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Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικ τ ή διαδικασία γ ια τ ην επ ιλογ ή αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΒΕΛΤΙ ΩΣΗ ΟΔΙ ΚΗΣ ΑΣΦ ΑΛΕΙ ΑΣ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙ ΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙ Ι ΑΣ ΟΙ ΚΙ ΣΜΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙ ΑΣ
Εκ τ ιμώ μενης αξίας 351.774,19 Ευρώ
(π λέον Φ.Π.Α. 24% ),
CPV 4 5 2 3 3 1 2 0 - 6 - Έρ γ α ο δ ο π οιίας

που θα διεξαχθεί σύμφ ωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/ 2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

2

22PROC010621813 2022-05-25
Πίν ακας π εριεχομέν ω ν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄................................................................................................................................................4
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας ...............................4
Άρθρο 2: Έγγραφ α της σύμβασης και τεύχη ..............................................................................4
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φ ακέλου προσφ οράς ..............................................................6
Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής απ οσφ ράγισης και αξιολόγησης των προσφ ορών/
Κατακύρωση/ Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφ υγές/ Προσωρινή δικαστική
προστασία .......................................................................................................................................8
Άρθρο 5: Έγγραφ α της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος ...............17
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας ....................................................................................................17
Άρθρο 7: Εφ αρμοστέα νομοθεσία ..............................................................................................18
Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου ..............20
Άρθρο 9: Συμπ λήρωση – αποσαφ ήνιση πληροφ οριών και δικαιολογητικών .......................21
Άρθρο 10: Απόφ αση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης π ίστωσης ....................21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄............................................................................................................................................. 22
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπ ολογισμός, τόπος, π εριγραφ ή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
έργου .............................................................................................................................................22
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ..............................................................................23
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφ ορών ............................23
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης ....................................................................................................24
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής .................................................................................................24
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφ ορών.......................................................................................27
Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπ άνες δημοσίευσης ......................................................................28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄.............................................................................................................................................. 29
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ............................29
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής ....................................................................................29
Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής ..................................................36
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφ οράς ........................................................................47
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄............................................................................................................................................. 49
Άρθρο 25: Υπ εργολαβία ..............................................................................................................49
Άρθρο 25Α : Εφ αρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφ ορών............................................................49
Άρθρο 26 : Διάφ ορες ρυθμίσεις..................................................................................................50

3

22PROC010621813 2022-05-25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθ ρο 1: Κύριος τ ου Έργ ου/ Αναθ έτουσα Αρχή/ Στ οιχεία επ ικοινω ν ίας
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.):…099211572.
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης ……1007.Ε81205.00034 ……..4
Οδός
: ΠΛ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2
Ταχ.Κω δ.
: 62400
Τηλ.
: 2325350138
Γενική Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
www.dimos ira klia s .gr
(URL)
E-Mail
: info@ dimos ira klia s .gr
Πληροφ ορίες:
: ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Γ.
Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Προϊσταμένη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διευθύνουσα Υπ ηρεσία : Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο :………Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ………………………

