεόνα  επίό  της  βασίμόό τητας τών πρόβαλλόό μενών πραγματίκώό ν  καί
νόμίκώό ν ίσχυρίσμώό ν της πρόσφυγηό ς καί τών ίσχυρίσμώό ν της αναθεότόυσας αρχηό ς καί, σε περίόπτώση
παρεόμβασης, τών ίσχυρίσμώό ν τόυ παρεμβαίόνόντός καί δεόχεταί (εν όό λώ ηό  εν μεόρεί) ηό  απόρρίόπτεί την
πρόσφυγηό  με απόό φασηό  της, η όπόίόα εκδίόδεταί μεόσα σε απόκλείστίκηό  πρόθεσμίόα είόκόσί (20) ημερώό ν
απόό  την ημεόρα εξεότασης της πρόσφυγηό ςxxx.

Σε περίόπτώση συμπληρώματίκηό ς αίτίόλόγίόας επίό της πρόσβαλλόό μενης πραό ξης, αυτηό  υπόβαό λλεταί εόώς
καί  δεόκα  (10)  ημεόρες  πρίν  την  συζηό τηση  της  πρόσφυγηό ς  καί  κόίνόπόίείόταί  αυθημερόό ν  στόν
πρόσφευό γόντα  μεόσώ  της  πλατφόό ρμας  τόυ  ΕΣΗΔΗΣ  ηό  αν  αυτόό  δεν  είόναί  εφίκτόό  με  όπόίόδηό πότε
πρόό σφόρό  μεόσό.  Υπόμνηό ματα  επίό  τών  απόό ψεών  καί  της  συμπληρώματίκηό ς  αίτίόλόγίόας  της
Αναθεότόυσας Αρχηό ς κατατίόθενταί μεόσώ της πλατφόό ρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ εόώς πεόντε (5) ημεόρες πρίν απόό
τη συζηό τηση της πρόσφυγηό ςxxxi.

Η  αό σκηση  της  πρόδίκαστίκηό ς  πρόσφυγηό ς  απότελείό  πρόυϋ πόό θεση  γία  την  αό σκηση  τών  εόνδίκών
βόηθημαό τών  της αίότησης αναστόληό ς καί της αίότησης ακυό ρώσης τόυ αό ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016
καταό  τών εκτελεστώό ν πραό ξεών ηό  παραλείόψεών της αναθεότόυσας αρχηό ς.

Όπόίός εόχεί εόννόμό συμφεόρόν μπόρείό  να ζητηό σεί την αναστόληό  της εκτεόλεσης της απόό φασης της
ΑΕΠΠ καί την ακυό ρώσηό  της ενώό πίόν τόυ αρμόδίόόυ δίκαστηρίόόυ xxxii. Δίκαίόώμα αό σκησης τών ίόδίών
ενδίόκών βόηθημαό τών εόχεί  καί  η  αναθεότόυσα αρχηό ,  αν  η  ΑΕΠΠ καό νεί  δεκτηό  την  πρόδίκαστίκηό
πρόσφυγηό .  Με  τα  εόνδίκα  βόηθηό ματα  της  αίότησης  αναστόληό ς  καί  της  αίότησης  ακυό ρώσης
λόγίόζόνταί  ώς συμπρόσβαλλόό μενες με  την απόό φαση της ΑΕΠΠ καί  όό λες όί  συναφείός  πρός την
ανώτεόρώ  απόό φαση  πραό ξείς  ηό  παραλείόψείς  της  αναθεότόυσας  αρχηό ς,  εφόό σόν  εόχόυν  εκδόθείό  ηό
συντελεστείό  αντίστόίόχώς εόώς τη συζηό τηση της αίότησης αναστόληό ς  ηό  την πρώό τη συζηό τηση της
αίότησης ακυό ρώσης.

Η αό σκηση της αίότησης αναστόληό ς δεν εξαρταό ταί απόό  την πρόηγόυό μενη αό σκηση της αίότησης ακυό ρώ-
σης.

Η αίότηση αναστόληό ς κατατίόθεταί στό αρμόό δίό δίκαστηό ρίό μεόσα σε πρόθεσμίόα δεόκα (10) ημερώό ν απόό
την κόίνόπόίόηση ηό  την πληό ρη γνώό σηxxxiii της απόό φασης επίό  της πρόδίκαστίκηό ς πρόσφυγηό ς καί συζη-
τείόταί τό αργόό τερό εντόό ς τρίαό ντα (30) ημερώό ν απόό  την καταό θεσηό  της. Γία την αό σκηση της αίτηό σεώς
αναστόληό ς κατατίόθεταί τό πρόβλεπόό μενό παραό βόλό, συό μφώνα με τα είδίκόό τερα όρίζόό μενα στό αό ρθρό
372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016.

Η αό σκηση αίότησης αναστόληό ς κώλυό εί τη συό ναψη της συό μβασης, εκτόό ς εαό ν με την πρόσώρίνηό  δίαταγηό  
ό αρμόό δίός δίκαστηό ς απόφανθείό δίαφόρετίκαό .
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Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος

Σχετίκαό  με την υπόγραφηό  της συό μβασης, ίσχυό όυν τα πρόβλεπόό μενα στην παρ. 5 αό ρθρόυ 105 καί
135 τόυ ν. 4412/2016.
Τα   εόγγραφα  της  συό μβασης   με  βαό ση  τα όπόίόα  θα  εκτελεσθείό  τό  εόργό  είόναί  τα  αναφερόό μενα
παρακαό τώ.  Σε  περίόπτώση  ασυμφώνίόας  τών  περίεχόμεόνών  σε  αυταό  όό ρών,  η  σείραό  ίσχυό ός
καθόρίόζεταί  ώς κατώτεόρώ. 

1. Τό συμφώνητίκόό .
2. Η παρόυό σα Δίακηό ρυξη.
3. Η Οίκόνόμίκηό  Πρόσφόραό .
4. Τό Τίμόλόό γίό Δημόπραό τησης 
5. Η Είδίκηό  Συγγραφηό  Υπόχρεώό σεών (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνίκηό  Συγγραφηό  Υπόχρεώό σεών (Τ.Σ.Υ) με τίς Τεχνίκεός Πρόδίαγραφεός καί τα 

Παραρτηό ματα τόυς, 
7. Η Τεχνίκηό  Περίγραφηό  (Τ.Π.). 
8. Ο Πρόυϋ πόλόγίσμόό ς Δημόπραό τησης.
9. Οί εγκεκρίμεόνες μελεότες τόυ εόργόυ. 
10.  Τό εγκεκρίμεόνό Χρόνόδίαό γραμμα κατασκευηό ς τόυ εόργόυ.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα  εόγγραφα  της  συό μβασης  συνταό σσόνταί  υπόχρεώτίκαό  στην  ελληνίκηό  γλώό σσα  καί
πρόαίρετίκαό  καί σε αό λλες γλώό σσες, συνόλίκαό  ηό  μερίκαό . Σε περίόπτώση ασυμφώνίόας μεταξυό  τών
τμημαό τών τών εγγραό φών της συό μβασης πόυ εόχόυν συνταχθείό  σε  περίσσσόό τερες γλώό σσες,
επίκρατείό η ελληνίκηό  εόκδόση. Τυχόό ν ενσταό σείς υπόβαό λλόνταί στην ελληνίκηό  γλώό σσα.

6.2. Οί πρόσφόρεός καί τα περίλαμβανόό μενα σε αυτεός στόίχείόα, καθώό ς καί τα απόδείκτίκαό  εόγγραφα
συνταό σσόνταί  στην ελληνίκηό  γλώό σσα ηό  συνόδευό όνταί  απόό  επίόσημη μεταό φρασηό  τόυς στην
ελληνίκηό  γλώό σσα.

6.3. Στα αλλόδαπαό  δημόό σία εόγγραφα καί δίκαίόλόγητίκαό  εφαρμόό ζεταί η Συνθηό κη της Χαό γης της
5.10.1961, πόυ κυρώό θηκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188). Είδίκαό  τα αλλόδαπαό  ίδίώτίκαό  εόγγραφα
συνόδευό όνταί απόό  μεταό φρασηό  τόυς στην ελληνίκηό  γλώό σσα επίκυρώμεόνη είότε απόό  πρόό σώπό
αρμόό δίό καταό  τίς δίαταό ξείς της εθνίκηό ς νόμόθεσίόας είότε απόό  πρόό σώπό καταό  νόό μό αρμόό δίό της
χώό ρας  στην  όπόίόα  εόχεί  συνταχθείό  εόγγραφόxxxiv. Επίόσης,  γίόνόνταί  υπόχρεώτίκαό  απόδεκταό
ευκρίνηό  φώτόαντίόγραφα  εγγραό φών  πόυ  εόχόυν  εκδόθείό  απόό  αλλόδαπεός  αρχεός  καί  εόχόυν
επίκυρώθείό απόό  δίκηγόό ρό, συό μφώνα με τα πρόβλεπόό μενα στην παρ. 2 περ. β τόυ αό ρθρόυ 11
τόυ ν. 2690/1999 “Κώό δίκας Δίόίκητίκηό ς Δίαδίκασίόας”, αντίκατασταό θηκε ώς αό νώ με τό αό ρθρό
1 παρ.2 τόυ ν.4250/2014.

6.4.   Ενημερώτίκαό  καί  τεχνίκαό  φυλλαό δία  καί  αό λλα  εόντυπα-εταίρίκαό  ηό  μη  –  με  είδίκόό  τεχνίκόό
περίεχόό μενό  μπόρόυό ν  να  υπόβαό λλόνταί  σε  αό λλη  γλώό σσα,  χώρίός  να  συνόδευό όνταί  απόό
μεταό φραση στην ελληνίκηό

6.5. Η  επίκόίνώνίόα  με  την  αναθεότόυσα  αρχηό ,  καθώό ς  καί  μεταξυό  αυτηό ς  καί  τόυ  αναδόόχόυ,  θα
γίόνόνταί υπόχρεώτίκαό  στην ελληνίκηό  γλώό σσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1. Γία τη δημόπραό τηση τόυ εόργόυ, την εκτεόλεση της συό μβασης καί την κατασκευηό  τόυ, εφαρ-
μόό ζόνταί όί δίαταό ξείς τών παρακαό τώ νόμόθετημαό τών, όό πώς ίσχυό όυν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
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- 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» xxxv

-  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»,xxxvi

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

- 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.)»,
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7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     καταστρατηγή-
σεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όό πώς τρόπόπόίηό θηκε με τό ν.
3414/2005 (Α' 279), γία τη δίασταυό ρώση τών στόίχείόών τόυ αναδόόχόυ 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», η κόίνηό  απόό φαση τών Υπόυργώό ν Αναό πτυξης 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’’,  xxxviii,  καθώό ς καί η
απόό φαση τόυ Υφυπόυργόυό  Οίκόνόμίόας καί Οίκόνόμίκώό ν 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 ρώση Κώό δίκα Φόό ρόυ Πρόστίθεόμενης Αξίόας».

7.4 Οί σε εκτεόλεση τών ανώτεόρώ δίαταό ξεών εκδόθείόσες κανόνίστίκεός πραό ξείςxxxix, καθώό ς καί λόί-
πεός δίαταό ξείς πόυ αναφεόρόνταί ρηταό  ηό  απόρρεόόυν απόό  τα όρίζόό μενα στα συμβατίκαό  τευό χη της
παρόυό σας καθώό ς καί τό συό νόλό τών δίαταό ξεών τόυ ασφαλίστίκόυό , εργατίκόυό , περίβαλλόντί-
κόυό  καί φόρόλόγίκόυό  δίκαίόόυ καί γενίκόό τερα καό θε δίαό ταξη (Νόό μός, Π.Δ., Υ.Α.) καί ερμηνευτίκηό
εγκυό κλίός πόυ δίεόπεί την αναό θεση καί εκτεόλεση τόυ εόργόυ της παρόυό σας συό μβασης, εόστώ καί
αν δεν αναφεόρόνταί ρηταό . 

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

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

8.1. Τό εόργό χρηματόδότείόταί απόό  τό πρόόγραμμα αναό πτυξης καί αλληλεγγυό ης της αυτόδίόίόκησης
«Αντώό νης Τρίότσης» συό μφώνα με την με αρ. πρώτ. 19268/14.10.2020 απόό φαση εόνταξης της
ΕΙΔΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΑΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  (ΕΥΔΕ
ΥΠΕΣ). xl

Τό  εόργό υπόό κείταί  στίς  κρατηό σείςxli πόυ  πρόβλεόπόνταί  γία  τα  εόργα  αυταό ,
περίλαμβανόμεόνης  της  κραό τησης  υό ψόυς  0,07  %  υπεόρ  τών  λείτόυργίκώό ν  αναγκώό ν  της
Ενίαίόας  Ανεξαό ρτητης  Αρχηό ς  Δημόσίόών  Συμβαό σεών,  συό μφώνα  με  τό  αό ρθρό  4  παρ  3  ν.
4013/2011xlii, της κραό τησης υό ψόυς 0,06 % υπεόρ  τών λείτόυργίκώό ν  αναγκώό ν της Αρχηό ς
Εξεότασης  Πρόδίκαστίκώό ν  Πρόσφυγώό ν,  συό μφώνα  με  τό  αό ρθρό  350  παρ.  3  τόυ  ν.
4412/2016, καθώό ς καί της κραό τησης 6%0, συό μφώνα με τίς δίαταό ξείς τόυ αό ρθρόυ 53 παρ.
7  περ.  θ'  τόυ  ν.  4412/2016  καί  της  υπ'  αρίθμ.  ΔΝΣγ/όίκ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
απόό φασης  τόυ  Υπόυργόυό  Υπόδόμώό ν  καί  Μεταφόρώό ν  (Β'  2235), καθώό ς  καί  πόσόστόό
δυόό μίσί  τόίς  χίλίόόίς  (2,5‰) υπεόρ  τών  Μηχανίκώό ν  Τεχνόλόγίκηό ς  Εκπαίόδευσης  (ΤΕ)  της
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.. .

8.2. Τα γενίκαό  εόξόδα, όό φελός κ.λ.π. τόυ Αναδόό χόυ καί όί επίβαρυό νσείς απόό  φόό ρόυς, δασμόυό ς
κ.λ.π.  καθόρίόζόνταί  στό  αντίόστόίχό  αό ρθρό  της  Ε.Σ.Υ.   Ο  Φ.Π.Α.  βαρυό νεί  τόν  Κυό ρίό  τόυ
Έργόυ.

8.3. Οί πληρώμεός θα γίόνόνταί συό μφώνα με τό αό ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 καί τό αντίόστόίχό
αό ρθρό της Ε.Σ.Υ. Η πληρώμηό  τόυ εργόλαβίκόυό  τίμηό ματός θα γίόνεταί σε EURO.
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Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

Η αναθεότόυσα αρχηό xliii μπόρείό,  καταό  τη δίαδίκασίόα αξίόλόόγησης τών πρόσφόρώό ν,  να καλεόσεί  τόυς
όίκόνόμίκόυό ς  φόρείός,  μεόσώ  της   λείτόυργίκόό τητας  της  ‘’Επίκόίνώνίόας”  τόυ  υπόσυστηό ματός  να
συμπληρώό σόυν  ηό  να  δίευκρίνίόσόυν  τα  εόγγραφα  ηό  δίκαίόλόγητίκαό  πόυ  εόχόυν  υπόβαό λεί,
συμπερίλαμβανόμεόνης καί της όίκόνόμίκηό ς τόυς πρόσφόραό ς, μεόσα σε ευό λόγη πρόθεσμίόα, η όπόίόα δεν
μπόρείό  να είόναί μίκρόό τερη απόό  επταό  (7) ημεόρες απόό  την ημερόμηνίόα κόίνόπόίόησης σε αυτόυό ς  της
σχετίκηό ς πρόό σκλησης, συό μφώνα με τα είδίκόό τερα όρίζόό μενα στίς δίαταό ξείς τών αό ρθρών  102 καί 103
τόυ ν. 4412/2016 καί τόυ αό ρθρόυ 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.
Οπόίαδηό πότε δίευκρίόνίση ηό  συμπληό ρώση πόυ υπόβαό λλεταί απόό  τόυς πρόσφεόρόντες ηό  υπόψηφίόόυς,
χώρίός να εόχεί ζητηθείό απόό  την αναθεότόυσα αρχηό xliv, δεν λαμβαό νεταί υπόό ψη.

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Γία την παρόυό σα δίαδίκασίόα εόχεί εκδόθείό η απόό φαση με αρ. πρώτ. Α/719/8-3-2021 γία την αναό ληψη
υπόχρεόώσης/εόγκρίση δεόσμευσης πίόστώσης γία τό όίκόνόμίκόό  εότός  2021 καί με  αρ. 1 καταχώό ρηση
στό βίβλίόό εγκρίόσεών καί εντόλώό ν πληρώμηό ς της Δ.Ο.Υ.  (συμπληρώό νεταί καί ό αρίθμόό ς της απόό φασης
εόγκρίσης της πόλυετόυό ς αναό ληψης σε περίόπτώση πόυ η δαπαό νη εκτείόνεταί σε περίσσόό τερα τόυ ενόό ς
όίκόνόμίκαό  εότη, συό μφώνα με τό αό ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 ).xlv
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου

Ο τίότλός τόυ εόργόυ είόναί: 
Κατασκευή  κτιρίου  Κ1  (Αίθουσα  Πολλαπλών  Χρήσεων),  Μεταλλικού
Στεγάστρου και Υποσταθμού ΔΕΗ στο Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Καρδίτσας» -
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

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

Ο  πρόυϋ πόλόγίσμόό ς  δημόπραό τησης  τόυ  εόργόυ  ανεόρχεταί  σεxlvi 2.350.000,00 Ευρώό  καί
αναλυό εταί σε:
Δαπαό νη Εργασίώό ν: 1.714.487,31 Ευρώό
Γενίκαό  εόξόδα καί Όφελός εργόλαό βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 308.607,72 Ευρώό
Απρόό βλεπταxlvii (πόσόστόυό  15%  επίό  της  δαπαό νης  εργασίώό ν  καί  τόυ  κόνδυλίόόυ  Γ.Ε.+Ο.Ε.)
303.464,25 Ευρώό , πόυ αναλώό νόνταί συό μφώνα με τόυς όό ρόυς τόυ αό ρθρόυ 156 παρ. 3.(α) τόυ
ν. 4412/2016. 
Απόλόγίστίκαό  ΑΕΕΚ καί Όφελός εργόλαό βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 571,95 €
Στό ανώτεόρώ πόσόό  πρόβλεόπεταί αναθεώό ρηση στίς τίμεός πόσόυό  22.868,77 Ευρώό  συό μφώνα με
τό αό ρθρό 153 τόυ ν. 4412/2016.

Δεν  πρόβλεόπεταί  Ρηό τρα  πρόό σθετης  καταβόληό ς  (πρίμ),  συό μφώνα  με  τό  αό ρθρό  149  τόυ  ν.
4412/2016.

Η παρόυό σα συό μβαση δεν υπόδίαίρείόταί σε τμηό ματα καί ανατίόθεταί ώς ενίαίόό συό νόλό γία τόυς
ακόό λόυθόυς  λόόγόυς:  αρτίόό τητα  καί  πληρόό τητα  κατασκευηό ς,  χρόό νός  υλόπόίόησης  εόργόυ.
Είδίκόό τερα,  όί  εργασίόες  αφόρόυό ν  αντίκείόμενό  ενίαίόας  μελεότης,  ενώό  η  εκτεόλεση  τών
όίκόδόμίκώό ν  καί  Η/Μ εργασίώό ν  θα πρεόπεί  να  γίόνεί  συντόνίσμεόνα  καί  παραό λληλα γία  την
επίτυχηό  εκτεόλεση τόυ εόργόυ. Σημείώό νεταί όό τί ενδεχόό μενη αναό θεση τόυ εόργόυ σε τμηό ματα θα
όδηγόυό σε  τό  πίθανόό τερό  σε  δίαφόρετίκόυό ς  αναδόόχόυς,  με  απότεόλεσμα  σημαντίκαό
πρόβληό ματα συντόνίσμόυό .xlviii 

11.2.  Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Στό όίκόό πεδό πόυ στεγαό ζεταί τό ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Αντίκείόμενό της παρόυό σας εργόλαβίόας είόναί:
Η κατασκευηό  όό λών τών εργασίώό ν, όό πώς περίγραό φόνταί στα συμβατίκαό  τευό χη καί σχεόδία καί 
πρόδίαγραό φόνταί στα τευό χη τών Τεχνίκώό ν Εκθεόσεών, στην Τεχνίκηό  Περίγραφηό  Οίκόδόμίκώό ν 
Εργασίώό ν καί στην Ακόυστίκηό  Μελεότη.
Συγκεκρίμεόνα κατασκευαό ζόνταί τό κτίόρίό Κ1 (Αίόθόυσα Πόλλαπλώό ν Χρηό σεών) τόυ Μόυσίκόυό  
Γυμνασίόόυ – Λυκείόόυ, τό μεταλλίκόό  στεόγαστρό στό υφίσταό μενό αίόθρίό, Υπόσταθμόό ς της ΔΕΗ 
καί δίαμόό ρφώση Αυό λείόυ Χώό ρόυ.
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Επισημαίνεται όό τί, τό φυσίκόό  καί όίκόνόμίκόό  αντίκείόμενό τών δημόπρατόυό μενών εόργών δεν πρεόπεί
να μεταβαό λλεταί όυσίώδώό ς καταό  τη δίαό ρκεία εκτεόλεσης της συό μβασης, καταό  τα όρίζόό μενα στην παρ.
4 τόυ αό ρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατόό τητα μεταβόληό ς υφίόσταταί, μόό νό υπόό  τίς πρόυϋ πόθεόσείς τών
αό ρθρών 132xlix καί 156 ν. 4412/2016. 

Επίτρεόπεταί η χρηό ση τών «επίό εόλασσόν» δαπανώό ν με τόυς ακόό λόυθόυς όό ρόυς καί περίόρίσμόυό ς:

 Δεν τρόπόπόίείόταί τό «βασίκόό  σχεόδίό» της πρόκηό ρυξης, όυό τε όί πρόδίαγραφεός τόυ εόργόυ, όό πώς
περίγραό φόνταί στα συμβατίκαό  τευό χη, όυό τε καταργείόταί όμαό δα εργασίώό ν της αρχίκηό ς συό μβασης. 

 Δεν θίόγεταί η πληρόό τητα, πόίόό τητα καί λείτόυργίκόό τητα τόυ εόργόυ. 

 Δεν χρησίμόπόίείόταί γία την πληρώμηό  νεόών εργασίώό ν πόυ δεν υπηό ρχαν στην αρχίκηό  συό μβαση. 

 Δεν υπερβαίόνεί η δαπαό νη αυτηό , καταό  τόν τελίκόό  εγκεκρίμεόνό Ανακεφαλαίώτίκόό  Πίόνακα Εργασίώό ν
τόυ εόργόυ,  πόσόστόό  είόκόσί τόίς εκατόό  (20%) της συμβατίκηό ς  δαπαό νης όμαό δας εργασίώό ν  τόυ
εόργόυ  όυό τε,  αθρόίστίκαό ,  πόσόστόό  δεόκα  τόίς  εκατόό  (10%)  της  δαπαό νης  της  αρχίκηό ς  αξίόας
συό μβασης χώρίός  Φ.Π.Α.,  αναθεώό ρηση τίμώό ν  καί  απρόό βλεπτες δαπαό νες.  Στην αθρόίστίκηό  αυτηό
ανακεφαλαίόώση λαμβαό νόνταί υπόό ψη μόό νό όί μεταφόρεός δαπαό νης απόό  μίόα όμαό δα εργασίώό ν σε
αό λλη.
Τα  πόσαό  πόυ  εξόίκόνόμόυό νταί,  εφόό σόν  υπερβαίόνόυν  τα  ανώτεόρώ  όό ρία  (20%  ηό  καί  10%),
μείώό νόυν ίσόό πόσα τη δαπαό νη της αξίόας συό μβασης χώρίός Φ.Π.Α., αναθεώρηό σείς καί απρόό βλεπτες
δαπαό νες. Γία τη χρηό ση τών «επίό  εόλασσόν δαπανώό ν» απαίτείόταί σε καό θε περίόπτώση η συό μφώνη
γνώό μη  τόυ  Τεχνίκόυό  Συμβόυλίόόυ,  υό στερα  απόό  είσηό γηση  τόυ  φόρεόα  υλόπόίόησης.
Ο πρόυϋ πόλόγίσμόό ς τών εόργών στα όπόίόα εφαρμόό ζεταί η παραό γραφός αυτηό  αναλυό εταί σε όμαό δες
εργασίώό ν, όί όπόίόες συντίόθενταί απόό  εργασίόες πόυ υπαό γόνταί σε ενίαίόα υπόσυό νόλα τόυ τεχνίκόυό
αντίκείμεόνόυ τών εόργών, εόχόυν παρόό μόίό τρόό πό κατασκευηό ς καί επίδεόχόνταί τό ίόδίό πόσόστόό
εόκπτώσης στίς τίμεός μόναό δας τόυς. Με απόό φαση τόυ Υπόυργόυό  Υπόδόμώό ν καί Μεταφόρώό ν, η
όπόίόα μεταό  την εόκδόσηό  της θα εόχεί εφαρμόγηό  σε όό λα τα ώς αό νώ εόργα, πρόσδίόρίόζόνταί όί όμαό δες
εργασίώό ν αναό  κατηγόρίόα εόργών.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνόλίκηό  πρόθεσμίόα  εκτεόλεσης  τόυ  εόργόυ,  όρίόζεταί  σε  δώδεκα (12)  μήνες απόό  την  ημεόρα
υπόγραφηό ς της συό μβασηςl. 
Οί απόκλείστίκεός καί ενδείκτίκεός τμηματίκεός πρόθεσμίόες   τόυ εόργόυ αναφεόρόνταί στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επίλόγηό  τόυ Αναδόό χόυ, θα γίόνεί συό μφώνα με την «ανόίκτηό  δίαδίκασίόα» τόυ αό ρθρόυ
27 τόυ ν. 4412/2016 καί υπόό  τίς πρόυϋ πόθεόσείς τόυ νόό μόυ αυτόυό .

13.2 Η όίκόνόμίκηό  πρόσφόραό  τών δίαγώνίζόμεόνών, θα συνταχθείό  καί υπόβληθείό  συό μφώνα
με τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 95 παρ. 2.(α) τόυ ν. 4412/2016 . 

13.3 Καό θε πρόσφεόρών μπόρείό να υπόβαό λεί μόό νό μίόα πρόσφόραό . li

13.4 Δεν επίτρεόπεταί η υπόβόληό  εναλλακτίκώό ν πρόσφόρώό ν. lii

13.5 Δε γίόνόνταί δεκτεός πρόσφόρεός γία μεόρός τόυ αντίκείμεόνόυ της συό μβασης.
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Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κρίτηό ρίό  γία  την  αναό θεση  της  συό μβασης  είόναί  η  πλεόόν  συμφεόρόυσα  απόό  όίκόνόμίκηό  αό πόψη
πρόσφόραό  μόό νό βαό σεί τίμηό ς (χαμηλόό τερη τίμηό ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Γία την συμμετόχηό  στόν δίαγώνίσμόό  απαίτείόταί η καταό θεση απόό  τόυς συμμετεόχόντες
όίκόνόμίκόυό ς φόρείός, καταό  τόυς όό ρόυς της παρ. 1 α) τόυ αό ρθρόυ 72  τόυ ν. 4412/2016,
εγγυητίκηό ς επίστόληό ς συμμετόχηό ς, πόυ ανεόρχεταί στό πόσόό  τών 47.000,00 ευρώ. liii

Στην  περίόπτώση  εόνώσης  όίκόνόμίκώό ν  φόρεόών,  η  εγγυό ηση  συμμετόχηό ς  περίλαμβαό νεί
καί τόν όό ρό όό τί η εγγυό ηση καλυό πτεί τίς υπόχρεώό σείς όό λών τών όίκόνόμίκώό ν φόρεόών
πόυ συμμετεόχόυν στην εόνώση.

15.2 Οί εγγυητίκεός επίστόλεός συμμετόχηό ς περίλαμβαό νόυν, συό μφώνα με τό αό ρθρό 72 παρ. 4
τόυ ν. 4412/2016, κατ’ ελαό χίστόν τα ακόό λόυθα στόίχείόα : 
α) την ημερόμηνίόα εόκδόσης, 
β) τόν εκδόό τη, 
γ) τόν κυό ρίό τόυ εόργόυ ηό  τό φόρεόα κατασκευηό ς τόυ εόργόυ  ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ πρός
τόν όπόίόό απευθυό νόνταί, 
δ) τόν αρίθμόό  της εγγυό ησης, 
ε) τό πόσόό  πόυ καλυό πτεί η εγγυό ηση, 
στ) την πληό ρη επώνυμίόα,  τόν Α.Φ.Μ.  καί  τη δίευό θυνση τόυ όίκόνόμίκόυό  φόρεόα  υπεόρ
τόυ  όπόίόόυ  εκδίόδεταί  η  εγγυό ηση  (στην  περίόπτώση  εόνώσης  αναγραό φόνταί  όό λα  τα
παραπαό νώ γία καό θε μεόλός της εόνώσης), 
ζ) τόυς όό ρόυς όό τί: αα) η εγγυό ηση παρεόχεταί ανεόκκλητα καί ανεπίφυό λακτα, ό δε εκδόό της
παραίτείόταί  τόυ  δίκαίώό ματός  της  δίαίρεόσεώς  καί  της  δίζηό σεώς,  καί  ββ)  όό τί  σε
περίόπτώση  καταό πτώσης  αυτηό ς,  τό  πόσόό  της  καταό πτώσης  υπόό κείταί  στό  εκαό στότε
ίσχυό όν τεόλός χαρτόσηό μόυ, 
η)  τα  στόίχείόα  της  δίακηό ρυξης  (αρίθμόό ς,  εότός,  τίότλός  εόργόυ  )  καί  την   καταληκτίκηό
ημερόμηνίόα υπόβόληό ς πρόσφόρώό ν, 
θ) την ημερόμηνίόα ληό ξης ηό  τόν χρόό νό ίσχυό ός της εγγυό ησης, 
ί) την αναό ληψη υπόχρεόώσης απόό  τόν εκδόό τη της εγγυό ησης να καταβαό λεί τό πόσόό  της
εγγυό ησης όλίκαό  ηό  μερίκαό  εντόό ς πεόντε (5) ημερώό ν μεταό  απόό  απληό  εόγγραφη είδόπόίόηση
εκείόνόυ πρός τόν όπόίόό απευθυό νεταί.
(Στό σημείόό αυτόό  γίόνεταί παραπόμπηό  στα σχετίκαό  υπόδείόγματα, εφόό σόν υπαό ρχόυν).

15.3 Η εγγυό ηση συμμετόχηό ς πρεόπεί να ίσχυό εί τόυλαό χίστόν γία τρίαό ντα (30) ημεόρες μεταό  τη
ληό ξη  τόυ  χρόό νόυ  ίσχυό ός  της  πρόσφόραό ς  τόυ  αό ρθρόυ  19  της  παρόυό σας,  ηό τόί  μεόχρί
20/2/2021,  αό λλώς  η  πρόσφόραό  απόρρίόπτεταί.  Η  αναθεότόυσα  αρχηό  μπόρείό,  πρίν  τη
ληό ξη της πρόσφόραό ς, να ζηταό  απόό  τόν πρόσφεόρόντα να παρατείόνεί, πρίν τη ληό ξη τόυς,
τη δίαό ρκεία ίσχυό ός της πρόσφόραό ς καί της εγγυό ησης συμμετόχηό ς.

15.4 Η εγγυό ηση συμμετόχηό ς καταπίόπτεί,  υπεόρ τόυ κυρίόόυ τόυ εόργόυ, μεταό  απόό  γνώό μη τόυ
Τεχνίκόυό  Συμβόυλίόόυ αν ό πρόσφεόρών απόσυό ρεί την πρόσφόραό  τόυ καταό  τη δίαό ρκεία
ίσχυό ός  αυτηό ς  καί  στίς  περίπτώό σείς  τόυ  αό ρθρόυ  4.2  της  παρόυό σας.
Η  εόνσταση  τόυ  αναδόό χόυ  καταό  της  απόφαό σεώς  δεν  αναστεόλλεί  την  είόσπραξη  τόυ
πόσόυό  της εγγυηό σεώς.

15.5 Η εγγυό ηση συμμετόχηό ς επίστρεόφεταί στόν αναό δόχό με την πρόσκόό μίση της εγγυό ησης
καληό ς εκτεόλεσης.
Η  εγγυό ηση  συμμετόχηό ς  επίστρεόφεταί  στόυς  λόίπόυό ς  πρόσφεόρόντες,  συό μφώνα  με  τα
είδίκόό τερα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 72 τόυ ν. 4412/2016 liv.
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Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)lv

16.1 ΔΕΝ πρόβλεόπεταί η χόρηό γηση πρόκαταβόληό ς στόν Αναό δόχό, συό μφώνα με τόυς όό ρόυς
τόυ αό ρθρόυ 150 τόυ ν.4412/2016

16.2 ΔΕΝ  πρόβλεόπεταί η πληρώμηό  πρίμ στην παρόυό σα συό μβαση ……………………

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

17.1 Γία την υπόγραφηό  της συό μβασης απαίτείόταί η παρόχηό  εγγυό ησης καληό ς εκτεόλεσης, συό μφώνα
με τό αό ρθρό 72 παρ. 1 β) τόυ ν.4412/2016, τό υό ψός της όπόίόας καθόρίόζεταί σε πόσόστόό  5% επίό
της αξίόας της συό μβασης, χώρίός Φ.Π.Α. καί κατατίόθεταί πρίν ηό  καταό  την υπόγραφηό  της συό μβασης.

Η εγγυό ηση καληό ς  εκτεόλεσης καταπίόπτεί  στην περίόπτώση παραό βασης τών όό ρών της συό μβασης,
όό πώς αυτηό  είδίκόό τερα όρίόζεί.

Σε  περίόπτώση  τρόπόπόίόησης  της  συό μβασης  καταό  τό  αό ρθρό  132  ν.  4412/2016,  η  όπόίόα
συνεπαό γεταί αυό ξηση της συμβατίκηό ς  αξίόας,  ό αναό δόχός είόναί υπόχρεώμεόνός να καταθεόσεί πρίν
την τρόπόπόίόηση, συμπληρώματίκηό  εγγυό ηση τό υό ψός της όπόίόας ανεόρχεταί σε πόσόστόό  5% επίό
τόυ πόσόυό  της αυό ξησης χώρίός ΦΠΑ.

Η  εγγυό ηση  καληό ς  εκτεόλεσης  της  συό μβασης  καλυό πτεί  συνόλίκαό  καί  χώρίός  δίακρίόσείς  την
εφαρμόγηό  όό λών  τών  όό ρών  της  συό μβασης  καί  καό θε  απαίότηση  της  αναθεότόυσας  αρχηό ς  ηό  τόυ
κυρίόόυ τόυ εόργόυ εόναντί τόυ αναδόό χόυ.

Η εγγυό ηση καληό ς εκτεόλεσης καταπίόπτεί υπεόρ τόυ κυρίόόυ τόυ εόργόυ, με αίτίόλόγημεόνη απόό φαση
τόυ Πρόίϋσταμεόνόυ της Δίευθυό νόυσας Υπηρεσίόας,  ίδίόώς μεταό  την όρίστίκόπόίόηση της εόκπτώσης
τόυ αναδόό χόυ. Η εόνσταση τόυ αναδόό χόυ καταό  της απόφαό σεώς δεν αναστεόλλεί την είόσπραξη τόυ
πόσόυό  της εγγυηό σεώς.

Οί εγγυητίκεός επίστόλεός καληό ς εκτεόλεσης περίλαμβαό νόυν κατ’ ελαό χίστόν τα αναφερόό μενα στην
παραό γραφό  15.2  της  παρόυό σας  καί  επίπρόό σθετα,  τόν  αρίθμόό  καί  τόν  τίότλό  της  σχετίκηό ς
συό μβασης.

17.2 Εγγυό ηση καληό ς λείτόυργίόας 

..........................................lvi

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1.  Οί  εγγυητίκεός  επίστόλεός  τών  αό ρθρών  15,  16  καί  17  εκδίόδόνταί  απόό  πίστώτίκαό  ηό
χρηματόδότίκαό  ίδρυό ματα  ηό  ασφαλίστίκεός επίχείρηό σείς καταό  την εόννόία τών περίπτώό σεών β΄ καί γ΄
της παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 14 τόυ ν. 4364/ 2016 (Α΄13)  πόυ λείτόυργόυό ν νόό μίμα στα κραό τη- μεόλη της
Ενώσης ηό  τόυ Ευρώπαίϋκόυό  Οίκόνόμίκόυό  Χώό ρόυ ηό  στα κραό τη-μεόρη της ΣΔΣ καί εόχόυν, συό μφώνα με τίς
ίσχυό όυσες δίαταό ξείς, τό δίκαίόώμα αυτόό . Μπόρόυό ν, επίόσης, να εκδίόδόνταί απόό  τό Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ηό  να παρεόχόνταί με γραμμαό τίό τόυ Ταμείόόυ Παρακαταθηκώό ν καί Δανείόών , με παρακαταό θεση σε αυτόό
τόυ αντίόστόίχόυ χρηματίκόυό  πόσόυό . lvii 
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Αν  συσταθείό  παρακαταθηό κη  με  γραμμαό τίό  παρακαταό θεσης  χρεόγραό φών  στό  Ταμείόό
Παρακαταθηκώό ν  καί  Δανείόών,  τα τόκόμερίόδία  ηό  μερίόσματα πόυ ληό γόυν καταό  τη  δίαό ρκεία  της
εγγυό ησης επίστρεόφόνταί μεταό  τη ληό ξη τόυς στόν υπεόρ όυ η εγγυό ηση όίκόνόμίκόό  φόρεόα.

17.Α.2 Οί εγγυητίκεός επίστόλεός εκδίόδόνταί κατ’ επίλόγηό  τόυ όίκόνόμίκόυό  φόρεόα/ αναδόό χόυ απόό
εόναν ηό  περίσσόό τερόυς εκδόό τες της παραπαό νώ παραγραό φόυ,   ανεξαρτηό τώς τόυ υό ψόυς τών.  

Εαό ν η εγγυό ηση εκδόθείό απόό  αλλόδαπόό  πίστώτίκόό  ίόδρυμα μπόρείό να συνταχθείό σε μίόα απόό  τίς επίόσημες
γλώό σσες της Ευρώπαίϋκηό ς Ένώσης, αλλαό  θα συνόδευό εταί απαραίότητα απόό  μεταό φραση στην ελληνίκηό  
γλώό σσα, συό μφώνα καί με τα είδίκόό τερα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 6.3. της παρόυό σας.

Η  αναθεότόυσα  αρχηό  επίκόίνώνείό  με  τόυς  φόρείός  πόυ  φεόρόνταί  να  εόχόυν  εκδώό σεί  τίς  εγγυητίκεός
επίστόλεός, πρόκείμεόνόυ να δίαπίστώό σεί την εγκυρόό τηταό  τόυςlviii. 

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

Ως  ημερομηνία και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  τών  πρόσφόρώό νlix όρίόζεταί  η
20/4/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  ορίζεται  η
26/4/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00lx

Αν,  γία  λόόγόυς  ανώτεόρας  βίόας  ηό  γία  τεχνίκόυό ς  λόόγόυς  δεν  δίενεργηθείό  η  απόσφραό γίση  καταό  την
όρίσθείόσα ημεόρα ηό  αν μεόχρί τη μεόρα αυτηό  δεν εόχεί υπόβληθείό καμίόα πρόσφόραό , η απόσφραό γίση καί η
καταληκτίκηό  ημερόμηνίόα  αντίόστόίχα  μετατίόθενταί  σε  όπόίαδηό πότε  αό λλη  ημεόρα,  με  απόό φαση  της
αναθεότόυσας  αρχηό ς.  Η  απόό φαση  αυτηό  κόίνόπόίείόταί   στόυς  πρόσφεόρόντες, μεόσώ  της
λείτόυργίκόό τητας “Επίκόίνώνίόα”,  πεόντε (5) τόυλαό χίστόν εργαό σίμες ημεόρες πρίν τη νεόα ημερόμηνίόα,
καί αναρταό ταί στό ΚΗΜΔΗΣ, στην ίστόσελίόδα της αναθεότόυσας αρχηό ς, εφόό σόν δίαθεότεί, καθώό ς καί
στόν  είδίκόό ,  δημόό σία  πρόσβαό σίμό,  χώό ρό  “ηλεκτρόνίκόίό  δίαγώνίσμόίό”  της  πυό λης
www.promitheus.gov.gr   τόυ  ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  καί  στη  νεόα  αυτηό  ημερόμηνίόα  δεν  καταστείό  δυνατηό  η
απόσφραό γίση τών πρόσφόρώό ν ηό  δεν υπόβληθόυό ν πρόσφόρεός, μπόρείό να όρίσθείό καί νεόα ημερόμηνίόα,
εφαρμόζόμεόνών καταό  τα λόίπαό  τών δίαταό ξεών τών δυό ό πρόηγόυό μενών εδαφίόών. 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Καό θε υπόβαλλόό μενη πρόσφόραό  δεσμευό εί τόν συμμετεόχόντα στόν δίαγώνίσμόό  καταό  τη δίαό ταξη τόυ
αό ρθρόυ 97 τόυ ν.  4412/2016,  γία δίαό στημα  εννέα (9) μηνών  lxi,  απόό  την ημερόμηνίόα  ληό ξης  της
πρόθεσμίόας υπόβόληό ς τών πρόσφόρώό ν.

Η αναθεότόυσα αρχηό  μπόρείό,  πρίν τη ληό ξη τόυ χρόό νόυ ίσχυό ός της πρόσφόραό ς,  να ζηταό  απόό  τόυς
πρόσφεόρόντες  να  παρατείόνόυν  τη  δίαό ρκεία  ίσχυό ός  της  πρόσφόραό ς  τόυς  καί  της  εγγυό ησης
συμμετόχηό ς.
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Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1. Η πρόκηό ρυξη συό μβασης lxii καί η παρόυό σα Δίακηό ρυξη δημόσίευό θηκε στό ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ…).
2. Η Δίακηό ρυξη αναρταό ταί καί στην ίστόσελίόδα της αναθεότόυσας αρχηό ς 

www      .      dimoskarditsas      .      gov      .      gr       → Επικαιρότητα → Διαγωνισμοί → Διαγωνισμοί Έργων, 
συό μφώνα με τό αό ρθρό 2 της παρόυό σας.

3. Περίόληψη της παρόυό σας Δίακηό ρυξης δημόσίευό εταί στόν Ελληνίκόό  Τυό πό lxiii, συό μφώνα με τό 
αό ρθρό 66 ν. 4412/2016 καί αναρταό ταί στό πρόό γραμμα “Δίαυό γεία” diavgeia.gov.gr., 

Τα  εόξόδα  τών  εκ  της  κείόμενης  νόμόθεσίόας  απαραίότητών  δημόσίευό σεών  της  πρόκηό ρυξης  της
δημόπρασίόας στην όπόίόα αναδείόχθηκε αναό δόχός, βαρυό νόυν τόν ίόδίό καί είσπραό ττόνταί με τόν πρώό τό
λόγαρίασμόό  πληρώμηό ς τόυ εόργόυ.  Τα εόξόδα δημόσίευό σεών τών τυχόό ν πρόηγόυό μενών δίαγώνίσμώό ν
γία  την  αναό θεση  τόυ  ίόδίόυ  εόργόυ,  καθώό ς  καί  τα  εόξόδα  τών  μη  απαραίότητών  εκ  τόυ  νόό μόυ
δημόσίευό σεών βαρυό νόυν την αναθεότόυσα αρχηό  καί καταβαό λλόνταί απόό  τίς πίστώό σείς τόυ εόργόυ.

Άρθρό 20A: Δίαβόυό λευση επίό τών δημόσίευμεόνών εγγραό φών της συό μβασηςlxiv

………………………………………………..
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συό μβαση ανατίόθεταί βαό σεί τόυ κρίτηρίόόυ τόυ αό ρθρόυ 14 της παρόυό σας, σε πρόσφεόρόντα ό όπόίόός
δεν απόκλείόεταί απόό  τη συμμετόχηό  βαό σεί της παρ. Α τόυ αό ρθρόυ 22 της παρόυό σας καί πληρόίό  τα
κρίτηό ρία επίλόγηό ς τών παρ. Β, Γ, Δ καί Ε τόυ αό ρθρόυ 22 της παρόυό σας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.  1 Δίκαίόώμα  συμμετόχηό ς  εόχόυν  φυσίκαό  ηό  νόμίκαό  πρόό σώπα,  ηό  ενώό σείς  αυτώό ν lxv πόυ
δραστηρίόπόίόυό νταί  σε  Έργα Οικοδομικά  καί Ηλεκτρομηχανολογικά lxvi καί  πόυ  είόναί
εγκατεστημεόνα σε:
α) σε κραό τός-μεόλός της Ένώσης,
β) σε κραό τός-μεόλός τόυ Ευρώπαίϋκόυό  Οίκόνόμίκόυό  Χώό ρόυ (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίότες χώό ρες πόυ εόχόυν υπόγραό ψεί καί κυρώό σεί τη ΣΔΣ, στό βαθμόό  πόυ η υπόό  αναό θεση δημόό σία
συό μβαση καλυό πτεταί απόό  τα Παραρτηό ματα 1, 2, 4 καί 5 καί τίς γενίκεός σημείώό σείς τόυ σχετίκόυό  με
την  Ένώση  Πρόσαρτηό ματός  I  της  ώς  αό νώ  Συμφώνίόας,  καθώό ς  καί
δ)  σε  τρίότες  χώό ρες πόυ δεν εμπίόπτόυν στην περίόπτώση γ΄  της παρόυό σας παραγραό φόυ καί  εόχόυν
συναό ψεί δίμερείός ηό  πόλυμερείός συμφώνίόες με την Ένώση σε θεόματα δίαδίκασίώό ν αναό θεσης δημόσίόών
συμβαό σεών.

21.2 Οίκόνόμίκόό ς φόρεόας συμμετεόχεί είότε μεμόνώμεόνα είότε ώς μεόλός εόνώσης. lxvii,

21.3 Οί ενώό σείς όίκόνόμίκώό ν φόρεόών συμμετεόχόυν υπόό  τόυς όό ρόυς τών παρ. 2, 3 καί 4 τόυ αό ρθρόυ 19
καί τών παρ. 1 (ε)  καί 3 (β)τόυ αό ρθρόυ 76  τόυ ν. 4412/2016. 
Δεν απαίτείόταί απόό  τίς εν λόόγώ ενώό σείς να περίβληθόυό ν συγκεκρίμεόνη νόμίκηό  μόρφηό  γία την υπόβόληό
πρόσφόραό ς.  Σε περίόπτώση πόυ η εόνώση αναδείχθείό  αναό δόχός η νόμίκηό  της μόρφηό  πρεόπεί να είόναί
τεότόία πόυ να εξασφαλίόζεταί η υό παρξη ενόό ς καί μόναδίκόυό  φόρόλόγίκόυό  μητρώό όυ γία την εόνώση (πχ
κόίνόπραξίόα).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οί μεμόνώμεόνόί πρόσφεόρόντες πρεόπεί να ίκανόπόίόυό ν όό λα τα κρίτηό ρία πόίότίκηό ς επίλόγηό ς. 