Εφ όσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους π ροσφ έροντες ή
στον ανάδοχο.
Εφ όσον οι ανωτέρω υπ ηρεσίες ή/ και τα αποφ αινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα, στους
προσφ έροντες5 ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφ αινόμενων οργάνων, τα οποία
κατά τον νόμο απ οτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.
Άρθ ρο 2: Έγ γραφ α τ ης σύμβασης και τ εύχη
2.1. Τα έγγραφ α της σύμβασης κατά την έννοια της περιπ τ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/ 2016, για τον π αρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα :
α) η π αρούσα διακήρυξη,
β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφ ο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 6
γ)το έντυπο οικονομικής π ροσφ οράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φ όρμα του
υποσυστήματος,
δ) ο π ροϋπολογισμός δημοπ ράτησης,
ε) το τιμολόγιο δημοπράτησης,
στ) η ειδική συγγραφ ή υποχρεώσεων,
ζ) η τεχνική συγγραφ ή υποχρεώσεω ν
η) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφ ών,
θ) το υπόδειγμα ….7
ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφ ής,
ια) η τεχνική μελέτη,
ιβ)τυχόν συμπ ληρωματικές π ληροφ ορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν απ ό την αναθέτουσα
αρχή επί όλων των ανωτέρω
ιγ) ............................8
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2.2 Προσφ έρεται ελεύθερη, π λήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική π ρόσβαση στα έγγραφ α της
σύμβασης 9 στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimosiraklias.gr) αναρτάται
σχετική ενημέρωση με αναφ ορά στον συστημικό αριθμό διαγω νισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω
ψηφ ιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφ οριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».
................................................................................. 10
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2.3 Εφ όσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 02/ 06/ 2022 12 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε
όλους τους προσφ έροντες π ου συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφ ορίες σχετικά με τα έγγραφ α της σύμβασης, το αργότερο στις 06/ 06/ 2 022 13
Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινίσεις που ζητηθούν, αναρτώνται στον δημόσια προσβάσιμο
ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στην προαναφ ερόμενη πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφ α της σύμβασης προς ενημέρωση των
ενδιαφ ερόμενων οικονομικών φ ορέων, οι οπ οίοι είναι υπ οχρεωμένοι να ενημερώνονται με δική τους
ευθύνη μέσα από τον υπόψη ηλεκτρονικό χώρο.
Η αναθέτουσα αρχή π αρατείνει την προθεσμία παραλαβής των π ροσφ ορών, ούτως ώ στε όλοι οι
ενδιαφ ερόμενοι οικονομικοί φ ορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφ οριών για την κατάρτιση των προσφ ορών στις ακόλουθες περιπ τώσεις:
α) όταν, για οποιονδήπ οτε λόγο, π ρόσθετες πληροφ ορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φ ορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες π ριν απ ό την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφ ορών,
β) όταν τα έγγραφ α της σύμβασης υφ ίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των π ληροφ οριών π ου ζητήθηκαν ή
των αλλαγών.
Όταν οι π ρόσθετες πληροφ ορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφ ορών, η π αράταση της π ροθεσμίας εναπ όκειται στη διακριτική
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.
2.4 Τροπ οπ οίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/ μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφ ορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφ ων της σύμβασης,
σύμφ ωνα με την π ροηγούμενη παράγραφ ο), δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ14 .
Άρθ ρο 2 Α Αρχές εφ αρμοζόμενες στ η διαδικ ασία σύν αψ ης
Οι οικονομικοί φ ορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφ όσον επιλεγούν,
τις υπ οχρεώσεις τους π ου απ ορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφ αλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, π ου έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις π εριβαλλοντικού, κοινω νικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/ 2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώ νεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 15,
5