Στην περίόπτώση εόνώσης όίκόνόμίκώό ν φόρεόών, ίσχυό όυν τα εξηό ς :

- αναφόρίκαό  με τίς απαίτηό σείς τόυ αό ρθρόυ 22 Α της παρόυό σας, αυτεός θα πρεόπεί να ίκανόπόίόυό νταί
απόό  καό θε μεόλός της εόνώσης 

- αναφόρίκαό  με τίς απαίτηό σείς τόυ αό ρθρόυ 22.Β της παρόυό σας, καό θε μεόλός της εόνώσης θα πρεόπεί να
είόναί εγγεγραμμεόνό στό σχετίκόό  επαγγελματίκόό  μητρώό ό, συό μφώνα με τα είδίκόό τερα στό ώς αό νώ αό ρ-
θρό, τόυλαό χίστόν σε μία απόό  τίς κατηγόρίόες πόυ αφόραό  στό υπόό  αναό θεση εόργό. Περαίτεόρώ, αθρόίστί-
καό  πρεόπεί να καλυό πτόνταί όό λες όί κατηγόρίόες τόυ εόργόυ. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Καό θε πρόσφεόρών  αποκλείεται απόό  τη συμμετόχηό  σε δίαδίκασίόα συό ναψης συό μβασης,  εφόό σόν συ-
ντρεόχεί στό πρόό σώπόό  τόυ (αν πρόό κείταί γία μεμόνώμεόνό φυσίκόό  ηό  νόμίκόό  πρόό σώπό) ηό  σε εόνα απόό  τα
μεόλη τόυ (αν πρόό κείταί περίό εόνώσης όίκόνόμίκώό ν φόρεόών) εόνας απόό  τόυς λόόγόυς τών παρακαό τώ πε-
ρίπτώό σεών:

22.A.1. Όταν υπαό ρχεί  είς  βαό ρός  τόυ  αμεταό κλητηlxviii καταδίκαστίκηό  απόό φαση γία εόναν απόό  τόυς
ακόό λόυθόυς λόόγόυς:
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όό πώς αυτηό  όρίόζεταί στό αό ρθρό 2 της απόό φασης-πλαίόσίό
2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλίόόυ της 24ης Οκτώβρίόόυ 2008, γία την καταπόλεόμηση τόυ όργανώμεόνόυ
εγκληό ματός(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία,  όό πώς όρίόζεταί στό αό ρθρό 3 της συό μβασης περίό  της καταπόλεόμησης της δίαφθόραό ς
στην όπόίόα ενεόχόνταί υπαό λληλόί τών Ευρώπαίϋκώό ν Κόίνότηό τών ηό  τών κρατώό ν-μελώό ν της Ένώσης (ΕΕ
C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  καί  στην  παραό γραφό  1  τόυ  αό ρθρόυ  2  της  απόό φασης-πλαίόσίό
2003/568/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλίόόυ της 22ας Ιόυλίόόυ 2003, γία την καταπόλεόμηση της δώρόδόκίόας στόν
ίδίώτίκόό  τόμεόα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώό ς καί όό πώς όρίόζεταί στην κείόμενη νόμόθεσίόα ηό
στό εθνίκόό  δίόκαίό τόυ όίκόνόμίκόυό  φόρεόα,

γ) απάτη, καταό  την εόννόία τόυ αό ρθρόυ 1 της συό μβασης σχετίκαό  με την πρόστασίόα τών όίκόνόμίκώό ν
συμφερόό ντών τών Ευρώπαίϋκώό ν Κόίνότηό τών (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η όπόίόα κυρώό θηκε με
τό ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατίκεός δραστηρίόό τητες, όό πώς
όρίόζόνταί, αντίστόίόχώς, στα αό ρθρα 1 καί 3 της απόό φασης-πλαίόσίό 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλίόόυ της
13ης Ιόυνίόόυ 2002, γία την καταπόλεόμηση της τρόμόκρατίόας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ηό  ηθίκηό
αυτόυργίόα ηό  συνεόργεία ηό  απόό πείρα δίαό πραξης εγκληό ματός, όό πώς όρίόζόνταί στό αό ρθρό 4 αυτηό ς,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ηό  χρηματόδόό τηση της τρόμόκρατίόας,
όό πώς αυτεός όρίόζόνταί στό αό ρθρό 1 της Οδηγίόας 2005/60/ΕΚ τόυ Ευρώπαίϋκόυό  Κόίνόβόυλίόόυ καί τόυ
Συμβόυλίόόυ της 26ης Οκτώβρίόόυ 2005, σχετίκαό  με την πρόό ληψη της χρησίμόπόίόησης τόυ χρηματόπί-
στώτίκόυό  συστηό ματός γία τη νόμίμόπόίόηση εσόό δών απόό  παραό νόμες δραστηρίόό τητες καί τη χρηματό-
δόό τηση της τρόμόκρατίόας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η όπόίόα ενσώματώό θηκε στην εθνίκηό  νόμό-
θεσίόα με τό ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όό πώς όρίόζόνταί στό αό ρθρό 2 της
Οδηγίόας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρώπαίϋκόυό  Κόίνόβόυλίόόυ καί τόυ Συμβόυλίόόυ της 5ης Απρίλίόόυ 2011, γία
την πρόό ληψη καί την καταπόλεόμηση της εμπόρίόας ανθρώό πών καί γία την πρόστασίόα τών θυμαό τών
της, καθώό ς καί γία την αντίκαταό σταση της απόό φασης-πλαίόσίό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλίόόυ (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η όπόίόα ενσώματώό θηκε στην εθνίκηό  νόμόθεσίόα με τό ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο όίκόνόμίκόό ς φόρεόας απόκλείόεταί επίόσης όό ταν τό πρόό σώπό είς βαό ρός τόυ όπόίόόυ εκδόό θηκε  αμε-
ταό κλητη καταδίκαστίκηό  απόό φαση είόναί μεόλός τόυ δίόίκητίκόυό ,  δίευθυντίκόυό  ηό  επόπτίκόυό  όργαό νόυ
τόυ εν λόόγώ όίκόνόμίκόυό  φόρεόα ηό  εόχεί εξόυσίόα εκπρόσώό πησης, ληό ψης απόφαό σεών ηό  ελεόγχόυ σε αυτόό .

Στίς περίπτώό σείς εταίρείώό ν περίόρίσμεόνης ευθυό νης (Ε.Π.Ε.),  πρόσώπίκώό ν εταίρείώό ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) καί
Ιδίώτίκώό ν Κεφαλαίόυχίκώό ν  Εταίρείώό ν  (  Ι.Κ.Ε ),  η  υπόχρεόώση τόυ πρόηγόυό μενόυ εδαφίόόυ,  αφόραό
τόυς δίαχείρίστεός.

Στίς περίπτώό σείς ανώνυό μών εταίρείώό ν (Α.Ε.), η υπόχρεόώση τόυ πρόηγόυό μενόυ εδαφίόόυ  αφόραό   τόν
Δίευθυό νόντα Συό μβόυλό, καθώό ς καί όό λα τα μεόλη τόυ Δίόίκητίκόυό  Συμβόυλίόόυ.

Στίς περίπτώό σείς τών συνεταίρίσμώό ν, η εν λόόγώ υπόχρεόώση αφόραό  τα μεόλη τόυ Δίόίκητίκόυό  Συμβόυ-
λίόόυlxix.

22.A.2 Όταν ό  πρόσφεόρών εόχεί αθετηό σεί τίς υπόχρεώό σείς τόυ όό σόν αφόραό  στην  καταβόληό  φόό ρών ηό
είσφόρώό ν κόίνώνίκηό ς ασφαό λίσης καί αυτόό  εόχεί δίαπίστώθείό απόό  δίκαστίκηό  ηό  δίόίκητίκηό  απόό φαση με
τελεσίόδίκη καί δεσμευτίκηό  ίσχυό , συό μφώνα με δίαταό ξείς της χώό ρας όό πόυ είόναί εγκατεστημεόνός ηό  την
εθνίκηό  νόμόθεσίόα ηό /καί η αναθεότόυσα αρχηό  μπόρείό  να απόδείόξεί με τα καταό λληλα μεόσα όό τί ό πρό-
σφεόρών εόχεί αθετηό σεί τίς υπόχρεώό σείς τόυ όό σόν αφόραό  την καταβόληό  φόό ρών ηό  είσφόρώό ν κόίνώνίκηό ς
ασφαό λίσης.
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Αν ό πρόσφεόρών είόναί Έλληνας πόλίότης ηό  εόχεί την εγκαταό στασηό  τόυ στην Ελλαό δα, όί υπόχρεώό σείς
τόυ πόυ αφόρόυό ν τίς είσφόρεός κόίνώνίκηό ς ασφαό λίσης καλυό πτόυν, τόό σό την κυό ρία, όό σό καί την επί-
κόυρίκηό  ασφαό λίση.

Οί  υπόχρεώό σείς  δεν  θεώρείόταί  όό τί  εόχόυν  αθετηθείό  εφόό σόν  δεν  εόχόυν  καταστείό  ληξίπρόό θεσμες  ηό
εφόό σόν αυτεός εόχόυν υπαχθείό  σε δεσμευτίκόό  δίακανόνίσμόό  πόυ τηρείόταί. Στην περίόπτώση αυτηό , ό όί-
κόνόμίκόό ς  φόρεόας  δεν  υπόχρεόυό ταί  να  απαντηό σεί  καταφατίκαό  στό  σχετίκόό  ερώό τημα  τόυ  Ευρώ-
παίϋκόυό  Ενίαίόόυ Εγγραό φόυ Συό μβασης (ΕΕΕΣ), τόυ αό ρθρόυ 79, ηό  αό λλόυ αντίόστόίχόυ εντυό πόυ ηό  δηό λώσης
με τό όπόίόό ερώταό ταί εαό ν ό όίκόνόμίκόό ς φόρεόας εόχεί ανεκπληό ρώτες υπόχρεώό σείς όό σόν αφόραό  την κα-
ταβόληό  φόό ρών ηό  είσφόρώό ν κόίνώνίκηό ς ασφαό λίσης ηό , καταό  περίόπτώση, εαό ν εόχεί αθετηό σεί τίς παρα-
παό νώ υπόχρεώό σείς τόυ

Δεν απόκλείόεταί ό πρόσφεόρών, όό ταν εόχεί εκπληρώό σεί τίς υπόχρεώό σείς τόυ, είότε καταβαό λλόντας τόυς
φόό ρόυς ηό  τίς είσφόρεός κόίνώνίκηό ς ασφαό λίσης πόυ όφείόλεί, συμπερίλαμβανόμεόνών, καταό  περίόπτώση,
τών δεδόυλευμεόνών τόό κών ηό  τών πρόστίόμών, είότε υπαγόό μενός σε δεσμευτίκόό  δίακανόνίσμόό  γία την
καταβόληό  τόυς.

22.Α.2α   Η  αναθεότόυσα  αρχηό  γνώρίόζεί  ηό  μπόρείό  να  απόδείόξεί  με  τα  καταό λληλα  μεόσα  όό τί  εόχόυν
επίβληθείό  σε βαό ρός τόυ όίκόνόμίκόυό  φόρεόα, μεόσα σε χρόνίκόό  δίαό στημα δυό ό (2) ετώό ν πρίν απόό  την
ημερόμηνίόα ληό ξης της πρόθεσμίόας υπόβόληό ς πρόσφόραό ς: 
αα)  τρείς  (3)  πραό ξείς  επίβόληό ς  πρόστίόμόυ  απόό  τα  αρμόό δία  ελεγκτίκαό  όό ργανα  τόυ  Σώό ματός
Επίθεώό ρησης Εργασίόας γία παραβαό σείς της εργατίκηό ς νόμόθεσίόας πόυ χαρακτηρίόζόνταί, συό μφώνα με
την υπόυργίκηό  απόό φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όό πώς εκαό στότε ίσχυό εί, ώς «υψηληό ς» ηό  «πόλυό
υψηληό ς» σόβαρόό τητας, όί όπόίόες πρόκυό πτόυν αθρόίστίκαό  απόό  τρείς (3) δίενεργηθεόντες ελεόγχόυς, ηό
ββ)  δυό ό  (2)  πραό ξείς  επίβόληό ς  πρόστίόμόυ  απόό  τα  αρμόό δία  ελεγκτίκαό  όό ργανα  τόυ  Σώό ματός
Επίθεώό ρησης  Εργασίόας  γία  παραβαό σείς  της  εργατίκηό ς  νόμόθεσίόας  πόυ  αφόρόυό ν  την  αδηό λώτη
εργασίόα, όί όπόίόες πρόκυό πτόυν αθρόίστίκαό  απόό  δυό ό (2) δίενεργηθεόντες ελεόγχόυς. 
Οί υπόό  αα΄ καί ββ΄ κυρώό σείς πρεόπεί να εόχόυν απόκτηό σεί τελεσίόδίκη καί δεσμευτίκηό  ίσχυό lxx.

22.A.3  α)  Κατ’εξαίόρεση,  γία  τόυς  πίό  καό τώ  επίτακτίκόυό ς  λόόγόυς  δημόό σίόυ  συμφεόρόντός  ............
lxxi( όό πώς δημόό σίας υγείόας ηό  πρόστασίόας τόυ περίβαό λλόντός, όί όπόίόόί συμπληρώό νόνταί απόό  την ανα-
θεότόυσα αρχηό  ) δεν εφαρμόό ζόνταί όί παραό γραφόί  22.A.1,καί 22.A.2.

β) Κατ’εξαίόρεση, όό ταν  ό απόκλείσμόό ς  είόναί  σαφώό ς δυσαναό λόγός, ίδίόώς όό ταν μόό νό μίκραό  πόσαό  τών
φόό ρών ηό  τών είσφόρώό ν κόίνώνίκηό ς ασφαό λίσης δεν εόχόυν καταβληθείό  ηό  όό ταν ό  πρόσφεόρών  ενημε-
ρώό θηκε σχετίκαό  με τό ακρίβεός πόσόό  πόυ όφείόλεταί λόόγώ αθεότησης τών υπόχρεώό σεώό ν τόυ όό σόν αφό-
ραό  στην καταβόληό  φόό ρών ηό  είσφόρώό ν κόίνώνίκηό ς ασφαό λίσης σε χρόό νό καταό  τόν όπόίόό δεν είόχε τη δυ-
νατόό τητα να λαό βεί μεότρα, συό μφώνα με τό τελευταίόό εδαό φίό της περ. β' της παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 73 ν.
4412/2016, πρίν απόό  την εκπνόηό  της πρόθεσμίόας υπόβόληό ς πρόσφόραό ς τόυ αό ρθρόυ 18 της παρόυό -
σας, δεν εφαρμόό ζεταί lxxiiη παραό γραφός 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβα-
σης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:lxxiii

(α) εόχεί αθετηό σεί τίς υπόχρεώό σείς πόυ πρόβλεόπόνταί στην παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 18 τόυ ν. 4412/2016,

(β) εαό ν ό όίκόνόμίκόό ς φόρεόας τελείό υπόό  πτώό χευση ηό  εόχεί υπαχθείό σε δίαδίκασίόα εξυγίόανσης ηό  είδίκηό ς
εκκαθαό ρίσης ηό  τελείό  υπόό  αναγκαστίκηό  δίαχείόρίση απόό  εκκαθαρίστηό  ηό  απόό  τό δίκαστηό ρίό ηό  εόχεί υπα-
χθείό  σε  δίαδίκασίόα  πτώχευτίκόυό  συμβίβασμόυό  ηό  εόχεί  αναστείόλεί  τίς  επίχείρηματίκεός  τόυ δραστη-
ρίόό τητες ηό  εαό ν βρίόσκεταί σε όπόίαδηό πότε αναό λόγη καταό σταση πρόκυό πτόυσα απόό  παρόό μόία δίαδίκα-
σίόα, πρόβλεπόό μενη σε εθνίκεός δίαταό ξείς νόό μόυ. Η αναθεότόυσα αρχηό  μπόρείό να μην απόκλείόεί εόναν όί-
κόνόμίκόό  φόρεόα, ό όπόίόός βρίόσκεταί σε μία εκ τών κατασταό σεών πόυ αναφεόρόνταί στην παραπαό νώ
περίόπτώση, υπόό  την πρόυϋ πόό θεση όό τί η αναθεότόυσα αρχηό  εόχεί απόδείόξεί όό τί ό εν λόόγώ φόρεόας είόναί σε

23





θεόση να εκτελεόσεί τη συό μβαση, λαμβαό νόντας υπόό ψη τίς ίσχυό όυσες δίαταό ξείς καί τα μεότρα γία τη συ-
νεόχίση της επίχείρηματίκηό ς τόυ λείτόυργίόας (παρ. 5 αό ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016),

(γ) υπαό ρχόυν επαρκώό ς ευό λόγες ενδείόξείς πόυ όδηγόυό ν στό συμπεόρασμα όό τί ό όίκόνόμίκόό ς φόρεόας συ-
νηό ψε συμφώνίόες με αό λλόυς όίκόνόμίκόυό ς φόρείός με στόόχό τη στρεόβλώση τόυ ανταγώνίσμόυό ,

δ) εαό ν μίόα καταό σταση συό γκρόυσης συμφερόό ντών καταό  την εόννόία τόυ αό ρθρόυ 24 τόυ ν. 4412/2016
δεν μπόρείό να θεραπευθείό απότελεσματίκαό  με αό λλα, λίγόό τερό παρεμβατίκαό , μεόσα,

(ε) εαό ν μίόα καταό σταση στρεόβλώσης τόυ ανταγώνίσμόυό  απόό  την πρόό τερη συμμετόχηό  τών όίκόνόμίκώό ν
φόρεόών καταό  την πρόετόίμασίόα της δίαδίκασίόας συό ναψης συό μβασης, καταό  τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό
48 τόυ ν. 4412/2016, δεν μπόρείό να θεραπευθείό με αό λλα, λίγόό τερό παρεμβατίκαό , μεόσα,

(στ)  εαό ν  ό  όίκόνόμίκόό ς  φόρεόας  εόχεί  επίδείόξεί  σόβαρηό  ηό  επαναλαμβανόό μενη  πλημμεόλεία καταό  την
εκτεόλεση όυσίώό δόυς απαίότησης στό πλαίόσίό πρόηγόυό μενης δημόό σίας συό μβασης, πρόηγόυό μενης συό μ-
βασης με αναθεότόντα φόρεόα ηό  πρόηγόυό μενης συό μβασης παραχώό ρησης πόυ είόχε ώς απότεόλεσμα την
πρόό ώρη καταγγελίόα της πρόηγόυό μενης συό μβασης, απόζημίώό σείς ηό  αό λλες παρόό μόίες κυρώό σείς,

(ζ) εαό ν ό όίκόνόμίκόό ς φόρεόας εόχεί κρίθείό  εόνόχός σόβαρώό ν ψευδώό ν δηλώό σεών καταό  την παρόχηό  τών
πληρόφόρίώό ν πόυ απαίτόυό νταί γία την εξακρίόβώση της απόυσίόας τών λόόγών απόκλείσμόυό  ηό  την πληό -
ρώση τών κρίτηρίόών επίλόγηό ς, εόχεί απόκρυό ψεί τίς πληρόφόρίόες αυτεός ηό  δεν είόναί σε θεόση να πρόσκό -
μίόσεί τα δίκαίόλόγητίκαό  πόυ απαίτόυό νταί κατ’ εφαρμόγηό  τόυ αό ρθρόυ 23 της παρόυό σας,

(η) εαό ν ό όίκόνόμίκόό ς φόρεόας επίχείόρησε να επηρεαό σεί με αθεόμίτό τρόό πό τη δίαδίκασίόα ληό ψης από-
φαό σεών της αναθεότόυσας αρχηό ς,  να απόκτηό σεί  εμπίστευτίκεός  πληρόφόρίόες  πόυ ενδεόχεταί  να τόυ
απόφεόρόυν αθεόμίτό πλεόνεόκτημα στη δίαδίκασίόα συό ναψης συό μβασης ηό  να παραό σχεί εξ αμελείόας πα-
ραπλανητίκεός πληρόφόρίόες πόυ ενδεόχεταί να επηρεαό σόυν όυσίώδώό ς τίς απόφαό σείς πόυ αφόρόυό ν τόν
απόκλείσμόό , την επίλόγηό  ηό  την αναό θεση,

(θ) εαό ν ό όίκόνόμίκόό ς φόρεόας εόχεί δίαπραό ξεί σόβαρόό  επαγγελματίκόό  παραό πτώμα, τό όπόίόό θεότεί σε
αμφίβόλίόα την ακεραίόό τηταό  τόυ.

22.Α.5.  Απόκλείόεταί απόό  τη συμμετόχηό  στη δίαδίκασίόα συό ναψης δημόό σίας συό μβασης (δίαγώνίσμόό ),
όίκόνόμίκόό ς  φόρεόας εαό ν συντρεόχόυν όί  πρόυϋ πόθεόσείς εφαρμόγηό ς  της παρ.  4 τόυ αό ρθρόυ 8 τόυ ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) lxxiv

22.Α.6.  Η αναθεότόυσα αρχηό  απόκλείόεί  όίκόνόμίκόό  φόρεόα σε όπόίόδηό πότε χρόνίκόό  σημείόό καταό  τη
δίαό ρκεία της δίαδίκασίόας συό ναψης συό μβασης, όό ταν απόδείκνυό εταί όό τί αυτόό ς βρίόσκεταί λόόγώ πραό ξεών
ηό  παραλείόψεών αυτόυό  είότε πρίν είότε καταό  τη δίαδίκασίόα, σε μίόα απόό  τίς περίπτώό σείς τών πρόηγόυό με -
νών παραγραό φών.

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.lxxv

22.Α.7. Οίκόνόμίκόό ς φόρεόας πόυ εμπίόπτεί σε μία απόό  τίς κατασταό σείς πόυ αναφεόρόνταί στίς παρα-
γραό φόυς 22.Α.1, 22.Α.2α καί 22.Α.4lxxvi  μπόρείό  να πρόσκόμίόζεί στόίχείόα πρόκείμεόνόυ να απόδείόξεί όό τί
τα μεότρα πόυ εόλαβε επαρκόυό ν γία να απόδείόξόυν την αξίόπίστίόα τόυ, παρόό τί συντρεόχεί ό σχετίκόό ς
λόόγός απόκλείσμόυό . Εαό ν τα στόίχείόα κρίθόυό ν επαρκηό , ό εν λόόγώ όίκόνόμίκόό ς φόρεόας δεν απόκλείόεταί
απόό  τη δίαδίκασίόα συό ναψης συό μβασης. Τα μεότρα πόυ λαμβαό νόνταί απόό  τόυς όίκόνόμίκόυό ς φόρείός
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αξίόλόγόυό νταί σε συναό ρτηση με τη σόβαρόό τητα καί τίς ίδίαίότερες περίσταό σείς τόυ πόίνίκόυό  αδίκηό μα-
τός ηό  τόυ παραπτώό ματός. Αν τα μεότρα κρίθόυό ν ανεπαρκηό , γνώστόπόίείόταί στόν όίκόνόμίκόό  φόρεόα τό
σκεπτίκόό  της απόό φασης αυτηό ς. Οίκόνόμίκόό ς φόρεόας πόυ εόχεί απόκλείστείό,  με τελεσίόδίκη απόό φαση,
απόό  τη συμμετόχηό  σε δίαδίκασίόες συό ναψης συό μβασης ηό  αναό θεσης παραχώό ρησης δεν μπόρείό να καό νεί
χρηό ση της ανώτεόρώ δυνατόό τητας καταό  την περίόόδό τόυ απόκλείσμόυό  πόυ όρίόζεταί στην εν λόόγώ
απόό φαση στό κραό τός - μεόλός στό όπόίόό ίσχυό εί η απόό φαση.

22.Α.8. Η απόό φαση γία την δίαπίόστώση της επαό ρκείας ηό  μη τών επανόρθώτίκώό ν μεότρών καταό  την
πρόηγόυό μενη παραό γραφό εκδίόδεταί συό μφώνα με τα όρίζόό μενα στίς παρ. 8 καί 9 τόυ αό ρθρόυ 73 τόυ ν.
4412/2016.

22.Α.9. Οίκόνόμίκόό ς φόρεόας πόυ τόυ εόχεί επίβληθείό, με την κόίνηό  υπόυργίκηό  απόό φαση τόυ αό ρθρόυ 74
τόυ ν. 4412/2016, η πόίνηό  τόυ απόκλείσμόυό  απόκλείόεταί αυτόδίόκαία καί απόό  την παρόυό σα δίαδίκα-
σίόα συό ναψης δημόό σίας συό μβασης.

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) lxxvii

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσόν αφόραό  την καταλληλόό τητα γία την αό σκηση της επαγγελματίκηό ς δραστηρίόό τητας, απαίτείόταί  όί
όίκόνόμίκόίό  φόρείός  να είόναί  εγγεγραμμεόνόί  στό σχετίκόό  επαγγελματίκόό  μητρώό ό πόυ τηρείόταί  στό
κραό τός εγκαταό στασηό ς τόυς. Είδίκαό  όί πρόσφεόρόντες πόυ είόναί εγκατεστημεόνόί στην Ελλαό δα απαίτείό -
ταί να είόναί εγγεγραμμεόνόί στό Μητρώό ό Εργόληπτίκώό ν Επίχείρηό σεών (Μ.Ε.ΕΠ.) ηό  στα Νόμαρχίακαό
Μητρώό α στην κατηγόρίόα/-ίες εόργόυ τόυ αό ρθρόυ 21 της παρόυό σας lxxviii.  Οί πρόσφεόρόντες πόυ είόναί
εγκατεστημεόνόί σε κραό τός μεόλός της Ευρώπαίϋκηό ς Ένώσης απαίτείόταί να είόναί εγγεγραμμεόνόί στα Μη-
τρώό α τόυ παραρτηό ματός ΧΙ τόυ Πρόσαρτηό ματός Α τόυ ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαlxxix 

Η επαό ρκεία τών όίκόνόμίκώό ν φόρεόών πρόυϋ πόθεότεί κατ' ελαό χίστό:

- για την κατηγορία έργων Οικοδομικά:
- γία τόυς μεμόνώμεόνόυς πρόσφεόρόντες όίκόνόμίκόυό ς φόρείός: Δίαθεότεί ίόδία κεφαό λαία 

τόυλαό χίστόν ίόσα με 375.000 € καί παό γία στόίχείόα αξίόας τόυλαό χίστόν 75.000 €.
- γία τίς ενώό σείς όίκόνόμίκώό ν φόρεόών γία την περίόπτώση της παραγραό φόυ 3(β) τόυ αό ρθρόυ 

76 τόυ ν.4412/2016:  ό καό θε εόνας όίκόνόμίκόό ς φόρεόας όφείόλεί να δίαθεότεί, καταό  την υπόβόληό
της αίότησης, καταθεόσείς σε τραό πεζα, τόυλαό χίστόν εκατόό  χίλίαό δών (100.000) ευρώό  ηό  παό γία 
στόίχείόα με βαό ση τίς αντίκείμενίκεός αξίόες ηό  τίς αξίόες κτηό σης αυτώό ν, συνόλίκηό ς αξίόας εκατόό  
χίλίαό δών (100.000) ευρώό  ηό  σώρευτίκαό  καταθεόσείς σε τραό πεζα καί παό γία στόίχείόα συνόλίκηό ς 
αξίόας εκατόό  χίλίαό δών (100.000) ευρώό .

- για την κατηγορία  έργων Ηλεκτρομηχανολογικά:
- γία τόυς μεμόνώμεόνόυς πρόσφεόρόντες όίκόνόμίκόυό ς φόρείός: την υό παρξη, σε καταθεόσείς ηό  καί

παό γία αξίόας τόυλαό χίστό ίόσης με 50.000 €
- γία τίς ενώό σείς όίκόνόμίκώό ν φόρεόών γία την περίόπτώση της παραγραό φόυ 3(β) τόυ αό ρθρόυ

76 τόυ ν.4412/2016:  όί όίκόνόμίκόίό  φόρείός δεν όφείόλόυν να πληρόυό ν ελαό χίστες απαίτηό σείς
όίκόνόμίκηό ς καί χρηματόόίκόνόμίκηό ς επαό ρκείας.

Είδίκαό  όί εργόληπτίκεός επίχείρηό σείς πόυ είόναί εγγεγραμμεόνες στό ΜΕΕΠ, δεν θα πρεόπεί να υπερβαίό -
νόυν τα ανώό τατα επίτρεπταό  όό ρία ανεκτεόλεστόυ υπόλόίόπόυ εργόλαβίκώό ν συμβαό σεών, συό μφώνα με τα
είδίκόό τερα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 20 παρ. 4 τόυ ν. 3669/2008, όό πώς ίσχυό εί.
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22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταlxxx 

Οί όίκόνόμίκόίό  φόρείός όφείόλόυν να πληρόυό ν τίς απαίτηό σείς τεχνίκηό ς ίκανόό τητας πόυ όρίόζόνταί στό
αό ρθρό 100 τόυ ν. 3669/2008, αναό  κατηγόρίόα καί ταό ξη Μ.Ε.ΕΠ. αντίόστόίχη με την εκτίμώό μενη αξίόα της
συό μβασης (στελεόχώση, τεχνίκόό ς εξόπλίσμόό ς, εμπείρίόα κλπ).

Οί όίκόνόμίκόίό φόρείός απαίτείόταί να δίαθεότόυν, κατ' ελαό χίστό την παρακαό τώ τεχνίκηό  στελεόχώση

γία την κατηγόρίόα εόργών Οικοδομικά:
α) γία τόυς μεμόνώμεόνόυς πρόσφεόρόντες όίκόνόμίκόυό ς φόρείός: Θα περίλαμβαό νεί στη βασίκηό  της

στελεόχώση  εόναν  (1)  τεχνίκόό  Μ.Ε.Κ.  Δ`  βαθμίόδας  καί  εόναν  (1)  τεχνίκόό  Μ.Ε.Κ.  Γ  βαθμίόδας,
τόυλαό χίστόν.

β) γία τίς ενώό σείς όίκόνόμίκώό ν φόρεόών γία την περίόπτώση της παραγραό φόυ 3(β) τόυ αό ρθρόυ 76
τόυ ν.4412/2016 (αναβαό θμίση), απαίτείόταί στελεόχώση κατ’ ελαό χίστόν, γία καό θε εόναν απόό  τόυς
όίκόνόμίκόυό ς φόρείός πόυ μετεόχόυν στην εόνώση ώς εξηό ς:
τόυλαό χίστόν δυό ό (2) τεχνίκόυό ς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίόδας ηό  εόναν (1) τεχνίκόό  Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίόδας καί
δυό ό (2) τεχνίκόυό ς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίόδας ηό  εόναν (1) τεχνίκόό  Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίόδας.

για την κατηγορία  έργων Ηλεκτρομηχανολογικά: 
α) γία τόυς μεμόνώμεόνόυς πρόσφεόρόντες όίκόνόμίκόυό ς φόρείός : Θα περίλαμβαό νεί στη βασίκηό  της

στελεόχώση δυό ό (2) τεχνίκόυό ς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίόδας καί εόναν (1) τεχνίκόό  Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίόδας ηό  δυό ό
(2) τεχνίκόυό ς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίόδας ηό  εόναν (1) τεχνίκόό  Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίόδας 

β) γία τίς ενώό σείς όίκόνόμίκώό ν φόρεόών γία την περίόπτώση της παραγραό φόυ 3(β) τόυ αό ρθρόυ 76
τόυ ν.4412/2016 (αναβαό θμίση), απαίτείόταί στελεόχώση κατ’ ελαό χίστόν, γία καό θε εόναν απόό  τόυς
όίκόνόμίκόυό ς φόρείός πόυ μετεόχόυν στην εόνώση ώς εξηό ς:
τόυλαό χίστόν εόναν (1) τεχνίκόό  Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίόδας  ηό   δυό ό (2)  τεχνίκόυό ς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίόδας

ηό τόί τόυλαό χίστό:
-      γία ΜΕΚ Α΄ βαθμίόδας: 

τεχνίκόό  υπαό λληλό  ηό  τεχνίκόυό ς  υπαλληό λόυς  (δίπλώματόυό χόυς  ανώό τατόυ  εκπαίδευτίκόυό
ίδρυό ματός της ημεδαπηό ς ηό  ίσόό τίμης σχόληό ς της αλλόδαπηό ς)  με συνόλίκηό  απασχόό ληση
τόυλαό χίστόν 3 εότη στην κατασκευηό  ηό   6 εότη στην επίόβλεψη

τεχνίκόό  υπαό λληλό  ηό  τεχνίκόυό ς  υπαλληό λόυς  (πτυχίόυό χόί  τεχνίκηό ς  σχόληό ς  της  ημεδαπηό ς  ηό
ίσόό τίμης  σχόληό ς  της  αλλόδαπηό ς)  με  συνόλίκηό  απασχόό ληση  τόυλαό χίστόν  5  εότη  στην
κατασκευηό  ηό  8 εότη στην επίόβλεψη

- γία ΜΕΚ Β΄ βαθμίόδας: 
τεχνίκόό  υπαό λληλό  ηό  τεχνίκόυό ς  υπαλληό λόυς  (δίπλώματόυό χόυς  ανώό τατόυ  εκπαίδευτίκόυό

ίδρυό ματός της ημεδαπηό ς ηό  ίσόό τίμης σχόληό ς της αλλόδαπηό ς)  με συνόλίκηό  απασχόό ληση
τόυλαό χίστόν 6 εότη στην κατασκευηό  ηό  12 εότη στην επίόβλεψη

τεχνίκόό  υπαό λληλό  ηό  τεχνίκόυό ς  υπαλληό λόυς  (πτυχίόυό χόί  τεχνίκηό ς  σχόληό ς  της  ημεδαπηό ς  ηό
ίσόό τίμης  σχόληό ς  της  αλλόδαπηό ς)  με  συνόλίκηό  απασχόό ληση  τόυλαό χίστόν  8  εότη  στην
κατασκευηό   ηό  16 εότη στην επίόβλεψη

- γία ΜΕΚ Γ΄ βαθμίόδας: 
τεχνίκόό  υπαό λληλό  ηό  τεχνίκόυό ς  υπαλληό λόυς  (δίπλώματόυό χόυς  ανώό τατόυ  εκπαίδευτίκόυό

ίδρυό ματός της ημεδαπηό ς ηό  ίσόό τίμης σχόληό ς της αλλόδαπηό ς)  με συνόλίκηό  απασχόό ληση
τόυλαό χίστόν 9 εότη στην κατασκευηό   ηό  18 εότη στην επίόβλεψη

τεχνίκόό  υπαό λληλό  ηό  τεχνίκόυό ς  υπαλληό λόυς  (πτυχίόυό χόί  τεχνίκηό ς  σχόληό ς  της  ημεδαπηό ς  ηό
ίσόό τίμης  σχόληό ς  της  αλλόδαπηό ς)  με  συνόλίκηό  απασχόό ληση  τόυλαό χίστόν  11  εότη  στην
κατασκευηό  ηό  24 εότη στην επίόβλεψη

- γία ΜΕΚ Δ΄ βαθμίόδας: 
τεχνίκόό  υπαό λληλό  ηό  τεχνίκόυό ς  υπαλληό λόυς  (δίπλώματόυό χόυς  ανώό τατόυ  εκπαίδευτίκόυό

ίδρυό ματός της ημεδαπηό ς ηό  ίσόό τίμης σχόληό ς της αλλόδαπηό ς)  με συνόλίκηό  απασχόό ληση
τόυλαό χίστόν 12 εότη στην κατασκευηό  ηό  3 εότη στην κατασκευηό  καί 18 εότη στην επίόβλεψη
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τεχνίκόό  υπαό λληλό  ηό  τεχνίκόυό ς  υπαλληό λόυς  (πτυχίόυό χόί  τεχνίκηό ς  σχόληό ς  της  ημεδαπηό ς  ηό
ίσόό τίμης  σχόληό ς  της  αλλόδαπηό ς)  με  συνόλίκηό  απασχόό ληση  τόυλαό χίστόν  14  εότη  στην
κατασκευηό  ηό  3 εότη στην κατασκευηό  καί 24 εότη στην επίόβλεψη

Οί  αλλόδαπόίό  όίκόνόμίκόίό  φόρείός  να  δίαθεότόυν  τόυς  απαραίότητόυς  ανθρώό πίνόυς  καί  τεχνίκόυό ς
πόό ρόυς καί την εμπείρίόα γία να εκτελεόσόυν τη συό μβαση σε καταό λληλό επίόπεδό πόίόό τητας.

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςlxxxi

Δεν απαίτείόταί

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

Όσόν αφόραό  τα κρίτηό ρία της όίκόνόμίκηό ς καί χρηματόόίκόνόμίκηό ς επαό ρκείας καί τα κρίτηό ρία σχετίκαό
με την τεχνίκηό  καί επαγγελματίκηό  ίκανόό τητα, εόνας όίκόνόμίκόό ς φόρεόας μπόρείό,  να στηρίόζεταί στίς
ίκανόό τητες αό λλών φόρεόών, ασχεότώς της νόμίκηό ς φυό σης τών δεσμώό ν τόυ με αυτόυό ς.

Η αναθεότόυσα αρχηό  ελεόγχεί, συό μφώνα με τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 23 της παρόυό σας, εαό ν όί φόρείός,
στίς ίκανόό τητες τών όπόίόών πρότίόθεταί να στηρίχθείό ό πρόσφεόρών, πληρόυό ν τα σχετίκαό  κρίτηό ρία επί-
λόγηό ς  καί εαό ν  συντρεόχόυν λόόγόί απόκλείσμόυό  καταό  τα όρίζόό μενα στην παρόυό σα δίακηό ρυξη.  Όσόν
αφόραό  τα κρίτηό ρία πόυ σχετίόζόνταί με τόυς τίότλόυς σπόυδώό ν καί τα επαγγελματίκαό  πρόσόό ντα πόυ
όρίόζόνταί  στην  περίόπτώση  στ  τόυ  Μεόρόυς  ΙΙ  τόυ  Παραρτηό ματός  ΧΙΙ  τόυ  Πρόσαρτηό ματός  Α  ν.
4412/2016 ηό  με την σχετίκηό  επαγγελματίκηό  εμπείρίόα, όί όίκόνόμίκόίό  φόρείός, μπόρόυό ν να βασίόζόνταί
στίς ίκανόό τητες αό λλών φόρεόών μόό νό εαό ν όί τελευταίόόί θα εκτελεόσόυν τίς εργασίόες ηό  τίς υπηρεσίόες γία
τίς όπόίόες απαίτόυό νταί όί συγκεκρίμεόνες ίκανόό τητες.

Όταν ό όίκόνόμίκόό ς φόρεόας στηρίόζεταί στίς ίκανόό τητες αό λλών φόρεόών όό σόν αφόραό  τα κρίτηό ρία πόυ
σχετίόζόνταί με την όίκόνόμίκηό  καί χρηματόόίκόνόμίκηό  επαό ρκεία, ό όίκόνόμίκόό ς φόρεόας καί αυτόίό  όί
φόρείός είόναί απόό  κόίνόυό  υπευό θυνόίlxxxii  γία την εκτεόλεση της συό μβασης.

Στην περίόπτώση εόνώσης όίκόνόμίκώό ν φόρεόών, η εόνώση μπόρείό  να στηρίόζεταί στίς ίκανόό τητες τών
συμμετεχόό ντών στην εόνώση ηό  αό λλών φόρεόών (γία τα κρίτηό ρία της όίκόνόμίκηό ς καί χρηματόόίκόνόμί -
κηό ς επαό ρκείας καί τα κρίτηό ρία σχετίκαό  με την τεχνίκηό  καί επαγγελματίκηό  ίκανόό τητα).

Η εκτεόλεση τών ......lxxxiii γίόνεταί υπόχρεώτίκαό  απόό  τόν πρόσφεόρόντα ηό , αν η πρόσφόραό  υπόβαό λλεταί
απόό  εόνώση όίκόνόμίκώό ν φόρεόών, απόό  εόναν απόό  τόυς συμμετεόχόντες στην εόνώση αυτηό .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογήςlxxxiv

23.1 Καταό  την υπόβόληό  πρόσφόρώό ν όί όίκόνόμίκόίό  φόρείός υπόβαό λλόυν τό Τυπόπόίημεόνό Έντυπό
Υπευό θυνης Δηό λώσης (ΤΕΥΔ) τόυ αό ρθρόυ 79  παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, τό όπόίόό απότελείό ενημερώμεόνη
υπευό θυνη δηό λώση, με τίς συνεόπείες τόυ ν. 1599/1986 (Α΄75), ώς  προκαταρκτική απόδειξη πρός
αντίκαταό σταση τών πίστόπόίητίκώό ν πόυ εκδίόδόυν δημόό σίες αρχεός ηό  τρίότα μεόρη, επίβεβαίώό νόντας όό τί
ό εν λόόγώ όίκόνόμίκόό ς φόρεόας πληρόίό τίς ακόό λόυθες πρόυϋ πόθεόσείς:
α) δεν βρίόσκεταί σε μίόα απόό  τίς κατασταό σείς τόυ αό ρθρόυ 22 Α της παρόυό σας,
β) πληρόίό τα σχετίκαό  κρίτηό ρία επίλόγηό ς τα όπόίόα εόχόυν καθόρίστείό, συό μφώνα με τό αό ρθρό 22 Β-Ε της
παρόυό σας.

Σε  όπόίόδηό πότε  χρόνίκόό  σημείόό  καταό  τη  δίαό ρκεία  της  δίαδίκασίόας,  μπόρείό  να  ζητηθείό  απόό  τόυς
πρόσφεόρόντες να υπόβαό λλόυν όό λα ηό  όρίσμεόνα δίκαίόλόγητίκαό  της επόό μενης παραγραό φόυ, όό ταν αυτόό
απαίτείόταί γία την όρθηό  δίεξαγώγηό  της δίαδίκασίόας.

Τό ΤΕΥΔ μπόρείό  να υπόγραό φεταί εόώς δεόκα (10) ημεόρες πρίν την καταληκτίκηό  ημερόμηνίόα υπόβόληό ς
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τών πρόσφόρώό νlxxxv.

Καταό  την υπόβόληό  τόυ ΤΕΥΔ, είόναί δυνατηό , με μόό νη την υπόγραφηό  τόυ καταό  περίόπτώση εκπρόσώό πόυ
τόυ όίκόνόμίκόυό  φόρεόα, η πρόκαταρκτίκηό  απόό δείξη τών λόόγών απόκλείσμόυό  πόυ αναφεόρόνταί στό
αό ρθρό 22.Α.1 της παρόυό σας, γία τό συό νόλό τών φυσίκώό ν πρόσώό πών πόυ είόναί μεόλη τόυ δίόίκητίκόυό ,
δίευθυντίκόυό  ηό  επόπτίκόυό  όργαό νόυ  τόυ  ηό  εόχόυν  εξόυσίόα  εκπρόσώό πησης,  ληό ψης  απόφαό σεών  ηό
ελεόγχόυ σε αυτόό ν lxxxvi.

Ως  εκπρόό σώπός  τόυ  όίκόνόμίκόυό  φόρεόα,  γία  την  εφαρμόγηό  τόυ  παρόό ντός,  νόείόταί  ό  νόό μίμός
εκπρόό σώπός αυτόυό , όό πώς πρόκυό πτεί απόό  τό ίσχυό όν καταστατίκόό  ηό  τό πρακτίκόό  εκπρόσώό πησηό ς τόυ
καταό  τό  χρόό νό  υπόβόληό ς  της  πρόσφόραό ς  ηό  τό  αρμόδίόώς  εξόυσίόδότημεόνό  φυσίκόό  πρόό σώπό  να
εκπρόσώπείό  τόν  όίκόνόμίκόό  φόρεόα  γία  δίαδίκασίόες  συό ναψης  συμβαό σεών  ηό  γία  τη  συγκεκρίμεόνη
δίαδίκασίόα συό ναψης συό μβασηςlxxxvii.

Στην περίόπτώση υπόβόληό ς πρόσφόραό ς απόό  εόνώση όίκόνόμίκώό ν φόρεόών, τό Τυπόπόίημεόνό Έντυπό
Υπευό θυνης Δηό λώσης ( ΤΕΥΔ), υπόβαό λλεταί χώρίσταό  απόό  καό θε μεόλός της εόνώσης.

Στην περίόπτώση πόυ πρόσφεόρών όίκόνόμίκόό ς φόρεόας δηλώό νεί στό Τυπόπόίημεόνό Έντυπό Υπευό θυνης
Δηό λώσης ( ΤΕΥΔ) την πρόό θεσηό  τόυ γία αναό θεση υπεργόλαβίόας, υπόβαό λλεί μαζίό  με τό δίκόό  τόυ ΤΕΥΔ
καί τό  ΤΕΥΔ τόυ υπεργόλαό βόυ.

Στην  περίόπτώση  πόυ  πρόσφεόρών  όίκόνόμίκόό ς  φόρεόας  στηρίόζεταί  στίς  ίκανόό τητες  ενόό ς  ηό
περίσσόό τερών φόρεόών υπόβαό λλεί μαζίό με τό δίκόό  τόυ τό δίκόό  τόυ ΤΕΥΔ καί τό ΤΕΥΔ  καό θε φόρεόα στίς
ίκανόό τητες τόυ όπόίόόυ στηρίόζεταί.

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Τό δίκαίόώμα συμμετόχηό ς καί όί όό ρόί καί πρόυϋ πόθεόσείς συμμετόχηό ς, όό πώς όρίόστηκαν στα αό ρθρα 21
καί  22  της  παρόυό σας,  κρίόνόνταί  καταό  την  υπόβόληό  της  πρόσφόραό ς,  καταό  την  υπόβόληό  τών
δίκαίόλόγητίκώό ν, συό μφώνα με τό αό ρθρό 4.2 (α εώς δ) καί καταό  τη συό ναψη της συό μβασης, συό μφώνα
με τό αό ρθρό 4.2 (ε) της παρόυό σας

Στην περίόπτώση πόυ πρόσφεόρών όίκόνόμίκόό ς  φόρεόας ηό  εόνώση αυτώό ν  στηρίόζεταί στίς ίκανόό τητες
αό λλών φόρεόών, συό μφώνα με τό αό ρθρό 22.ΣΤ της παρόυό σας, όί φόρείός στην ίκανόό τητα τών όπόίόών
στηρίόζεταί  ό  πρόσφεόρών  όίκόνόμίκόό ς  φόρεόας  ηό  εόνώση  αυτώό ν,  υπόχρεόυό νταί  στην  υπόβόληό  τών
δίκαίόλόγητίκώό ν πόυ απόδείκνυό όυν όό τί δεν συντρεόχόυν όί λόόγόί απόκλείσμόυό  τόυ αό ρθρόυ 22 Α της
παρόυό σας καί όό τί πληρόυό ν τα σχετίκαό  κρίτηό ρία επίλόγηό ς καταό  περίόπτώση (αό ρθρόυ 22 Β – Ε).

Ο  όίκόνόμίκόό ς  φόρεόας  υπόχρεόυό ταί  να  αντίκαταστηό σεί  εόναν  φόρεόα  στην  ίκανόό τητα  τόυ  όπόίόόυ
στηρίόζεταί, εφόό σόν ό τελευταίόός δεν πληρόίό τό σχετίκόό  κρίτηό ρίό επίλόγηό ς ηό  γία τόν όπόίόό συντρεόχόυν
λόόγόί απόκλείσμόυό  τών παραγραό φών 1, 2, 2α καί 4lxxxviii  τόυ αό ρθρόυ 22 Α. 

Οί  όίκόνόμίκόίό  φόρείός  δεν  υπόχρεόυό νταί  να  υπόβαό λλόυν  δίκαίόλόγητίκαό  ηό  αό λλα  απόδείκτίκαό
στόίχείόα, αν καί στό μεότρό πόυ η αναθεότόυσα αρχηό  εόχεί τη δυνατόό τητα να λαμβαό νεί τα πίστόπόίητίκαό
ηό  τίς συναφείός πληρόφόρίόες απευθείόας μεόσώ πρόό σβασης σε εθνίκηό  βαό ση δεδόμεόνών σε όπόίόδηό πότε
κραό τός - μεόλός της Ένώσης, η όπόίόα δίατίόθεταί δώρεαό ν, όό πώς εθνίκόό  μητρώό ό συμβαό σεών, είκόνίκόό
φαό κελό  επίχείόρησης,  ηλεκτρόνίκόό  συό στημα  απόθηό κευσης  εγγραό φών  ηό  συό στημα  πρόεπίλόγηό ς.  Η
δηό λώση  γία  την  πρόό σβαση  σε  εθνίκηό  βαό ση  δεδόμεόνών  εμπερίεόχεταί  στό  Τυπόπόίημεόνό  Έντυπό
Υπευό θυνης Δηό λώσης (ΤΕΥΔ).

Οί όίκόνόμίκόίό φόρείός δεν υπόχρεόυό νταί να υπόβαό λόυν δίκαίόλόγητίκαό , όό ταν η αναθεότόυσα αρχηό  πόυ
εόχεί αναθεόσεί τη συό μβαση δίαθεότεί ηό δη τα δίκαίόλόγητίκαό  αυταό .