22PROC010621813 2022-05-25
β) δεν θα ενεργησουν αθεμιτα, παρανομα η καταχρηστικα καθ΄ ολη τη διαρκεια της διαδικασιας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφ όσον επιλεγούν και
γ ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφ υλάξουν την εμπ ιστευτικότητα των πληροφ οριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες απ ό την αναθέτουσα αρχή.
Άρθ ρο 3: Ηλεκ τρονικ ή υπ οβολή φ ακ έλου π ροσφ οράς
3 .1 . Οι π ροσφ ορές
υπ οβάλλονται απ ό τους ενδιαφ ερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής π ύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώ ρα π ου ορίζεται στο άρθρο 18 της π αρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό
φ άκελο του υπ οσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπ ογράφ ονται, τουλάχιστον, με
π ροηγ μένη ηλεκτρονική υπ ογραφ ή, η οπ οία υπ οστηρίζεται απ ό αναγνω ρισμένο (εγκεκριμένο)
π ιστοπ οιητικό, σύμφ ω να με την π αρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/ 2016.16
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφ ερόμενοι οικονομικοί φ ορείς ακολουθούν τη
διαδικασία εγγραφ ής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφ ασης «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφ εξής
«ΚΥΑΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)».
Η ένω ση οικονομικώ ν φ ορέω ν υπ οβάλλει κοινή π ροσφ ορά, η οπ οία υπ οχρεω τικά υπ ογράφ εται,
σύμφ ω να με τα ανω τέρω , είτε απ ό όλους τους οικονομικούς φ ορείς π ου απ οτελούν την ένω ση,
είτε απ ό εκπ ρόσω π ό τους, νομίμω ς εξουσιοδοτημένο. Στην π ροσφ ορά, π ροσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένω σης, συμπ εριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους, καθώ ς και ο εκπ ρόσω π ος/ συντονιστ ής αυτής. Η εν λόγω δήλω ση
π εριλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) είτε στη συνοδευτική υπ εύθυνη δήλω ση
π ου δύναται να υπ οβάλλουν τα μέλη της ένω σης.
3.2 Στον ηλεκτρονικό φ άκελο π ροσφ οράς περιέχονται:
(α) ένας (υπο)φ άκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
(β) ένας (υπο)φ άκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφ ορά».
3.3 Από τον προσφ έροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού π εδίου του υποσυστήματος, κατά την
σύνταξη της π ροσφ οράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπ ιστευτικό χαρακτήρα, σύμφ ωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/ 2016.
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφ έρων υποβάλει στον οικείο (υπο)φ άκελο σχετική αιτιολόγηση με τη
μορφ ή ψηφ ιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφ έροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις π ου επ ιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφ ορίας, ως
συνημμένο της ηλεκτρονικής του π ροσφ οράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφ ορίες
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφ ερόμενες π οσότητες και την οικονομική π ροσφ ορά.
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφ ότυπου φ ακέλου συμπιεσμένων
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφ ή ZIP), εκείνα τα οπ οία επιθυμεί ο
προσφ έρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφ ωνα με τα ανωτέρω αναφ ερόμενα, θα πρέπει να
τα υποβάλλει ως χω ριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφ ή Portable Document Format (PDF) ή ως
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφ ότυπου φ ακέλου συμπιεσμένω ν ηλεκτρονικών αρχείων που να
περιλαμβάνει αυτά.
3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φ ορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φ ακέλους μέσω του
υποσυστήματος, όπως π εριγράφ εται κατωτέρω:
6
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α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που π εριλαμβάνονται στον (υπ ο)φ άκελο με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας, υποβάλλονται από
τον οικονομικό φ ορέα ηλεκτρονικά σε μορφ ή αρχείου Portable Document Format (PDF) και γίνονται
αποδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφ ωνα με την παρ. β του άρθρου 4.2.της παρούσας.
β) Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφ ράγισης των προσφ ορών που ορίζεται στο
άρθρο 18 της παρούσας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή17, με ευθύνη του οικονομικού φ ορέα
οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων π ου εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η
προσφ ορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.18
Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό φ άκελο, στον
οποίο αναγράφ εται τουλάχιστον ο αποστολέας, τα στοιχεία του π αρόντος διαγωνισμού και ως
παραλήπτης η Επιτροπ ή Διαγωνισμού.
Η προσκόμιση τω ν πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοπ οιείται είτε με κατάθεση του ως
άνω φ ακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής είτε με την απ οστολή του
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απ όδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φ έρει ο οικονομικός
φ ορέας. Το εμπ ρόθεσμο απ οδεικνύεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου είτε με την επίκληση του
σχετικού αποδεικτικού αποστολής, ανά περίπτωση.
Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φ ακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο
οικονομικός φ ορέας αναρτά, εφ όσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φ ακέλου του στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώ ρα απ οσφ ράγισης των
προσφ ορών, μέσω της λειτουργίας «επικοινω νία», τα σχετικό απ οδεικτικό στοιχείο προσκόμισης
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφ ορών), π ροκειμένου να ενημερώσει
την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη)
προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.
γ ) Οι προσφ έροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφ ορά, συμπ ληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φ όρμα του υπ οσυστήματος.
δ ) Oι προσφ έροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιώ ν του υποσυστήματος, σε
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, ανά ομάδα εργασιών, στην
περίπτωση υποβολής προσφ οράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατ’ εφ αρμογή της παρ. 2α του
άρθρου 95 του ν.4412/ 2016.19
ε) Στη συνέχεια, οι προσφ έροντες παράγουν από το υπ οσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία
[«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφ οράς τους σε μορφ ή
αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνονται αποδεκτά, εφ όσον φ έρουν,
τουλάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφ ή, η οποία υποστηρίζεται απ ό αναγνωρισμένο
(εγκεκριμένο) πιστοπ οιητικό και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φ ακέλους της
προσφ οράς. Κατά τη συστημική υποβολή της π ροσφ οράς το υποσύστημα πραγματοποιεί
αυτοματοπ οιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής π ροσφ οράς σε σχέση με τα
παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφ ορά) και εφ όσον
οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επ ιτυχείς η προσφ ορά υποβάλλεται στο υποσύστημα. Διαφ ορετικά, η
προσφ ορά δεν υπ οβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφ έροντες με σχετικό μήνυμα
σφ άλματος στη διεπαφ ή του χρήστη των προσφ ερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις
σχετικές ενέργειες διόρθωσης.
στ ) Εφ όσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φ όρμες του υποσυστήματος, οι προσφ έροντες επισυνάπτουν τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία,
σύμφ ωνα με τα ανωτέρω, στην π ερίπτωση ε.20
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ζ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφ οράς, η οποία αποστέλλεται
στον οικονομικό φ ορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπ τώ σεις που με την π ροσφ ορά υποβάλλονται δημόσια ή/ και ιδιωτικά έγγραφ α, είτε έχουν
παραχθεί από τον ίδιο τον προσφ έροντα είτε από τρίτους, αυτά γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση,