Όλα τα απόδείκτίκαό  εόγγραφα τόυ αό ρθρόυ 23.3 εόώς 23.10 της παρόυό σας, υπόβαό λλόνταί, συό μφώνα με
τίς δίαταό ξείς τόυ ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Είδίκαό  τα απόδείκτίκαό  τα όπόίόα απότελόυό ν ίδίώτίκαό  εόγγραφα,
μπόρείό  να γίόνόνταί απόδεκταό  καί σε απληό  φώτότυπίόα, εφόό σόν συνυπόβαό λλεταί υπευό θυνη δηό λώση
στην όπόίόα βεβαίώό νεταί η ακρίόβείαό  τόυςlxxxix.
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Επίσημαίόνεταί όό τί γίόνόνταί απόδεκτεός:
• όί εόνόρκες βεβαίώό σείς πόυ αναφεόρόνταί στην παρόυό σα Δίακηό ρυξη, εφόό σόν εόχόυν συνταχθείό
εόώς τρείς (3) μηό νες πρίν απόό  την υπόβόληό  τόυς, 
• όί υπευό θυνες δηλώό σείς, εφόό σόν εόχόυν συνταχθείό μεταό  την κόίνόπόίόηση της πρόό σκλησης γία την
υπόβόληό  τών  δίκαίόλόγητίκώό νxc.  Σημείώό νεταί  όό τί  δεν  απαίτείόταί  θεώό ρηση  τόυ  γνησίόόυ  της
υπόγραφηό ς τόυς.

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Ο πρόσώρίνόό ς  αναό δόχός,  κατόό πίν  σχετίκηό ς  ηλεκτρόνίκηό ς  πρόό σκλησης απόό  την αναθεότόυσα αρχηό ,
υπόβαό λλεί  τα  ακόό λόυθα  δίκαίόλόγητίκαό ,  καταό  τα  είδίκόό τερα  όρίζόό μενα  στό  αό ρθρό  4.2  της
παρόυό σαςxci:

Γία  την  απόό δείξη  της  μη  συνδρόμηό ς  τών  λόόγών  απόκλείσμόυό  τόυ  άρθρου  22Α  ό  πρόσώρίνόό ς
αναό δόχός υπόβαό λλεί  αντίόστόίχα τα παρακαό τώ δίκαίόλόγητίκαό :     

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

απόό σπασμα  τόυ  πόίνίκόυό  μητρώό όυ  ηό ,  ελλείόψεί  αυτόυό ,  ίσόδυό ναμόυ  εγγραό φόυ  πόυ  εκδίόδεταί  απόό
αρμόό δία δίκαστίκηό  ηό  δίόίκητίκηό  αρχηό  τόυ κραό τόυς-μεόλόυς ηό  της χώό ρας καταγώγηό ς ηό  της χώό ρας όό πόυ
είόναί εγκατεστημεόνός ό εν λόόγώ όίκόνόμίκόό ς φόρεόας, απόό  τό όπόίόό πρόκυό πτεί όό τί πληρόυό νταί αυτεός
όί πρόυϋ πόθεόσείς, πόυ να εόχεί εκδόθείό εόώς τρείς (3) μηό νες πρίν απόό  την υπόβόληό  τόυ xcii Η υπόχρεόώση
πρόσκόό μίσης  τόυ  ώς  αό νώ  απόσπαό σματός  αφόραό  καί  τα  πρόό σώπα  τών  τελευταίόών  τεσσαό ρών
εδαφίόών  της παραγραό φόυ Α.1 τόυ αό ρθρόυ 22.

(β)  για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πίστόπόίητίκόό  πόυ εκδίόδεταί απόό  την αρμόό δία αρχηό
τόυ  όίκείόόυ  κραό τόυς  -  μεόλόυς  ηό  χώό ρας,  περίό  τόυ  όό τί  εόχόυν  εκπληρώθείό  όί  υπόχρεώό σείς  τόυ
όίκόνόμίκόυό  φόρεόα,  όό σόν  αφόραό  στην  καταβόληό  φόό ρών  (φόρόλόγίκηό  ενημερόό τητα)  καί  στην
καταβόληό  τών  είσφόρώό ν  κόίνώνίκηό ς  ασφαό λίσης  (ασφαλίστίκηό  ενημερόό τητα)xciii συό μφώνα  με  την
ίσχυό όυσα νόμόθεσίόα τόυ κραό τόυς εγκαταό στασης ηό  την ελληνίκηό  νόμόθεσίόα αντίόστόίχα, πόυ να είόναί
εν ίσχυό  καταό  τό χρόό νό υπόβόληό ς τόυ, αό λλώς, στην περίόπτώση πόυ δεν αναφεόρεταί σε αυτόό  χρόό νός
ίσχυό ός, πόυ να εόχεί εκδόθείό εόώς τρείς (3) μηό νες πρίν απόό  την υπόβόληό  τόυxciv. 

Γία  τόυς  πρόσφεόρόντες  πόυ  είόναί  εγκατεστημεόνόί  ηό  εκτελόυό ν  εόργα  στην  Ελλαό δα τα  σχετίκαό
δίκαίόλόγητίκαό  πόυ υπόβαό λλόνταί είόναί 

- φόρόλόγίκηό  ενημερόό τητα πόυ εκδίόδεταί απόό  τό Υπόυργείόό Οίκόνόμίκώό ν (αρμόό δία Δ.Ο.Υ) γία
τόν όίκόνόμίκόό  φόρεόα καί γία τίς κόίνόπραξίόες στίς όπόίόες συμμετεόχεί γία τα δημόό σία εόργα πόυ είόναί
σε εξεόλίξηxcv. Οί αλλόδαπόίό πρόσφεόρόντες θα υπόβαό λλόυν υπευό θυνη δηό λώσηxcvi περίό τόυ όό τί δεν εόχόυν
υπόχρεόώση  καταβόληό ς  φόό ρών  στην  Ελλαό δα.  Σε  περίόπτώση  πόυ  εόχόυν  τεότόία  υπόχρεόώση  θα
υπόβαό λλόυν σχετίκόό  απόδείκτίκόό  της όίκείόας Δ.Ο.Υ.

- ασφαλίστίκηό  ενημερόό τητα  πόυ  εκδίόδεταί  απόό  τόν  αρμόό δίό  ασφαλίστίκόό  φόρεόαxcvii.  Η
ασφαλίστίκηό  ενημερόό τητα καλυό πτεί τίς ασφαλίστίκεός υπόχρεώό σείς τόυ πρόσφεόρόντός όίκόνόμίκόυό
φόρεόα α) ώς φυσίκόό  ηό  νόμίκόό  πρόό σώπό γία τό πρόσώπίκόό  τόυς με σχεόση εξαρτημεόνης εργασίόας, β)
γία  εόργα  πόυ  εκτελείό  μόό νός  τόυ  ηό  σε  κόίνόπραξίόα  καθώό ς  καί  γ)   γία  τα  στελεόχη  τόυ  πόυ  εόχόυν
υπόχρεόώση ασφαό λίσης στό ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οί εγκατεστημεόνόί στην Ελλαό δα όίκόνόμίκόίό  φόρείός
υπόβαό λλόυν απόδείκτίκόό  ασφαλίστίκηό ς  ενημερόό τητας (κυό ρίας καί επίκόυρίκηό ς  ασφαό λίσης) γία τό
πρόσώπίκόό  τόυς με σχεόση εξαρτημεόνης εργασίόας (ΤΣΜΕΔΕ γία τόυς ασφαλίσμεόνόυς – μεόλη τόυ ΤΕΕ,
ΙΚΑ γία τό λόίπόό  πρόσώπίκόό  Δεν απότελόυό ν  απόό δείξη ενημερόό τητας της πρόσφεόρόυσας εταίρίόας,
απόδείκτίκαό  ασφαλίστίκηό ς ενημερόό τητας  τών φυσίκώό ν πρόσώό πών πόυ στελεχώό νόυν τό πτυχίόό της
εταίρίόας ώς εταίόρόί. Οί αλλόδαπόίό πρόσφεόρόντες (φυσίκαό  καί νόμίκαό  πρόό σώπα), πόυ δεν υπόβαό λόυν
τα αό νώ απόδείκτίκαό , υπόβαό λλόυν υπευό θυνη δηό λώση περίό τόυ όό τί δεν απασχόλόυό ν πρόσώπίκόό , γία τό
όπόίόό υπαό ρχεί  υπόχρεόώση ασφαό λίσης σε ημεδαπόυό ς  ασφαλίστίκόυό ς όργανίσμόυό ς.  Αν απασχόλόυό ν
τεότόίό πρόσώπίκόό , πρεόπεί να υπόβαό λλόυν σχετίκόό  απόδείκτίκόό  ασφαλίστίκηό ς ενημερόό τητας.

-  υπευό θυνη  δηό λώση  τόυ  πρόσφεόρόντός  όό τί  δεν  εόχεί  εκδόθείό  δίκαστίκηό  ηό  δίόίκητίκηό  απόό φαση  με
τελεσίόδίκη καί δεσμευτίκηό  ίσχυό  γία την αθεότηση τών υπόχρεώό σεώό ν τόυ όό σόν αφόραό  στην καταβόληό
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φόό ρών ηό  είσφόρώό ν κόίνώνίκηό ς ασφαό λίσης.

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πίστόπόίητίκόό  απόό  τη Δίευό θυνση Πρόγραμματίσμόυό
καί Συντόνίσμόυό  της Επίθεώό ρησης Εργασίακώό ν Σχεόσεών, πόυ να εόχεί εκδόθείό εόώς τρείς (3) μηό νες πρίν
απόό  την υπόβόληό  τόυxcviii,  απόό  τό όπόίόό να πρόκυό πτόυν όί πραό ξείς επίβόληό ς πρόστίόμόυ πόυ εόχόυν
εκδόθείό σε βαό ρός τόυ όίκόνόμίκόυό  φόρεόα σε χρόνίκόό  δίαό στημα δυό ό (2) ετώό ν πρίν απόό  την ημερόμηνίόα
ληό ξης της πρόθεσμίόας υπόβόληό ς πρόσφόραό ς.

Μεόχρί να καταστείό  εφίκτηό  η εόκδόση τόυ ανώτεόρώ πίστόπόίητίκόυό , υπόβαό λλεταί υπευό θυνη δηό λώση
τόυ όίκόνόμίκόυό  φόρεόα, χώρίός να απαίτείόταί επίόσημη δηό λώση τόυ ΣΕΠΕ σχετίκαό  με την εόκδόση τόυ
πίστόπόίητίκόυό  xcix.

(γ)  γία την  παράγραφο Α.4(β)  του άρθρου 22c: πίστόπόίητίκόό  πόυ εκδίόδεταί  απόό  την αρμόό δία
δίκαστίκηό  ηό  δίόίκητίκηό  αρχηό  τόυ όίκείόόυ κραό τόυς - μεόλόυς ηό  χώό ρας,  πόυ να εόχεί εκδόθείό εόώς τρείς (3)
μηό νες  πρίν  απόό  την  υπόβόληό  τόυci .  Γία  τόυς  όίκόνόμίκόυό ς  φόρείός  πόυ  είόναί  εγκαταστημεόνόί  ηό
εκτελόυό ν  εόργα  στην  Ελλαό δα  τό  πίστόπόίητίκόό  όό τί  δεν  τελόυό ν  υπόό  πτώό χευση,  ,  πτώχευτίκόό
συμβίβασμόό , αναγκαστίκηό  δίαχείόρίση, δεν εόχόυν υπαχθείό  σε δίαδίκασίόα εξυγίόανσης εκδίόδεταί απόό  τό
αρμόό δίό πρώτόδίκείόό της εόδρας τόυ όίκόνόμίκόυό  φόρεόα. Τό πίστόπόίητίκόό   όό τί τό νόμίκόό  πρόό σώπό
δεν εόχεί τεθείό υπόό  εκκαθαό ρίση με δίκαστίκηό  απόό φαση εκδίόδεταί απόό  τό όίκείόό Πρώτόδίκείόό της εόδρας
τόυ όίκόνόμίκόυό  φόρεόα,  τό δε πίστόπόίητίκόό  όό τί δεν εόχεί  τεθείό  υπόό  εκκαθαό ρίση με απόό φαση τών
εταίόρών εκδίόδεταί απόό  τό Γ.Ε.Μ.Η.,  συό μφώνα με τίς κείόμενες δίαταό ξείς, ώς καό θε φόραό  ίσχυό όυν. Είδίκαό
η  μη  αναστόληό  τών  επίχείρηματίκώό ν  δραστηρίότηό τών  τόυ  όίκόνόμίκόυό  φόρεόα,  γία  τόυς
εγκατεστημεόνόυς  στην  Ελλαό δα  όίκόνόμίκόυό ς  φόρείός,  απόδείκνυό εταί  μεόσώ  της  ηλεκτρόνίκηό ς
πλατφόό ρμας της Ανεξαό ρτητης Αρχηό ς Δημόσίόών Εσόό δώνcii.

(δ) Αν τό κραό τός-μεόλός ηό  χώό ρα δεν εκδίόδεί τα υπόό  τών περ. (α), (β), (ββ) καί (γ) πίστόπόίητίκαό  ηό  όό πόυ
τα πίστόπόίητίκαό  αυταό  δεν καλυό πτόυν όό λες τίς περίπτώό σείς υπόό   1 καί 2 καί 4 (β) τόυ αό ρθρόυ 22 Α.,
τό εόγγραφό ηό  τό πίστόπόίητίκόό  μπόρείό να αντίκαθίόσταταί απόό  εόνόρκη βεβαίόώση ηό , στα κραό τη - μεόλη
ηό  στίς χώό ρες όό πόυ δεν πρόβλεόπεταί εόνόρκη βεβαίόώση, απόό  υπευό θυνη δηό λώση τόυ ενδίαφερόμεόνόυ
ενώό πίόν αρμόό δίας δίκαστίκηό ς ηό  δίόίκητίκηό ς αρχηό ς, συμβόλαίόγραό φόυ ηό  αρμόό δίόυ επαγγελματίκόυό  ηό
εμπόρίκόυό  όργανίσμόυό  τόυ  κραό τόυς  μεόλόυς  ηό  της  χώό ρας  καταγώγηό ς  ηό  της  χώό ρας  όό πόυ  είόναί
εγκατεστημεόνός ό όίκόνόμίκόό ς φόρεόας. Στην περίόπτώση αυτηό  όί αρμόό δίες δημόό σίες αρχεός παρεόχόυν
επίόσημη δηό λώση στην όπόίόα  αναφεόρεταί  όό τί  δεν εκδίόδόνταί  τα εόγγραφα ηό  τα πίστόπόίητίκαό  της
παρόυό σας  παραγραό φόυ  ηό  όό τί  τα  εόγγραφα  ηό  τα  πίστόπόίητίκαό  αυταό  δεν  καλυό πτόυν  όό λες  τίς
περίπτώό σείς πόυ αναφεόρόνταί στα υπόό  1 καί 2 καί 4 (β) τόυ αό ρθρόυ 22 Α της παρόυό σας.

Οί επίόσημες δηλώό σείς καθίόστανταί δίαθεόσίμες μεόσώ τόυ επίγραμμίκόυό  απόθετηρίόόυ πίστόπόίητίκώό ν
(e-Certis)ciii   τόυ αό ρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016.

Αν δίαπίστώθείό με όπόίόνδηό πότε τρόό πό όό τί, στην εν λόόγώ χώό ρα εκδίόδόνταί τα υπόό ψη πίστόπόίητίκαό ,
η πρόσφόραό  τόυ δίαγώνίζόό μενόυ απόρρίόπτεταί.

(ε)  Γία  τίς  λόίπεός  περίπτώό σείς  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22civ,  υπόβαό λλεταί  υπευό θυνη
δηό λώση τόυ πρόσφεόρόντός όό τί δεν συντρεόχόυν στό πρόό σώπόό  τόυ όί όρίζόό μενόί λόόγόί απόκλείσμόυό cv. 

Είδίκαό  γία  την  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22cvi,  γία  τίς  εργόληπτίκεός
επίχείρηό σείς πόυ είόναί εγγεγραμμεόνες στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβαό λλόνταί πίστόπόίητίκαό  χόρηγόυό μενα απόό  τα
αρμόό δία  επίμελητηό ρία  καί  φόρείός  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  απόό  τα  όπόίόα  απόδείκνυό εταί  όό τί  τα
πρόό σώπα με βεβαίόώση τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ στελεχώό νόυν την εργόληπτίκηό  επίχείόρηση, δεν εόχόυν δίαπραό ξεί
σόβαρόό  επαγγελματίκόό  παραό πτώμα.

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

Γία την απόό δείξη της μη συνδρόμηό ς  τόυ λόόγόυ απόκλείσμόυό  της παραγραό φόυ Α.5 τόυ αό ρθρόυ 22
υπόβαό λλόνταί, εφόό σόν ό πρόσώρίνόό ς αναό δόχός είόναί ανώό νυμη εταίρίόα:
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Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαίρόυό νταί της υπόχρεόώσης αυτηό ς όί εταίρείόες
πόυ είόναί είσηγμεόνες στό Χρηματίστηό ρίό της χώό ρας εγκαταό στασηό ς τόυς καί υπόβαό λλόυν περίό τόυό τόυ
υπευό θυνη δηό λώση τόυ νόό μίμόυ εκπρόσώό πόυ τόυς].

-  Πίστόπόίητίκόό  αρμόό δίας αρχηό ς τόυ κραό τόυς της εόδρας, απόό  τό όπόίόό να πρόκυό πτεί όό τί όί μετόχεός
είόναί  όνόμαστίκεός πόυ να εόχεί  εκδόθείό  εόώς τρίαό ντα (30) εργαό σίμες ημεόρες πρίν απόό  την υπόβόληό
τόυ.cviii

- Αναλυτίκηό  καταό σταση με τα στόίχείόα τών μετόόχών της εταίρείόας καί τόν αρίθμόό  τών μετόχώό ν καό θε
μετόόχόυ  (μετόχόλόόγίό),  όό πώς  τα  στόίχείόα  αυταό  είόναί  καταχώρημεόνα  στό  βίβλίόό  μετόόχών  της
εταίρείόας, τό πόλυό  τρίαό ντα εργαό σίμες ημεόρες πρίν απόό  την ημεόρα υπόβόληό ς της πρόσφόραό ς.

Είδίκόό τερα:

α)  Οι  επιχειρήσεις  που  είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.,  πρόσκόμίόζόυν  μόό νό  την  αναλυτίκηό
καταό σταση με τα στόίχείόα τών μετόόχών της εταίρείόας καί τόν αρίθμόό  τών μετόχώό ν καό θε μετόόχόυ
(μετόχόλόόγίό), όό πώς τα στόίχείόα αυταό  είόναί καταχώρημεόνα στό βίβλίόό μετόόχών της εταίρείόας, τό πόλυό
τρίαό ντα (30) εργαό σίμες ημεόρες πρίν απόό  την ημεόρα υπόβόληό ς της πρόσφόραό ς καθώό ς η απαίότηση γία
την  υπόβόληό  τόυ  πίστόπόίητίκόυό  απόό  τό  όπόίόό  να  πρόκυό πτεί  όό τί  όί  μετόχεός  είόναί  όνόμαστίκεός,
καλυό πτεταί συό μφώνα με τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 23.9 της παρόυό σας.

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες,  εφόό σόν εόχόυν καταό  τό δίόκαίό της εόδρας τόυς όνόμαστίκεός
μετόχεός, πρόσκόμίόζόυν :

αα)  Πίστόπόίητίκόό  αρμόό δίας αρχηό ς  τόυ κραό τόυς της εόδρας,  απόό  τό όπόίόό να πρόκυό πτεί όό τί  όί
μετόχεός είόναί όνόμαστίκεός,

ββ) Αναλυτίκηό  καταό σταση μετόόχών, με αρίθμόό  τών μετόχώό ν τόυ καό θε μετόόχόυ, όό πώς τα στόίχείόα
αυταό  είόναί καταχώρημεόνα στό βίβλίόό μετόόχών της εταίρείόας με ημερόμηνίόα τό πόλυό  30 εργαό σίμες
ημεόρες πρίν την υπόβόληό  της πρόσφόραό ς.

γγ)  Καό θε  αό λλό  στόίχείόό  απόό  τό  όπόίόό  να  πρόκυό πτεί  η  όνόμαστίκόπόίόηση  μεόχρί  φυσίκόυό
πρόσώό πόυ τών μετόχώό ν, πόυ εόχεί συντελεστείό τίς τελευταίόες 30 (τρίαό ντα) εργαό σίμες ημεόρες πρίν την
υπόβόληό  της πρόσφόραό ς.

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, πόυ δεν εόχόυν καταό  τό δίόκαίό της χώό ρας στην όπόίόα εόχόυν την εόδρα
τόυς όνόμαστίκεός μετόχεός, υπόβαό λλόυν :

αα) Βεβαίόώση περίό μη υπόχρεόώσης όνόμαστίκόπόίόησης τών μετόχώό ν απόό  αρμόό δία αρχηό , εφόό σόν
υπαό ρχεί σχετίκηό  πρόό βλεψη, δίαφόρετίκαό  πρόσκόμίόζεταί υπευό θυνη δηό λώση τόυ δίαγώνίζόό μενόυ.

ββ) Έγκυρη καί ενημερώμεόνη καταό σταση μετόόχών πόυ κατεόχόυν τόυλαό χίστόν 1% τών μετόχώό ν. 

γγ)  Αν δεν τηρείόταί  τεότόία καταό σταση,  πρόσκόμίόζεταί  σχετίκηό  καταό σταση μετόόχών (με  1%),
συό μφώνα με την τελευταίόα Γενίκηό  Συνεόλευση, αν όί μεότόχόί αυτόίό είόναί γνώστόίό στην εταίρείόα. 

δδ) Αν δεν πρόσκόμίσθείό καταό σταση καταό  τα ανώτεόρώ, η εταίρείόα αίτίόλόγείό τόυς λόόγόυς πόυ όί
μεότόχόί αυτόίό  δεν της είόναί γνώστόίό. Η αναθεότόυσα αρχηό  δεν υπείσεόρχεταί στην κρίόση της ώς αό νώ
αίτίόλόγίόας.  Δυό ναταί ώστόό σό να απόδείόξεί τη δυνατόό τητα υπόβόληό ς της καταό στασης μετόόχών καί
μόό νό στην περίόπτώση αυτηό  η εταίρείόα απόκλείόεταί απόό  την παρόυό σα δίαδίκασίόα.

Περαίτεόρώ, πρίν την υπογραφή της σύμβασης υπόβαό λλεταί η υπευό θυνη δηό λώση της κόίνηό ς απόό φασης
τών  Υπόυργώό ν  Αναό πτυξης  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  την  περίόπτώση  τόυ  αό ρθρόυ  22.Α.9.  της  παρόυό σας  δίακηό ρυξης,  υπευό θυνη  δηό λώση  τόυ
πρόσφεόρόντός όό τί δεν εόχεί εκδόθείό  σε βαό ρός τόυ απόό φαση απόκλείσμόυό , συό μφώνα με τό αό ρθρό 74
τόυ ν. 4412/2016.
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23.4.  Δικαιολογητικά  απόδειξης  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β

(α)  Όσόν  αφόραό  την  καταλληλόό τητα  γία  την  αό σκηση  της  επαγγελματίκηό ς  δραστηρίόό τητας,  όί
πρόσφεόρόντες πόυ είόναί εγκατεστημεόνόί στην Ελλαό δα υπόβαό λλόυν βεβαίόώση εγγραφηό ς στό Μ.Ε.ΕΠ cix

cx στίς κατηγόρίόες Οικοδομικά καί Ηλεκτρομηχανολογικά.

(β)  Οί  πρόσφεόρόντες  πόυ  είόναί  εγκατεστημεόνόί  σε  λόίπαό  κραό τη  μεόλη  της  Ευρώπαίϋκηό ς  Ένώσης
πρόσκόμίόζόυν  τίς  δηλώό σείς  καί  πίστόπόίητίκαό  πόυ  περίγραό φόνταί  στό  Παραό ρτημα  XI  τόυ
Πρόσαρτηό ματός Α τόυ ν. 4412/2016.

(γ) Οί πρόσφεόρόντες πόυ είόναί εγκατεστημεόνόί σε κραό τός μεόλός τόυ Ευρώπαίϋκόυό  Οίκόνόμίκόυό  Χώό ρόυ
(Ε.Ο.Χ) ηό  σε τρίότες χώό ρες πόυ εόχόυν υπόγραό ψεί καί κυρώό σεί τη ΣΔΣ, στό βαθμόό  πόυ η υπόό  αναό θεση
δημόό σία συό μβαση καλυό πτεταί  απόό  τα Παραρτηό ματα 1,  2,  4  καί  5  καί  τίς  γενίκεός  σημείώό σείς  τόυ
σχετίκόυό  με  την  Ένώση  Πρόσαρτηό ματός  I  της  ώς  αό νώ  Συμφώνίόας,  ηό  σε  τρίότες  χώό ρες  πόυ  δεν
εμπίόπτόυν στην πρόηγόυό μενη  περίόπτώση καί εόχόυν συναό ψεί δίμερείός ηό  πόλυμερείός συμφώνίόες με την
Ένώση  σε  θεόματα  δίαδίκασίώό ν  αναό θεσης  δημόσίόών  συμβαό σεών,   πρόσκόμίόζόυν  πίστόπόίητίκόό
αντίόστόίχόυ  επαγγελματίκόυό  ηό  εμπόρίκόυό  μητρώό όυ.  Στην  περίόπτώση  πόυ  χώό ρα δεν  τηρείό  τεότόίό
μητρώό ό,  τό εόγγραφό ηό  τό πίστόπόίητίκόό  μπόρείό  να αντίκαθίόσταταί  απόό  εόνόρκη βεβαίόώση ηό ,  στα
κραό τη  -  μεόλη  ηό  στίς  χώό ρες  όό πόυ  δεν  πρόβλεόπεταί  εόνόρκη  βεβαίόώση,  απόό  υπευό θυνη  δηό λώση  τόυ
ενδίαφερόμεόνόυ ενώό πίόν αρμόό δίας δίκαστίκηό ς  ηό  δίόίκητίκηό ς αρχηό ς,  συμβόλαίόγραό φόυ ηό  αρμόό δίόυ
επαγγελματίκόυό  ηό  εμπόρίκόυό  όργανίσμόυό  της  χώό ρας  καταγώγηό ς  ηό  της  χώό ρας  όό πόυ  είόναί
εγκατεστημεόνός  ό  όίκόνόμίκόό ς  φόρεόας  όό τί  δεν  τηρείόταί  τεότόίό  μητρώό ό  καί  όό τί  ασκείό  τη
δραστηρίόό τητα τόυ αό ρθρόυ 21 της παρόυό σας.

Τα ώς αό νώ δίκαίόλόγητίκαό  υπόό  α), β) καί γ) γίόνόνταί απόδεκταό , εφόό σόν εόχόυν εκδόθείό  εόώς τρίαό ντα
(30) εργαό σίμες ημεόρες πρίν απόό  την υπόβόληό  τόυς, εκτόό ς αν συό μφώνα με τίς είδίκόό τερες δίαταό ξείς
αυτώό ν φεόρόυν συγκεκρίμεόνό χρόό νό ίσχυό ός cxi

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

Η όίκόνόμίκηό  καί χρηματόόίκόνόμίκη επαό ρκεία τών όίκόνόμίκώό ν φόρεόών απόδείκνυό εταί: 

(α) γία τίς εγγεγραμμεόνες εργόληπτίκεός επίχείρηό σείς στό Μ.Ε.ΕΠ:

 είότε απόό  τη βεβαίόώση εγγραφηό ς στό Μ.Ε.Ε.Π  [Οικοδομικά (3ης τάξης και άνω ή 2ης τάξης
και άνω σε περίπτώό σείς ενώό σεών όίκόνόμίκώό ν φόρεόών υπόό  τόυς όό ρόυς τών παρ. 1ε καί 3β
τόυ αό ρθρόυ  76 τόυ  Ν.4412/16 (αναβαό θμίση))] καί  [Ηλεκτρομηχανολογικά 1η τάξη και
άνω ή Α2 τάξη σε περίπτώό σείς ενώό σεών όίκόνόμίκώό ν φόρεόών υπόό  τόυς όό ρόυς τών παρ. 1ε
καί  3β  τόυ  αό ρθρόυ  76  τόυ  Ν.4412/16  (αναβαό θμίση))],  η  όπόίόα  απότελείό  τεκμηό ρίό  τών
πληρόφόρίώό ν πόυ περίεόχεί.

 είότε, στην περίόπτώση πόυ όί απαίτηό σείς τόυ αό ρθρόυ 22.Γ δεν καλυό πτόνταί  απόό  τη βεβαίόώση
εγγραφηό ς, με την υπόβόληό  ενόό ς ηό  περίσσόό τερών απόό  τα απόδείκτίκαό  μεόσα πόυ πρόβλεόπόνταί
στό  Μεόρός  Ι  τόυ  Παραρτηό ματός  ΧΙΙ  (Απόδείκτίκαό  μεόσα  γία  τα  κρίτηό ρία  επίλόγηό ς)  τόυ
Πρόσαρτηό ματός Α τόυ ν. 4412/2016. cxii

Σε καό θε περίόπτώση, η βεβαίόώση εγγραφηό ς μπόρείό να υπόβαό λλεταί γία την απόό δείξη μόό νό όρίσμεόνών
απαίτηό σεών όίκόνόμίκηό ς καί χρηματόόίκόνόμίκηό ς επαό ρκείας τόυ αό ρθρόυ 22.Γ, ενώό  γία την απόό δείξη
τών λόίπώό ν απαίτηό σεών μπόρόυό ν να πρόσκόμίόζόνταί  εόνα ηό  περίσσόό τερα απόό  τα απόδείκτίκαό  μεόσα
πόυ πρόβλεόπόνταί στό Μεόρός Ι τόυ Παραρτηό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016 , αναό λόγα με την τίθεόμενη
στό αό ρθρό 22.Γ απαίότηση.
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Είδίκαό ,  γία  την  απόό δείξη  της  απαίότησης  της  μη  υπεόρβασης  τών ανώό τατών  επίτρεπτώό ν  όρίόών
ανεκτεόλεστόυ υπόλόίόπόυ εργόλαβίκώό ν συμβαό σεών:
 με την υπόβόληό  ενημερόό τητας πτυχίόόυ εν ίσχυό εί ηό
 με την υπόβόληό  υπευό θυνης δηό λώσης τόυ πρόσώρίνόυό  αναδόόχόυ, συνόδευόό μενης απόό  πίόνακα

όό λών τών υπόό  εκτεόλεση εόργών (είότε ώς μεμόνόμεόνός αναό δόχός εόίτε στό πλαίόσίό κόίνόπραξίόας
ηό  υπεργόλαβίόας)  καί  αναφόραό  γία  τό  ανεκτεόλεστό  υπόό λόίπό  αναό  εόργό  καί  τό  συνόλίκόό
ανεκτεόλεστό, γία τίς εργόληπτίκεός επίχείρηό σείς πόυ δεν δίαθεότόυν ενημεόρότητα πτυχίόόυ καταό
τίς κείόμενες δίαταό ξείς

(β)  Οί  αλλόδαπόίό  όίκόνόμίκόίό  φόρείός  πόυ  είόναί  εγγεγραμμεόνόί  σε  επίσημους  καταλόγους ηό
δίαθεότόυν πίστόπόίητίκόό  απόό  όργανίσμόυό ς  πίστόπόίόησης  πόυ συμμόρφώό νόνταί  με  τα ευρώπαίϋκαό
πρόό τυπα  πίστόπόίόησης,  καταό  την  εόννόία  τόυ  Παραρτηό ματός  VII  τόυ  Πρόσαρτηό ματός  Α΄  τόυ  ν.
4412/2016, μπόρόυό ν να πρόσκόμίόζόυν στίς αναθεότόυσες αρχεός πίστόπόίητίκόό  εγγραφηό ς, εκδίδόό μενό
απόό  την αρμόό δία αρχηό  ηό  τό πίστόπόίητίκόό  πόυ εκδίόδεταί απόό  τόν αρμόό δίό όργανίσμόό  πίστόπόίόησης,
καταό  τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 83 ν. 4412/2016 καί στην παραό γραφό 9 τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ  .
(γ)  Οί  αλλόδαπόίό  όίκόνόμίκόίό  φόρείός  πόυ  δεν  είόναί  εγγεγραμμεόνόί  σε  επίόσημόυς  καταλόόγόυς  ηό
δίαθεότόυν  πίστόπόίητίκόό  απόό  όργανίσμόυό ς  πίστόπόίόησης  καταό  τα  ανώτεόρώ,  υπόβαό λλόυν  ώς
δίκαίόλόγητίκαό  εόνα ηό  περίσσόό τερα απόό  τα απόδείκτίκαό  μεόσα πόυ πρόβλεόπόνταί στό Μεόρός Ι  τόυ
Παραρτηό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.

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

Η τεχνίκηό  καί επαγγελματίκηό  ίκανόό τητα τών όίκόνόμίκώό ν φόρεόών απόδείκνυό εταί: 

(α) γία τίς εγγεγραμμεόνες εργόληπτίκεός επίχείρηό σείς στό Μ.Ε.ΕΠ:

 είότε απόό  τη βεβαίόώση εγγραφηό ς στό Μ.Ε.Ε.Π  [Οικοδομικά (3ης τάξης και άνω ή 2ης τάξης
και άνω σε περίπτώό σείς ενώό σεών όίκόνόμίκώό ν φόρεόών υπόό  τόυς όό ρόυς τών παρ. 1ε καί 3β
τόυ αό ρθρόυ  76 τόυ  Ν.4412/16 (αναβαό θμίση))] καί  [Ηλεκτρομηχανολογικά 1η τάξη και
άνω ή Α2 τάξη σε περίπτώό σείς ενώό σεών όίκόνόμίκώό ν φόρεόών υπόό  τόυς όό ρόυς τών παρ. 1ε
καί  3β  τόυ  αό ρθρόυ  76  τόυ  Ν.4412/16  (αναβαό θμίση))],  η  όπόίόα  απότελείό  τεκμηό ρίό  τών
πληρόφόρίώό ν πόυ περίεόχεί.

 είότε, στην περίόπτώση πόυ όί απαίτηό σείς τόυ αό ρθρόυ 22.Δ δεν καλυό πτόνταί  απόό  τη βεβαίόώση
εγγραφηό ς, με την υπόβόληό  ενόό ς ηό  περίσσόό τερών απόό  τα απόδείκτίκαό  μεόσα πόυ πρόβλεόπόνταί
στό  Μεόρός  ΙΙ  τόυ  Παραρτηό ματός  ΧΙΙ  (Απόδείκτίκαό  μεόσα  γία  τα  κρίτηό ρία  επίλόγηό ς)  τόυ
Πρόσαρτηό ματός Α τόυ ν. 4412/2016 cxiii αναό λόγα με την τίθεόμενη στό αό ρθρό 22.Δ απαίότηση.

Σε καό θε περίόπτώση,  η βεβαίόώση εγγραφηό ς μπόρείό να υπόβαό λλεταί γία την απόό δείξη μόό νό όρίσμεόνών
απαίτηό σεών τεχνίκηό ς καί επαγγελματίκηό ς ίκανόό τητας τόυ αό ρθρόυ 22.Δ, ενώό  γία την απόό δείξη τών
λόίπώό ν απαίτηό σεών μπόρόυό ν να πρόσκόμίόζόνταί  εόνα ηό  περίσσόό τερα απόό  τα απόδείκτίκαό  μεόσα  πόυ
πρόβλεόπόνταί στό Μεόρός ΙΙ τόυ Παραρτηό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.

(β)  Οί  αλλόδαπόίό  όίκόνόμίκόίό  φόρείός  πόυ  είόναί  εγγεγραμμεόνόί  σε  επίσημους  καταλόγους ηό
δίαθεότόυν  πίστόπόίητίκόό  απόό  όργανίσμόυό ς  πίστόπόίόησης  πόυ  συμμόρφώό νόνταί  με  τα
ευρώπαίϋκαό  πρόό τυπα πίστόπόίόησης, καταό  την εόννόία τόυ Παραρτηό ματός VII τόυ Πρόσαρτηό ματός
Α΄  τόυ  ν.  4412/2016,  μπόρόυό ν  να  πρόσκόμίόζόυν  στίς  αναθεότόυσες  αρχεός  πίστόπόίητίκόό
εγγραφηό ς εκδίδόό μενό απόό  την αρμόό δία αρχηό  ηό  τό πίστόπόίητίκόό  πόυ εκδίόδεταί απόό  τόν αρμόό δίό
όργανίσμόό  πίστόπόίόησης, καταό  τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 83 ν. 4412/2016 καί στην παραό γραφό 9
τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ .

(γ) Οί αλλόδαπόίό  όίκόνόμίκόίό  φόρείός  πόυ δεν είόναί εγγεγραμμεόνόί σε επίόσημόυς καταλόό γόυς ηό
δίαθεότόυν  πίστόπόίητίκόό  απόό  όργανίσμόυό ς  πίστόπόίόησης  καταό  τα  ανώτεόρώ,  υπόβαό λλόυν  ώς
δίκαίόλόγητίκαό  εόνα ηό  περίσσόό τερα απόό  τα απόδείκτίκαό  μεόσα πόυ πρόβλεόπόνταί στό Μεόρός ΙΙ τόυ
Παραρτηό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.
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23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Εcxiv

Δεν απαίτείόταί.

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σε  περίόπτώση  νόμίκόυό  πρόσώό πόυ,  υπόβαό λλόνταί  ηλεκτρόνίκαό ,  στόν  φαό κελό  “Δίκαίόλόγητίκαό
Πρόσώρίνόυό  Αναδόόχόυ, τα νόμίμόπόίητίκαό  εόγγραφα απόό  τα όπόίόα πρόκυό πτεί η εξόυσίόα υπόγραφηό ς
τόυ νόμίόμόυ εκπρόσώό πόυ καί τα όπόίόα πρεόπεί να εόχόυν εκδόθείό  εόώς τρίαό ντα (30) εργαό σίμες ημεόρες
πρίν  απόό  την  υπόβόληό  τόυς  cxv,  εκτόό ς  αν  συό μφώνα  με  τίς  είδίκόό τερες  δίαταό ξείς  αυτώό ν  φεόρόυν
συγκεκρίμεόνό χρόό νό ίσχυό ός.

Εαό ν ό πρόσφεόρών είόναί Α.Ε καί Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συό στασης,
2. Αντίόγραφό τόυ ίσχυό όντός καταστατίκόυό  με τό ΦΕΚ στό όπόίόό εόχόυν δημόσίευτείό  όό λες όί
μεόχρί  σηό μερα  τρόπόπόίηό σείς  αυτόυό  ηό  επίκυρώμεόνό  αντίόγραφό  κώδίκόπόίημεόνόυ
καταστατίκόυό  (εφόό σόν υπαό ρχεί)
3. ΦΕΚ στό όπόίόό εόχεί δημόσίευτείό τό πρακτίκόό  ΔΣ εκπρόσώό πησης τόυ νόμίκόυό  πρόσώό πόυ,
4. Πρακτίκόό  Δ.Σ περίό εόγκρίσης συμμετόχηό ς στό δίαγώνίσμόό , στό όπόίόό μπόρείό να περίεόχεταί
καί  εξόυσίόδόό τηση  (εφόό σόν  αυτόό  πρόβλεόπεταί  απόό  τό  καταστατίκόό  τόυ  υπόψηφίόόυ
αναδόόχόυ) γία υπόγραφηό  καί υπόβόληό  πρόσφόραό ς σε περίόπτώση πόυ δεν υπόγραό φεί ό ίόδίός
ό νόό μίμός εκπρόό σώπός τόυ φόρεόα την πρόσφόραό  καί τα λόίπαό  απαίτόυό μενα εόγγραφα τόυ
δίαγώνίσμόυό  καί όρίόζεταί συγκεκρίμεόνό αό τόμό, 
5.  Πίστόπόίητίκόό  αρμόό δίας  δίκαστίκηό ς  ηό  δίόίκητίκηό ς  αρχηό ς  περίό  τρόπόπόίηό σεών  τόυ
καταστατίκόυό  / μη λυό σης της εταίρείόας.

Εαό ν ό πρόσφεόρών είόναί Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίόγραφό τόυ καταστατίκόυό , με όό λα τα μεόχρί σηό μερα τρόπόπόίητίκαό , ηό  φώτόαντίόγραφό
επίκυρώμεόνόυ, απόό  δίκηγόό ρό, κώδίκόπόίημεόνόυ καταστατίκόυό , εφόό σόν υπαό ρχεί.
2.  Πίστόπόίητίκαό  αρμόό δίας δίκαστίκηό ς  ηό  δίόίκητίκηό ς  αρχηό ς  περίό  τών τρόπόπόίηό σεών τόυ
καταστατίκόυό .
Σε  περίόπτώση  εγκαταό στασης  τόυς  στην  αλλόδαπηό ,  τα  δίκαίόλόγητίκαό  συό στασηό ς  τόυς
εκδίόδόνταί με βαό ση την ίσχυό όυσα νόμόθεσίόα της χώό ρας πόυ είόναί εγκατεστημεόνα, απόό  την
όπόίόα καί εκδίόδεταί τό σχετίκόό  πίστόπόίητίκόό .

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α)  Οί  όίκόνόμίκόίό  φόρείός  πόυ  είόναί  εγγεγραμμεόνόί  σε  επίόσημόυς  καταλόό γόυς  ηό  δίαθεότόυν
πίστόπόίόηση απόό  όργανίσμόυό ς  πίστόπόίόησης πόυ συμμόρφώό νόνταί με τα ευρώπαίϋκαό  πρόό τυπα
πίστόπόίόησης, καταό  την εόννόία τόυ Παραρτηό ματός VII τόυ Πρόσαρτηό ματός Α τόυ ν. 4412/2016,
μπόρόυό ν να  υπόβαό λλόυν στίς αναθεότόυσες αρχεός πίστόπόίητίκόό  εγγραφηό ς εκδίδόό μενό απόό  την
αρμόό δία αρχηό  ηό  τό πίστόπόίητίκόό  πόυ εκδίόδεταί απόό  τόν αρμόό δίό όργανίσμόό  πίστόπόίόησης.
Στα πίστόπόίητίκαό  αυταό  αναφεόρόνταί τα δίκαίόλόγητίκαό  βαό σεί τών όπόίόών εόγίνε η εγγραφηό  τών
εν λόό γώ όίκόνόμίκώό ν φόρεόών στόν επίόσημό καταό λόγό ηό  η πίστόπόίόηση καί η καταό ταξη στόν εν
λόό γώ καταό λόγό.
Η πίστόπόίόυό μενη εγγραφηό  στόυς επίόσημόυς καταλόό γόυς απόό  τόυς αρμόό δίόυς όργανίσμόυό ς ηό  τό
πίστόπόίητίκόό ,  πόυ  εκδίόδεταί  απόό  τόν  όργανίσμόό  πίστόπόίόησης,  συνίσταό  τεκμηό ρίό
καταλληλόό τητας όό σόν αφόραό  τίς απαίτηό σείς πόίότίκηό ς επίλόγηό ς, τίς όπόίόες καλυό πτεί ό επίόσημός
καταό λόγός ηό  τό πίστόπόίητίκόό .
Οί  όίκόνόμίκόίό  φόρείός  πόυ είόναί εγγεγραμμεόνόί  σε επίόσημόυς καταλόό γόυς απαλλαό σσόνταί απόό
την υπόχρεόώση υπόβόληό ς τών δίκαίόλόγητίκώό ν πόυ αναφεόρόνταί στό πίστόπόίητίκόό  εγγραφηό ς
τόυς.
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(β)  Οί  όίκόνόμίκόίό  φόρείός  πόυ  είόναί  εγγεγραμμεόνόί  στό  Μ.Ε.ΕΠ.  εφόό σόν  υπόβαό λλόυν
«Ενημερόό τητα  Πτυχίόόυ»  εν  ίσχυό ,  απαλλαό σσόνταί  απόό  την  υπόχρεόώση  υπόβόληό ς  τών
δίκαίόλόγητίκώό ν cxvi:
-  απόό σπασμα  πόίνίκόυό  μητρώό όυ  τόυ  αό ρθρόυ  23.3.(α)  της  παρόυό σας  γία  τόν  Πρόό εδρό  καί
Δίευθυό νόντα Συό μβόυλό εργόληπτίκηό ς επίχείόρησης.  Γία τα λόίπαό  μεόλη τόυ Δ.Σ της εταίρείόας, θα
πρεόπεί να υπόβληθείό  αυτότελώό ς απόό σπασμα πόίνίκόυό  μητρώό όυ, καθόό σόν τα πρόό σώπα αυταό  δεν
καλυό πτόνταί απόό  την Ενημερόό τητα Πτυχίόόυ. 
- φόρόλόγίκηό  καί ασφαλίστίκηό  ενημερόό τητα τόυ αό ρθρόυ 23.3.(β) της παρόυό σας. cxvii

- τα πίστόπόίητίκαό  απόό  τό αρμόό δίό Πρώτόδίκείόό καί τό ΓΕΜΗ τόυ αό ρθρόυ 23.3.(γ) της παρόυό σας
υπόό  την πρόυϋ πόό θεση όό μώς όό τί καλυό πτόνταί πληό ρώς (όό λες όί πρόβλεπόό μενες περίπτώό σείς) απόό
την Ενημερόό τητα Πτυχίόόυ.
- τό πίστόπόίητίκόό  απόό  τό αρμόό δίό επίμελητηό ρίό όό σόν αφόραό  τό λόό γό απόκλείσμόυό  τόυ αό ρθρόυ
22. Α.4. (θ).cxviii

-  τό  πίστόπόίητίκόό  της  αρμόό δίας  αρχηό ς  γία  την  όνόμαστίκόπόίόηση  τών  μετόχώό ν  τόυ  αό ρθρόυ
23.3. (στ).
- τα  απόδείκτίκαό  εόγγραφα νόμίμόπόίόησης  της εργόληπτίκηό ς επίχείόρησης.

Σε περίόπτώση πόυ καό πόίό απόό  τα ανώτεόρώ δίκαίόλόγητίκαό  εόχεί ληό ξεί, πρόσκόμίόζεταί τό σχετίκόό
δίκαίόλόγητίκόό  εν ίσχυό . Εφόό σόν στην Ενημερόό τητα Πτυχίόόυ δεν αναφεόρεταί ρηταό  όό τί τα στελεόχη
τόυ πτυχίόόυ τόυ πρόσφεόρόντα είόναί ασφαλίστίκώό ς ενηό μερα στό ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ό πρόσφεόρών
πρόσκόμίόζεί  επίπλεόόν  της  Ενημερόό τητας  Πτυχίόόυ,  ασφαλίστίκηό  ενημερόό τητα  γία  τα  στελεόχη
αυταό .

23.10.  Δικαιολογητικά  για  την  απόδειξη  της  στήριξης  σε  ικανότητες  άλλων  φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
 
Στην περίόπτώση πόυ όίκόνόμίκόό ς φόρεόας επίθυμείό  να στηρίχθείό  στίς ίκανόό τητες αό λλών φόρεόών,
η  απόό δείξη  όό τί  θα  εόχεί  στη  δίαό θεσηό  τόυ  τόυς  αναγκαίόόυς  πόό ρόυς,  γίόνεταί  με  την  υπόβόληό
σχετίκόυό  συμφώνητίκόυό  τών φόρεόών αυτώό ν γία τόν σκόπόό  αυτόό .

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Η  πρόσφόραό  τών  δίαγώνίζόμεόνών  περίλαμβαό νεί  τόυς  ακόό λόυθόυς  ηλεκτρόνίκόυό ς
υπόφακεόλόυς:
(α)  υπόφαό κελό με την εόνδείξη «Δίκαίόλόγητίκαό  Συμμετόχηό ς»
(β)  υπόφαό κελό με την εόνδείξη «Οίκόνόμίκηό  Πρόσφόραό »
συό μφώνα με τα κατώτεόρώ:

24.2 Ο ηλεκτρόνίκόό ς υπόφαό κελός «Δίκαίόλόγητίκαό  Συμμετόχηό ς» πρεόπεί, επίό  πόίνηό  απόκλείσμόυό ,
να περίεόχείcxix τα ακόό λόυθα:
 - α) τό Τυπόπόίημεόνό Έντυπό Υπευό θυνης Δηό λώσης ( ΤΕΥΔ )

-  β) την εγγυό ηση συμμετόχηό ς, τόυ αό ρθρόυ 15 της παρόυό σας.

24.3 Ο ηλεκτρόνίκόό ς υπόφαό κελός «Οίκόνόμίκηό  Πρόσφόραό » περίεόχεί  τό ψηφίακαό  υπόγεγραμμεόνό
αρχείόό  pdf, τό όπόίόό παραό γεταί απόό  τό υπόσυό στημα, αφόυό  συμπληρώθόυό ν καταλληό λώς όί σχετίκεός
φόό ρμες.

24.4  Στην  περίόπτώση  πόυ  με  την  πρόσφόραό  υπόβαό λλόνταί  ίδίώτίκαό  εόγγραφα,  αυταό  γίόνόνταί
απόδεκταό  είότε  καταό  τα πρόβλεπόό μενα στίς  δίαταό ξείς  τόυ Ν.  4250/2014 (Α’  94)  είότε  καί  σε  απληό
φώτότυπίόα, εφόό σόν συνυπόβαό λλεταί υπευό θυνη δηό λώση, στην όπόίόα βεβαίώό νεταί η ακρίόβείαό  τόυς καί
η  όπόίόα  φεόρεί  υπόγραφηό  μεταό  την  εόναρξη  της  δίαδίκασίόας  συό ναψης  συό μβασης  (ηό τόί  μεταό  την
ημερόμηνίόα αναό ρτησης της πρόκηό ρυξης της συό μβασης στό Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)  cxx.

35





ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1. Ο πρόσφεόρών όίκόνόμίκόό ς φόρεόας αναφεόρεί στην πρόσφόραό  τόυ τό τμηό μα της συό μβασης πόυ
πρότίόθεταί να αναθεόσεί  υπόό  μόρφηό  υπεργόλαβίόας σε τρίότόυς,  καθώό ς καί τόυς υπεργόλαό βόυς πόυ
πρότείόνεί.

25.2. Η τηό ρηση τών υπόχρεώό σεών της παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 απόό  υπεργόλαό βόυς δεν
αίόρεί την ευθυό νη τόυ κυρίόόυ αναδόόχόυ.

25.3. .................................................................... cxxi

25.4 Η αναθεότόυσα αρχηό :
α) επαληθευό εί υπόχρεώτίκαό  τη συνδρόμηό  τών λόόγών απόκλείσμόυό  τόυ αό ρθρόυ 22 Α της παρόυό σας
γία τόυς υπεργόλαό βόυς καί όό τί δίαθεότόυν τα αντίόστόίχα πρόσόό ντα γία την εκτεόλεση τόυ εόργόυ πόυ
αναλαμβαό νόυνcxxii συό μφώνα  με  τό  αό ρθρό  165  τόυ  ν.  4412/2016,  με  τό  Τυπόπόίημεόνό  Έντυπό
Υπευό θυνης Δηό λώσης (ΤΕΥΔ).
β) απαίτείό  υπόχρεώτίκαό  απόό  τόν όίκόνόμίκόό  φόρεόα να αντίκαταστηό σεί εόναν υπεργόλαό βό, όό ταν απόό
την ώς αό νώ επαληό θευση πρόκυό πτεί όό τί συντρεόχόυν λόόγόί απόκλείσμόυό  τόυ καί όό τί δεν καλυό πτεί τα
αντίόστόίχα πρόσόό ντα γία την εκτεόλεση τόυ εόργόυ πόυ αναλαμβαό νεί συό μφώνα με τό αό ρθρό 165 τόυ ν.
4412/2016.

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η  εόγκρίση  κατασκευηό ς  τόυ  δημόπρατόυό μενόυ  εόργόυ,  απόφασίόστηκε  με  τίς  αρίθμ.
328/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας.

26.2 Ο  Κυό ρίός  τόυ  Έργόυ  μπόρείό  να  εγκαταστηό σεί  γία  τό  εόργό  αυτόό  Τεχνίκόό  Συό μβόυλό.  Ο
Αναό δόχός  τόυ  εόργόυ,  εόχεί  την  υπόχρεόώση  να  δίευκόλυό νεί  τίς  δραστηρίόό τητες  τόυ  Τεχνίκόυό
Συμβόυό λόυ, πόυ πηγαό ζόυν απόό  τη συμβατίκηό  σχεόση της Υπηρεσίόας με αυτόό ν.

26.3........................................................................................... cxxiii

Καρδίτσα, 30-3-2021
(Τόπος – Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ναταλία Τζέλλου
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός 

Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών

Βάιος Ελευθερίου
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αρίθμόό  131/2021 απόό φαση της Οίκόνόμίκηό ς Επίτρόπηό ς τόυ Δηό μόυ Καρδίότσας

Ο  Δήμαρχος Καρδίτσας

Τσιάκος Βασίλειος
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i

Αναγραό φεταί ό κώδίκόό ς ταυτόπόίόησης της δίατίθεόμενης πίόστώσης (π.χ. κώδίκόό ς εναό ρίθμόυ εόργόυ 
στό ΠΔΕ ηό  κώδίκόό ς πίόστώσης τόυ τακτίκόυό  πρόυϋ πόλόγίσμόυό  τόυ φόρεόα υλόπόίόησης). Σε 
περίόπτώση συγχρηματόδότόυό μενών εόργών απόό  πόό ρόυς της Ευρώπαίϋκηό ς Ένώσης, αναγραό φεταί 
καί ό τίότλός τόυ Επίχείρησίακόυό  Πρόγραό μματός τόυ ΕΣΠΑ ηό  αό λλόυ συγχρηματόδότόυό μενόυ απόό  
πόό ρόυς ΕΕ πρόγραό μματός στό πλαίόσίό τόυ όπόίόόυ είόναί ενταγμεόνό τό δημόπρατόυό μενό εόργό.

ii

Όταν πρόό κείταί γία συγχρηματόδότόυό μενό απόό  την Ε.Ε. εόργό, τόυό τό να αναγραό φεταί στη                   
Δίακηό ρυξη καί είδίκόό τερα να αναγραό φεταί ό τίότλός της Πραό ξης καί τόυ Επίχείρησίακόυό  
Πρόγραό μματός στό πλαίόσίό τόυ όπόίόόυ είόναί ενταγμεόνό τό δημόπρατόυό μενό εόργό, καθώό ς καί τα 
πόσόσταό  συγχρηματόδόό τησης της δαπαό νης τόυ εόργόυ απόό  εθνίκόυό ς καί ενώσίακόυό ς πόό ρόυς (με 
αναφόραό  στό δίαρθρώτίκόό  ταμείόό). Επίόσης, η σχετίκηό  συμπληό ρώση ακόλόυθείό τη δίακρίτηό  
όρόλόγίόα Συλλόγίκεός Απόφαό σείς ( ΣΑ ) εόργών  ηό  ΚΑΕ, αναό λόγα την πηγηό  χρηματόδόό τησης (ΠΔΕ ηό  
Τακτίκόό ς πρόυϋ πόλόγίσμόό ς). Γία τό ζηό τημα της  αναό ληψης δαπανώό ν δημόσίόών επενδυό σεών,  βλ. καί 
αό ρθρό 5 τόυ π.δ. 80/2016.

iii

Συμπληρώό νεταί η επώνυμίόα της αναθεότόυσας αρχηό ς.
iv

     Mεόσώ της λείτόυργίκόό τητας ''Επίκόίνώνίόα'' τόυ υπόσυστηό ματός
v

 Πρβ. αό ρθρό 122 τόυ ν. 4412/2016. Η πρόκηό ρυξη συό μβασης περίλαμβαό νεί κατ' ελαό χίστόν τίς 
πληρόφόρίόες πόυ πρόβλεόπόνταί στό Μεόρός Γ΄ τόυ Παραρτηό ματός V τόυ Πρόσαρτηό ματός Α΄ τόυ ν. 
4412/2016. Επίσημαίόνεταί όό τί, μεόχρί την εόκδόση τυπόπόίημεόνόυ εντυό πόυ πρόκηό ρυξης συό μβασης 
γία συμβαό σείς καό τώ τών όρίόών, όί αναθεότόυσες αρχεός, μπόρόυό ν να χρησίμόπόίόυό ν τό αντίόστόίχό 
τυπόπόίημεόνό εόντυπό “Πρόκηό ρυξη Συό μβασης”, αντλώό ντας τό απόό  τη δίαδρόμηό   
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf καί δίαμόρφώό νόνταό ς τό 
αναλόόγώς.

vi

 Aπόό  απόό  τίς 2-5-2019, παρεόχεταί η νεόα ηλεκτρόνίκηό  υπηρεσίόα Promitheus 
ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πόυ πρόσφεόρεί τη δυό νατόό τητα ηλεκτρόνίκηό ς 
συό νταξης καί δίαχείόρίσης τόυ Τυπόπόίημεόνόυ Εντυό πόυ Υπευό θυνης Δηό λώσης (ΤΕΥΔ). Μπόρείότε να 
δείότε τη σχετίκηό  ανακόίόνώση στη Δίαδίκτυακηό  Πυό λη τόυ ΕΣΗΔΗΣ www  .  promitheus  .  gov  .  gr  . 
Επίσημαίόνεταί όό τί η χρηό ση της ώς αό νώ υπηρεσίόας γία τη συό νταξη τόυ ΤΕΥΔ είόναί πρόαίρετίκηό  γία 
τίς αναθεότόυσες αρχεός καί τόυς όίκόνόμίκόυό ς φόρείός, καθώό ς εξακόλόυθόυό ν να εχόυν τη 
δυνατόό τητα να δίαμόρφώό σόυν τό .doc αρχείόό πόυ είόναί δίαθεόσίμό στην ίστόσελίόδα της Αρχηό ς στη 
δίαδρόμηό  http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-
typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-
katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn

vii

Όταν είόναί αδυό νατό να παρασχεθείό ελευό θερη, πληό ρης, αό μεση καί δώρεαό ν ηλεκτρόνίκηό  πρόό σβαση 
σε όρίσμεόνα εόγγραφα της συό μβασης μπόρείό να περίληφθείό στό παρόό ν αό ρθρό της δίακηό ρυξης 
πρόό βλεψη όό τί τα σχετίκαό  εόγγραφα της συό μβασης θα δίατεθόυό ν με μεόσα αό λλα πλην τών 
ηλεκτρόνίκώό ν (όό πώς τό ταχυδρόμείόό ηό  αό λλό καταό λληλό μεόσό ηό  συνδυασμόό ς ταχυδρόμίκώό ν ηό  
αό λλών καταλληό λών μεόσών καί ηλεκτρόνίκώό ν μεόσών). Στην περίόπτώση αυτηό   πρότείόνεταί η 
ακόό λόυθη δίατυό πώση: «Τα ακόό λόυθα εόγγραφα της συό μβασης ........................... δίατίόθενταί απόό  
…………………………., όδόό ς …………………, πληρόφόρίόες …………………. τηλ.:……………..:….. Οί 
ενδίαφερόό μενόί μπόρόυό ν ακόό μα, να λαό βόυν γνώό ση τών παρακαό τώ εγγραό φών της συό μβασης ……, 
στα γραφείόα της αναθεότόυσας αρχηό ς καταό  τίς εργαό σίμες ημεόρες καί ώό ρες.»

viii

Όταν δεν μπόρείό να πρόσφερθείό ελευό θερη, πληό ρης, αό μεση καί δώρεαό ν ηλεκτρόνίκηό  πρόό σβαση σε 
όρίσμεόνα εόγγραφα της συό μβασης, δίόό τί η αναθεότόυσα αρχηό  πρότίόθεταί να εφαρμόό σεί την παρ. 2 
τόυ αό ρθρόυ 21 τόυ ν. 4412/2016, αναφεόρόνταί, στό παρόό ν αό ρθρό της δίακηό ρυξης, τα μεότρα 
πρόστασίόας τόυ εμπίστευτίκόυό  χαρακτηό ρα τών πληρόφόρίώό ν, τα όπόίόα απαίτόυό νταί, καί τόν 
τρόό πό με τόν όπόίόό είόναί δυνατηό  η πρόό σβαση στα σχετίκαό  εόγγραφα.  Ενδείκτίκαό , λ.χ., η 
αναθεότόυσα αρχηό  θα μπόρόυό σε να αναφεόρεί όό τί: “Ο όίκόνόμίκόό ς φόρεόας αναλαμβαό νεί την 
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υπόχρεόώση να τηρηό σεί εμπίστευτίκαό  καί να μη γνώστόπόίηό σεί σε τρίότόυς (συμπερίλαμβανόμεόνών 
τών εκπρόσώό πών τόυ ελληνίκόυό  καί δίεθνόυό ς Τυό πόυ), χώρίός την πρόηγόυό μενη εόγγραφη 
συγκαταό θεση της Αναθεότόυσας Αρχηό ς, τα ανώτεόρώ εόγγραφα ηό  πληρόφόρίόες πόυ πρόκυό πτόυν απόό  
αυταό . Οί όίκόνόμίκόίό φόρείός δίασφαλίόζόυν την τηό ρηση τών απαίτηό σεών αυτώό ν απόό  τό πρόσώπίκόό  
τόυς, τόυς υπεργόλαό βόυς τόυς καί καό θε αό λλό τρίότό πρόό σώπό πόυ χρησίμόπόίόυό ν καταό  την 
αναό θεση ηό  εκτεόλεση της συό μβασης. Γία τόν σκόπόό  αυτόό , καταό  την παραλαβηό  τών εγγραό φών της 
συό μβασης, υπόβαό λλεί υπευό θυνη δηό λώση τόυ ν. 1599/1986 με την όπόίόα δηλώό νεί τα ανώτεόρώ”.

ix

 Συμπληρώό νεταί απόό  την Αναθεότόυσα Αρχηό  με σαφηό νεία συγκεκρίμεόνη ημερόμηνίόα ( “εγκαίόρώς, 
ηό τόί ώς την... ), πρός απόφυγηό  όίασδηό πότε συό γχυσης καί αμφίβόλίόας.

x

  Συμπληρώό νεταί  η  τεόταρτη  ημεόρα  πρίν  απόό  τη  ληό ξη  της  πρόθεσμίόας  τόυ  αό ρθρόυ  14  της
παρόυό σας.Σε περίόπτώση πόυ η ημεόρα αυτηό  είόναί αργίόα, τίόθεταί η πρόηγόυό μενη αυτηό ς εργαό σίμη
ημεόρα. Πρβλ καί αό ρθρό 11 της υπ' αρίθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β').

xi

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

  Σε  περίόπτώση  εφαρμόγηό ς  της  δίαδίκασίόας  τόυ  αό ρθρόυ  95  παρ.  2  περ.  Β  υπόπ.  Αα  τόυ  ν.
4412/2016 “Ελευό θερη συμπληό ρώση τίμόλόγίόόυ”,  όί  αναθεότόυσες αρχεός  περίλαμβαό νόυν στην εν
λόόγώ περίόπτώση  (στ) αναφόραό  γία την υπόβόληό  τόυ σχετίκόυό  τίμόλόγίόόυ.

xiii

   Πρβ. αό ρθρό 92 παρ. 8 τόυ ν. 4412/2016, όό πώς πρόστεόθηκε με τό αό ρθρό 43 παρ.8 υπόπαρ. β. τόυ 
ν. 4605/2019 καί τρόπόπόίηό θηκε απόό  τό αό ρθρό 56 παρ. 4 τόυ ν. 4609/2019.

xiv

   Άρθρό 92 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016, όό πώς πρόστεόθηκε 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). Σημείώό νεταί όό τί η πρόθεσμίόα τών 10 
ημερώό ν πόυ αναγραό φεταί στό παρόό ν σημείόό αφόραό  μόό νό τόν χρόό νό υπόγραφηό ς της ΥΔ καί σε 
καμίόα περίόπτώση δεν συνδεόεταί με την συνόλίκηό  πρόθεσμίόα υπόβόληό ς τών πρόσφόρώό ν με την 
εόννόία όό τί όί όίκόνόμίκόίό φόρείός εόχόυν τη δυνατόό τητα να υπόβαό λλόυν την πρόσφόραό  τόυς 
όπότεδηό πότε καταό  την ώς αό νώ πρόθεσμίόα.

xv

 Επίσημαίόνεταί όό τί, ώς πρός τίς πρόθεσμίόες  γία την όλόκληό ρώση τών ενεργείώό ν της Επίτρόπηό ς 
Δίενεόργείας Δίαγώνίσμόυό  ίσχυό όυν τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 221Α τόυ ν. 4412/2016, τό όπόίόό 
πρόστεόθηκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 28 τόυ ν. 4605/19 καί τρόπόπόίηό θηκε με τό αρ. 56 παρ. 7 τόυ ν. 
4609/2019

xvi

   Πρβ αό ρθρό 221Α παρ. 1 περ. β τόυ ν. 4412/2016 όό πώς πρόστεόθηκε με την παρ. 28 τόυ αό ρθρόυ 43 
τόυ ν. 4605/2019 καί τρόπόπόίηό θηκε με τό αρ. 56 παρ. 7 τόυ ν. 4609/2019

xvii

 Επίσημαίόνεταί όό τί αν η αναθεότόυσα αρχηό  θεώρηό σεί όό τί πρόσφόρεός φαίόνόνταί ασυνηό θίστα 
χαμηλεός, απαίτείό απόό  τόυς όίκόνόμίκόυό ς φόρείός να εξηγηό σόυν την τίμηό  ηό  τό κόό στός πόυ 
πρότείόνόυν στην πρόσφόραό  τόυς, εντόό ς απόκλείστίκηό ς πρόθεσμίόας, καταό  ανώό τατό όό ρίό δεόκα 
ημερώό ν απόό  την κόίνόπόίόηση της σχετίκηό ς πρόό σκλησης. Στην περίόπτώση αυτηό  εφαρμόό ζόνταί τα 
αό ρθρα 88 καί 89 τόυ ν. 4412/2016.

xviii

 Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, όό πώς τρόπόπόίηό θηκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 12 περ. 
α τόυ ν. 4605/19.

xix

Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, όό πώς τρόπόπόίηό θηκε με τό αό ρθρό 107 περ. 19 τόυ ν. 
4497/2017 (Α 171). 

xx

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

xxi

Με την επίφυό λαξη τών παρ. 7 καί 8 τόυ αό ρθρόυ 78 τόυ ν. 4412/2016 ( ληό ψη επανόρθώτίκώό ν 





μεόσών ).
xxii

 Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016, όό πώς τρόπόπόίηό θηκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 12 περ. γ 
τόυ ν. 4605/19.

xxiii

 Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, όό πώς τρόπόπόίηό θηκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 13 περ. β 
τόυ ν. 4605/19.

xxiv

 Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016, όό πώς τρόπόπόίηό θηκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 13 περ. γ 
τόυ ν. 4605/19.

xxv

Η απόό φαση κατακυό ρώσης κόίνόπόίείόταί στόν πρόσώρίνόό  αναό δόχό: 1) στην περίόπτώση υπόβόληό ς  
υπευό θυνης δηό λώσης, μεταό  τόν εόλεγχό αυτηό ς καί τη δίαπίόστώση της όρθόό τηταό ς της απόό  την 
Επίτρόπηό  Δίαγώνίσμόυό  καταό  τό αό ρθρό 4.2 ε' πρώό τό εδαό φίό, καί 2) στην περίόπτώση πόυ δεν 
απαίτείόταί η υπόβόληό  υπευό θυνης δηό λώσης, μεταό  την όλόκληό ρώση τόυ ελεόγχόυ τών 
δίκαίόλόγητίκώό ν τόυ πρόσώρίνόυό  αναδόόχόυ καταό  τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 4.2 α' εόώς δ' της 
παρόυό σας καί την αό πρακτη παό ρόδό της πρόθεσμίόας αό σκησης πρόδίκαστίκηό ς πρόσφυγηό ς.

xxvi

   Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016, όό πώς τρόπόπόίηό θηκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 13 περ. δ
τόυ ν. 4605/19.

xxvii

 Πρβλ. παρ. 7 τόυ αό ρθρόυ 379 τόυ ν. 4412/2016, όό πώς τρόπόπόίηό θηκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 4 τόυ ν.
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. καί αό ρθρό 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017. 

xxviii

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

 Πρβ. αό ρθρό 364 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, όό πώς πρόστεόθηκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 41 τόυ ν. 
4605/2019.

xxx

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

  Πρβ. αό ρθρό 365 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, όό πώς τρόπόπόίηό θηκε απόό  τό αό ρθρό 43 παρ. 42 τόυ ν. 
4605/2019.

xxxii

 Πρβλ. αό ρθρό 372 παρ. 1 εόώς 3 τόυ ν. 4412/2016.
xxxiii

 Πρβ. αό ρθρό 372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, όό πώς τρόπόπόίηό θηκε απόό  τό αό ρθρό 43 παρ. 45 τόυ ν. 
4605/2019

xxxiv

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

xxxv

Τίόθεταί  μόό νό  εφόό σόν  πρόό κείταί  γία  συγχρηματόδότόυό μενό  εόργό  απόό  πόό ρόυς  της  Ευρώπαίϋκηό ς
Ένώσης.

xxxvi

Τίόθεταί μόό νό εφόό σόν επίλεγείό η δίενεόργεία κληό ρώσης γία τη συγκρόό τηση συλλόγίκώό ν όργαό νών.
xxxvii

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.

xxxviii

Τίόθεταί μόό νό όό ταν εκ τόυ συμβατίκόυό  πόσόυό  (1.000.000 ΕΥΡΩ χώρίός ΦΠΑ), πρόκυό πτεί υπόχρεόώση 
όνόμαστίκόπόπίόησης τών μετόχώό ν τών Α.Ε.

xxxix

Νόό μόί, ΠΔ καί υπόυργίκεός απόφαό σείς πόυ εκδίόδόνταί μεταό  την εόναρξη της δίαδίκασίόας συό ναψης 





της συό μβασης συό μφώνα με τό αό ρθρό 120 τόυ ν. 4412/2016,  δεν απότελόυό ν μεόρός τόυ 
εφαρμόστεόόυ θεσμίκόυό  πλαίσίόόυ της.

xl

Όταν πρόό κείταί γία συγχρηματόδότόυό μενό απόό  την Ε.Ε. εόργό, τόυό τό να αναγραό φεταί στη                   
Δίακηό ρυξη καί είδίκόό τερα να αναγραό φεταί ό τίότλός της Πραό ξης καί τόυ Επίχείρησίακόυό  
Πρόγραό μματός στό πλαίόσίό τόυ όπόίόόυ είόναί ενταγμεόνό τό δημόπρατόυό μενό εόργό, καθώό ς καί τα 
πόσόσταό  συγχρηματόδόό τησης της δαπαό νης τόυ εόργόυ απόό  εθνίκόυό ς καί ενώσίακόυό ς πόό ρόυς (με 
αναφόραό  στό δίαρθρώτίκόό  ταμείόό). Επίόσης, η σχετίκηό  συμπληό ρώση ακόλόυθείό τη δίακρίτηό  
όρόλόγίόα Συλλόγίκεός Απόφαό σείς ( ΣΑ ) εόργών  ηό  ΚΑΕ, αναό λόγα την πηγηό  χρηματόδόό τησης (ΠΔΕ ηό  
Τακτίκόό ς πρόυϋ πόλόγίσμόό ς). Γία τό ζηό τημα της  αναό ληψης δαπανώό ν δημόσίόών επενδυό σεών,  βλ. καί 
αό ρθρό 5 τόυ π.δ. 80/2016.

xli

Οί κρατηό σείς πρόσαρμόό ζόνταί αναό λόγα με τόν φόρεόα εκτεόλεσης τόυ εόργόυ.
xlii

  Πρβλ. αό ρθρό 4 παρ. 3 εόβδόμό εδαό φίό τόυ ν. 4013/2011, όό πώς αντίκατασταό θηκε απόό  τό αό ρθρό 44 
τόυ ν. 4605/2019.

xliii

 Ή/καί η Επίτρόπηό  Δίαγώνίσμόυό , καταό  περίόπτώση (πρβλ. αό ρθρό 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  
117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).

xliv

  Πρβλ. όμόίόώς πρόηγόυό μενη υπόσημείόώση.
xlv

 Συό μφώνα με τό αό ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 “Αναό ληψη υπόχρεώό σεών απόό  τόυς δίαταό κτες” ( Α΄
145 ): “Οί δίακηρυό ξείς, όί απόφαό σείς αναό θεσης καί όί συμβαό σείς πόυ συναό πτόνταί γία λόγαρίασμόό  
τών φόρεόών Γενίκηό ς Κυβεόρνησης αναφεόρόυν απαραίότητα τόν αρίθμόό  καί τη χρόνόλόγίόα της 
απόό φασης αναό ληψης υπόχρεόώσης, τόν αρίθμόό  καταχώό ρίσηό ς της στα λόγίστίκαό  βίβλίόα τόυ όίκείόόυ 
φόρεόα, καθώό ς καί τόν αρίθμόό  της απόό φασης εόγκρίσης της πόλυετόυό ς αναό ληψης σε περίόπτώση πόυ
η δαπαό νη εκτείόνεταί σε περίσσόό τερα τόυ ενόό ς όίκόνόμίκαό  εότη.". Επίόσης, συό μφώνα με τό αό ρθρό 12 
παρ. 2 γ) τόυ ίόδίόυ π.δ : “Δίακηρυό ξείς, όό πόυ απαίτείόταί, καί απόφαό σείς αναό θεσης πόυ εκδίόδόνταί 
καί συμβαό σείς πόυ συναό πτόνταί απόό  φόρείός της Γενίκηό ς Κυβεόρνησης είόναί αό κυρες, εφόό σόν δεν εόχεί
πρόηγηθείό αυτώό ν η εόκδόση της απόό φασης αναό ληψης υπόχρεόώσης τόυ αό ρθρόυ 2, παρ. 2 τόυ 
παρόό ντός. "Πρβλ. καί αό ρθρό 5 τόυ ώς αό νώ δίαταό γματός “Αναό ληψη δαπανώό ν δημόσίόών 
επενδυό σεών”.

xlvi

 Σε περίόπτώση πόυ περίλαμβαό νόνταί τυχόό ν δίκαίώό ματα πρόαίόρεσης, δίαμόρφώό νεταί αναλόόγώς η 
εκτίμώό μενη αξίόα της συό μβασης (πρόυϋ πόλόγίσμόό ς δημόπραό τησης) καί τό παρόό ν αό ρθρό (πρβ. αό ρθρα
6 παρ. 1 καί 132  παρ. 1 περ. α' τόυ ν. 4412/2016).

xlvii

Τό πόσόό  τών απρόό βλεπτών δαπανώό ν επαναυϋ πόλόγίόζεταί καταό  την υπόγραφηό  της συό μβασης, 
αναό λόγα με την πρόσφερθείόσα εόκπτώση, ώό στε να δίατηρείόταί η εν λόόγώ πόσόστίαίόα αναλόγίόα τόυ 
15% επίό της δαπαό νης εργασίώό ν με ΓΕ&ΟΕ, συό μφώνα με την παραό γραφό 3 τόυ αό ρθρόυ 156 ν. 
4412/2016. 

xlviii

 Η αναθεότόυσα αρχηό  δίαμόρφώό νεί τό παρόό ν σημείόό της δίακηό ρυξης, αναό λόγα με τό αν απόφασίόσεί 
να υπόδίαίρεόσεί τη συό μβαση σε περίσσόό τερα τμηό ματα/εόργα ηό  όό χί, ηό τόί να τα αναθεόσεί ώς ενίαίόό 
συό νόλό. Στην περίόπτώση πόυ επίλεόξεί να μην υπόδίαίρεόσεί σε τμηό ματα, αναφεόρεί, στό παρόό ν 
σημείόό της δίακηό ρυξης, τόυς βασίκόυό ς λόόγόυς της απόό φασηό ς της αυτηό ς (πρβλ. αό ρθρό 59 τόυ ν. 
4412/2016).

xlix

  όό πώς συμπληρώό θηκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 21 τόυ ν. 4605/2019
l

Μπόρείό η εόναρξη της πρόθεσμίόας να όρίόζεταί δίαφόρετίκαό ,  αν λόόγόυ χαό ρη δεν πρόβλεόπεταί η 
αό μεση εόναρξη τών εργασίώό ν (αό ρθρό 147 παρ.2 ν. 4412/2016).

li

Με την επίφυό λαξη της επόό μενης υπόσημείόώσης.





lii

 Οί αναθεότόυσες αρχεός μπόρείό να επίτρεόπόυν την υπόβόληό  εναλλακτίκώό ν πρόσφόρώό ν καί στην 
περίόπτώση αυτηό  πρόσαρμόό ζεταί αντίστόίόχώς τό 13.4. ( πρβλ αό ρθρό 57  τόυ ν. 4412/2016 ).

liii

 Τό πόσόστόό  της εγγυό ησης συμμετόχηό ς δεν μπόρείό να υπερβαίόνεί τό 2% της εκτίμώό μενης αξίόας της 
συό μβασης, χώρίός τό Φ.Π.Α., με αναό λόγη στρόγγυλόπόίόηση μη συνυπόλόγίζόμεόνών τών 
δίκαίώμαό τών πρόαίόρεσης καί παραό τασης της συό μβασης (Πρβ αό ρθρό 72 παρ. 1 περ. α, όό πώς 
τρόπόπόίηό θηκε με την παρ. 5α τόυ  αό ρθρόυ 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).

liv

Πρβ. αό ρθρό 72 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, όό πώς τρόπόπόίηό θηκε  με την περ. 4 τόυ αό ρθρόυ 107 τόυ ν.
4497/2017 (Α' 171) καί την παρ. 5 περ. β, γ καί δ τόυ αό ρθρόυ 43 τόυ ν. 4605/2019 

lv

Εφόό σόν συντρεόχεί περίόπτώση, καταό  τό αό ρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016, όπόό τε μνημόνευό όνταί καί όί 
απαραίότητες λεπτόμεόρείες. 

lvi

 Οί αναθεότόυσες αρχεός μπόρόυό ν να ζητόυό ν απόό  τόυς πρόσφεόρόντες να παραό σχόυν «Εγγυό ηση καληό ς
λείτόυργίόας» γία την απόκαταό σταση τών ελαττώμαό τών πόυ ανακυό πτόυν ηό  τών ζημίώό ν πόυ 
πρόκαλόυό νταί απόό  δυσλείτόυργίόα τών εόργών καταό  την περίόόδό εγγυό ησης καληό ς λείτόυργίόας, 
εφόό σόν πρόβλεόπεταί στα εόγγραφα της συό μβασης. Τό υό ψός της εγγυό ησης καληό ς λείτόυργίόας 
συμπληρώό νεταί σε συγκεκρίμεόνό χρηματίκόό  πόσόό .  Οί εγγυητίκεός επίστόλεός καληό ς λείτόυργίόας 
περίλαμβαό νόυν κατ’ ελαό χίστόν τα αναφερόό μενα στην παραό γραφό 15.2 της παρόυό σας καί 
επίπρόό σθετα, τόν αρίθμόό  καί τόν τίότλό της σχετίκηό ς συό μβασης.

lvii

Τα γραμμαό τία συό στασης χρηματίκηό ς παρακαταθηό κης τόυ Ταμείόόυ Παρακαταθηκώό ν καί Δανείόών, 
γία την παρόχηό  εγγυηό σεών συμμετόχηό ς καί καληό ς εκτεόλεσης (εγγυόδότίκηό  παρακαταθηό κη) 
συστηό νόνταί συό μφώνα με την είδίκηό  νόμόθεσίόα πόυ  δίεόπεί αυτόό  καί είδίκόό τερα βαό σεί τόυ αό ρθρόυ 
4 τόυ π.δ της 30 Δεκεμβρίόόυ 1926/3 Ιανόυαρίόόυ 1927 (“Περίό συσταό σεώς καί απόδόό σεώς 
παρακαταθηκώό ν καί καταθεόσεών παραό  τώ Ταμείόώ Παρακαταθηκώό ν καί Δανείόών”). Πρβλ. Τό με 
αρ. πρώτ. 2756/23-5-2017 εόγγραφό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

lviii

Πρβλ.  καί  τα  είδίκόό τερα  όρίζόό μενα  στό  αό ρθρό  4.1.ζ.  της  παρόυό σας,  ώς  πρός  τίς  εγγυηό σείς
συμμετόχηό ς.

lix

 Η ελαό χίστη πρόθεσμίόα παραλαβηό ς τών πρόσφόρώό ν καθόρίόζεταί συό μφώνα με τό αό ρθρό  121 όυ ν.
4412/2016, όό πώς αυτόό  τρόπόπόίηό θηκε με την παρ. 19 τόυ αό ρθρόυ 43 τόυ ν. 4605/2019 .

lx

Πρότείόνεταί όί αναθεότόυσες αρχεός να όρίόζόυν την ημερόμηνίόα ηλεκτρόνίκηό ς απόσφραό γίσης τών 
πρόσφόρώό ν μεταό  την παρεόλευση τρίώό ν εργασίόμών ημερώό ν απόό  την καταληκτίκηό  ημερόμηνίόα 
υπόβόληό ς τών πρόσφόρώό ν, πρόκείμεόνόυ να εόχεί πρόσκόμίστείό απόό  τόυς συμμετεόχόντες καί η 
πρώτόό τυπη εγγυό ηση συμμετόχηό ς, συό μφώνα με τα πρόβλεπόό μενα στό αό ρθρό 3.5. περ. β της 
παρόυό σας.

lxi

Ορίόζεταί ό χρόό νός απόό  την Αναθεότόυσα Αρχηό  κατ΄ εκτίόμηση τών ίδίαίτερότηό τών της δίαδίκασίόας. 
Γία τόν καθόρίσμόό  τόυ χρόό νόυ ίσχυό ός της πρόσφόραό ς, πρβ. Άρθρό 97 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016.

lxii

 Πρβ. υπόσημείόώση γία πρόκηό ρυξη συό μβασης στό αό ρθρό 2.1 της παρόυό σας.
lxiii

Συό μφώνα με τίς περ. (31) καί (35) παρ. 1 καί την παρ. 3 αό ρθρόυ 377 καθώό ς καί τίς παρ. 11 καί 12
αό ρθρόυ 379 ν. 4412/2016, εξακόλόυθείό  η υπόχρεόώση δημόσίόευσης πρόκηό ρυξης συό μφώνα με τίς
παρ. 7 καί 8 αό ρθρόυ 15 ν. 3669/2008 μεόχρί την  31/12/2017 σε δυό ό ημερηό σίες εφημερίόδες καί
στόν περίφερείακόό  καί τόπίκόό  τυό πό μεόχρί 31/12/2020 (πρβλ καί την ενόό τητα Δ της εγκυκλίόόυ με
αρίθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ τόυ ΥΠΕΧΩΔΕ).

lxiv

 Πρβλ. αό ρθρό 68 ν. 4412/2016. Εφόό σόν η αναθεότόυσα αρχηό  επίλεόξεί τη δίαβόυό λευση επίό τών 





δημόσίευμεόνών εγγραό φών της συό μβασης συό μφώνα πρός τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 68 ν. 
4412/2016, συμπληρώό νεταί τό αό ρθρό 20Α κατ΄ αντίστόίχίόα με τό αό ρθρό 20Α τόυ τευό χόυς 
δίακηό ρυξης συό μβασης εόργόυ με αξίόλόόγηση μελεότης (μελετόκατασκευηό ) 

lxv

Πρβ. Άρθρό 25 τόυ ν. 4412/2016. Επίσημαίόνεταί όό τί όί αναθεότόυσες αρχεός δεν μπόρόυό ν να καλόυό ν 
συγκεκρίμεόνες ταό ξείς/ πτυχίόα τόυ ΜΕΕΠ. 

lxvi

 Κατ’ αντίστόίχίόα με τα όυσίώό δη χαρακτηρίστίκαό  τόυ εόργόυ συό μφώνα με τό αό ρθρό 11 της 
παρόυό σας (αναφεόρεταί η κατηγόρίόα ηό  όί κατηγόρίόες στίς όπόίόες εμπίόπτεί τό εόργό συό μφώνα με τό 
αό ρθρό 100 τόυ ν. 3669/2008 καί τόυς είδίκόό τερόυς όό ρόυς τόυ αό ρθρόυ 76 ν. 4412/2016).

lxvii

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

Πρβλ. αό ρθρό 73 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, όό πώς τρόπόπόίηό θηκε με τό αό ρθρό 107 περ. 6 τόυ ν. 
4497/2017. Επίσημαίόνεταί όό τί όί αναθεότόυσες αρχεός πρεόπεί να πρόσαρμόό ζόυν τό σχετίκόό  πεδίόό 
τόυ Μεόρόυς ΙΙΙ.Α τόυ ΤΕΥΔ καί είδίκόό τερα, αντίό της αναφόραό ς σε “τελεσίόδίκη καταδίκαστίκηό  
απόό φαση”, δεδόμεόνης της ώς αό νώ νόμόθετίκηό ς μεταβόληό ς, να θεότόυν τη φραό ση “αμεταό κλητη 
καταδίκαστίκηό  απόό φαση”, η δε σχετίκηό  δηό λώση τόυ όίκόνόμίκόυό  φόρεόα στό ΤΕΥΔ αφόραό  μόό νό σε 
αμεταό κλητες καταδίκαστίκεός απόφαό σείς.

lxix

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

lxx

 Πρβ. αό ρθρό 73 παρ. 2 περίόπτώση γ τόυ ν. 4412/2016 , η όπόίόα πρόστεόθηκε με τό αό ρθρό 39 τόυ ν. 
4488/2017.

lxxi

 Επίσημαίόνεταί όό τί η εν λόόγώ πρόό βλεψη γία παρεόκκλίση απόό  τόν υπόχρεώτίκόό  απόκλείσμόό   
απότελείό δυνατόό τητα της αναθεότόυσας αρχηό ς (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Σε 
περίόπτώση πόυ δεν επίθυμείό να πρόβλεόψεί τη σχετίκηό  δυνατόό τητα, η αναθεότόυσα αρχηό  δίαγραό φεί 
την  παραό γραφό αυτηό .

lxxii

Επίσημαίόνεταί όό τί  η εν λόόγώ πρόό βλεψη γία παρεόκκλίση απόό  τόν υπόχρεώτίκόό  απόκλείσμόό   
απότελείό δυνατόό τητα της αναθεότόυσας αρχηό ς (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Σε 
περίόπτώση πόυ δεν επίθυμείό να πρόβλεόψεί τη σχετίκηό  δυνατόό τητα, η αναθεότόυσα αρχηό  δίαγραό φεί 
την παραό γραφό  αυτηό .

lxxiii

 Οί λόόγόί της παραγραό φόυ 22.Α.4. απότελόυό ν δυνητίκόυό ς λόόγόυς απόκλείσμόυό  συό μφώνα με τό 
αό ρθρό 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Καταό  συνεόπεία, η αναθεότόυσα αρχηό  δυό ναταί να επίλεόξεί εόναν, 
περίσσόό τερόυς, όό λόυς ηό  ενδεχόμεόνώς καί κανεόναν απόό  τόυς λόόγόυς απόκλείσμόυό  συνεκτίμώό ντας 
τα ίδίαίότερα χαρακτηρίστίκαό  της υπόό  αναό θεση συό μβασης (εκτίμώό μενη αξίόα αυτηό ς, είδίκεός 
περίσταό σείς κλπ), με σχετίκηό  πρόό βλεψη στό παρόό ν σημείόό της δίακηό ρυξης. 

lxxiv

 Σημείώό νεταί όό τί ό ανώτεόρώ εθνίκόό ς λόόγός απόκλείσμόυό  τίόθεταί στη δίακηό ρυξη μόό νό γία 
συμβαό σείς εόργών πρόυϋ πόλόγίσμόυό  εκτίμώό μενης αξίόας ανώό τερης τόυ 1.000.000,00 ευρώό   καί στην 
περίόπτώση αυτηό  συμπληρώό νεταί στό Μεόρός ΙΙΙ Δ τόυ ΤΕΥΔ 

lxxv

 Πρβλ. αό ρθρό 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η όπόίόα πρόστεόθηκε με τό αό ρθρό 107 περ. 9 τόυ ν. 
4497/2017. Επίόσης, βλ. υπ’ αρίθμ. πρώτ. 6271/30-11-2018 εόγγραφό της Αρχηό ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχετίκαό  με την απόό φαση ΔΕΕ της 24 Οκτώβρίόόυ 2018 στην υπόό θεση C-124/2017 Vossloh, 
ίδίόώς σκεόψείς 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019..

lxxvi

 Υπενθυμίόζεταί  όό τί   αναφόραό  στην  παραό γραφό  22.Α.4  θα  γίόνεί  μόό νό  στην  περίόπτώση  πόυ  η
Αναθεότόυσα Αρχηό  επίλεόξεί καό πόίόν απόό  τόυς δυνητίκόυό ς λόόγόυς απόκλείσμόυό .

lxxvii

 Επίσημαίόνεταί όό τί όό λα τα κρίτηό ρία πόίότίκηό ς επίλόγηό ς, πλην της καταλληλόό τητας γία την αό σκηση





επαγγελματίκηό ς δραστηρίόό τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμόό  με τό αρ. 76 τόυ ν. 4412/2016),
είόναί πρόαίρετίκαό  γία την αναθεότόυσα αρχηό  καί πρεόπεί να σχετίόζόνταί καί να είόναί αναό λόγα με τό
αντίκείόμενό της συό μβασης (αό ρθρό 75 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016). Σε καό θε περίόπτώση, πρεόπεί να
δίαμόρφώό νόνταί  καταό  τρόό πό,  ώό στε  να  μην  περίόρίόζεταί  δυσαναό λόγα  η  συμμετόχηό  τών
ενδίαφερόό μενών όίκόνόμίκώό ν φόρεόών στόυς δίαγώνίσμόυό ς. Καταό  τό σταό δίό τόυ πρόσδίόρίσμόυό
τών  κρίτηρίόών  καταλληλόό τητας  τών  υπόψηφίόών,  είόναί  αναγκαίόό  να  τηρόυό νταί  απόό  τίς
αναθεότόυσες  αρχεός,  όί  θεμελίώό δείς  ενώσίακεός  αρχεός,  ίδίόώς  η  αρχηό  της  ίόσης  μεταχείόρίσης  τών
συμμετεχόό ντών, της απόφυγηό ς τών δίακρίόσεών, της δίαφαό νείας καί της αναό πτυξης τόυ ελευό θερόυ
ανταγώνίσμόυό .  Τα κρίτηό ρία  επίλόγηό ς  τόυ  αό ρθρόυ 22.Β –  22.Ε εξεταό ζόνταί  καταό  τη  δίαδίκασίόα
ελεόγχόυ της καταλληλόό τητας τόυ πρόσφεόρόντός να εκτελεόσεί τη συό μβαση (κρίτηό ρία “on/off”). 

lxxviii

 Επίσημαίόνεταί όό τί όί αναθεότόυσες αρχεός δεν μπόρόυό ν να καλόυό ν συγκεκρίμεόνες ταό ξείς/ πτυχίόα 
τόυ ΜΕΕΠ. Πρβλ. αό ρθρα 76 παρ. 1, 3 καί 4, όό πώς ίσχυό όυν δυναό μεί τόυ αό ρθρόυ 119 παρ. 5 περ. α' 
εόώς 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 πώς αντίκατασταό θηκε με τό αό ρθρό 119 παρ. 5 περ. η' τόυ ν. 
4472/2017).

lxxix

 Οί αναθεότόυσες αρχεός μπόρόυό ν να επίβαό λλόυν απαίτηό σείς πόυ να δίασφαλίόζόυν όό τί όί όίκόνόμίκόίό
φόρείός δίαθεότόυν την αναγκαίόα όίκόνόμίκηό  καί χρηματόδότίκηό  ίκανόό τητα γία την εκτεόλεση της
συό μβασης. Όλες όί απαίτηό σείς πρεόπεί να σχετίόζόνταί καί να είόναί αναό λόγες με τό αντίκείόμενό της
συό μβασης (πρβ. αό ρθρό 75 παρ. 1 τελευταίόό εδαό φίό καί αρ. 75 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Οί εν λόόγώ
απαίτηό σείς καθόρίόζόνταί περίγραφίκαό  στό παρόό ν σημείόό, χώρίός παραπόμπηό  σε ταό ξείς/πτυχίόα τόυ
ΜΕΕΠ. Σε καό θε περίόπτώση καί μεόχρί την καταό ργηση τών αό ρθρών 80 εόώς 110 τόυ ν. 3669/2008 καί
την εόναρξη ίσχυό ός τόυ π.δ. τόυ αό ρθρόυ 118 παρ. 20 τόυ ν. 4472/2017, επίσημαίόνεταί όό τί, εφόό σόν η
αναθεότόυσα αρχηό  επίλεόξεί την παραπόμπηό  σε ταό ξείς/πτυχίόα τόυ ΜΕΕΠ ώς πρός τόν καθόρίσμόό
τών  απαίτηό σεών  γία  τίς  εγγεγραμμεόνες  στό  ΜΕΕΠ  εργόληπτίκεός  επίχείρηό σείς,  πρεόπεί  να
περίγραό ψεί  αναλυτίκαό  τίς  αντίόστόίχες  απαίτηό σείς  καί  γία  τίς  αλλόδαπεός  εργόληπτίκεός
επίχείρηό σείς.

lxxx

 Οί αναθεότόυσες αρχεός μπόρόυό ν να επίβαό λλόυν απαίτηό σείς πόυ να δίασφαλίόζόυν όό τί όί όίκόνόμίκόίό
φόρείός  δίαθεότόυν  την  αναγκαίόα  τεχνίκηό  καί  επαγγελματίκηό  ίκανόό τητα  γία  την  εκτεόλεση  της
συό μβασης. Όλες όί απαίτηό σείς πρεόπεί να σχετίόζόνταί καί να είόναί αναό λόγες με τό αντίκείόμενό της
συό μβασης (πρβ. αό ρθρό 75 παρ. 1 τελευταίόό εδαό φίό καί αρ. 75 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016). Οί εν λόόγώ
απαίτηό σείς  καταρχαό ς  καθόρίόζόνταί  περίγραφίκαό  στό  παρόό ν  σημείόό,  χώρίός  παραπόμπηό  σε
ταό ξείς/πτυχίόα  τόυ  ΜΕΕΠ  ηό  βαθμίόδες/κατηγόρίόες  τόυ  ΜΕΚ.  Σε  καό θε  περίόπτώση  καί  μεόχρί  την
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επίχείρηό σείς. 
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 Επίσημαίόνεταί όό τί η αναθεότόυσα αρχηό , εφόό σόν μπόρεόσεί να απόδείόξεί, με καταό λληλα μεόσα, όό τί 
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συμμετόχηό  στη δίαδίκασίόα συό ναψης της δημόό σίας συό μβασης. 
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Εφόό σόν η αναθεότόυσα αρχηό  την επίλεόξεί ώς λόόγό απόκλείσμόυό .
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Η υπόχρεόώση πρόσκόό μίσης δίκαίόλόγητίκώό ν όνόμαστίκόπόίόησης μετόχώό ν, εφόό σόν πρόό κείταί γία 
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αό ρθρα 105 καί 106 τόυ ν. 3669/2008). Στην περίόπτώση αυτηό  να τίόθεταί η αντίόστόίχη πρόό βλεψη.
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χρόό νό ίσχυό ός.
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 Πρβλ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όό πώς αυτηό  πρόστεόθηκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7,
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 Συό μφώνα με τη δίαό ταξη τόυ αό ρθρόυ 20 παρ. 5 τόυ ν. 3669/2008: “Γία τη συμμετόχηό  σε 
δίαγώνίσμόυό ς δημόσίόών εόργών χόρηγείόταί σε καό θε εργόληπτίκηό  επίχείόρηση εγγεγραμμεόνη στό 
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της παραγραό φόυ 1 α τόυ αό ρθρόυ 176».
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Συμπληρώό νεταί αναλόόγώς. 

cxxii

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

Εφόό σόν στη Δίακηό ρυξη τίόθενταί επίπλεόόν όό ρόί τεχνίκηό ς ίκανόό τητας, αναφεόρεταί η σχετίκηό  
απόό φαση τόυ Υπόυργόυό  Υπόδόμώό ν καί Μεταφόρώό ν, όό πώς απαίτείόταί απόό  τό αό ρθρό 76 παρ. 2 τόυ 
ν. 4412/2016 ηό  η αντίόστόίχη απόό φαση τόυ αό ρθρόυ 53 παρ. 7 β τόυ ν. 4412/2016 γία επίπλεόόν 





όό ρόυς τεχνίκηό ς καί όίκόνόμίκηό ς ίκανόό τητας.
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