σύμφ ωνα με την παρ. β του άρθρου 4.2.της παρούσας 21
η ) Έως την ημέρα και ώρα αποσφ ράγισης των προσφ ορών π ροσκομίζονται, με ευθύνη του
οικονομικού φ ορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφ ή και σε κλειστό φ άκελο, στον οποίο
αναγράφ εται ο αποστολέας και ως παραλήπ της η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού,
τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφ οράς του, ήτοι των υποφ ακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφ ορά», τα οποία απαιτείται να π ροσκομισθούν σε πρωτότυπα ή
ακριβή αντίγραφ α 22.
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
i) η πρωτότυπη εγγυητική επ ιστολή συμμετοχής, πλην των περιπ τώσεων που αυτή εκδίδεται
ηλεκτρονικά, άλλως η π ροσφ ορά απορρίπ τεται ως απαράδεκτη, σύμφ ωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 4.1. γ) της παρούσας,
ii) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 π αρ. 2 του ν. 2690/ 1999, (ενδεικτικά
συμβολαιογραφ ικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφ ικά έγγραφ α),
iii) ιδιωτικά έγγραφ α τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φ έρουν θεώρηση από
υπηρεσίες και φ ορείς της π ερίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/ 1999 ή δεν
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
iv) αλλοδαπά δημόσια έντυπ α έγγραφ α που φ έρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Σε περίπ τωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβάλλονται σε έντυπη μορφ ή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, δύναται να
συμπληρώ νονται και να υποβάλλονται σύμφ ωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/ 2016.
3.6 Απ όσυρση π ροσφ οράς
Οι προσφ έροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφ οράς, πριν την
καταληκτική ημερομηνία υπ οβολής των προσφ ορών, με έγγραφ ο αίτημα τους προς την αναθέτουσα
αρχή, σε μορφ ή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) 23 που υποβάλλεται
σύμφ ωνα με τις περ. ii) ή iv) της π αρ. β του άρθρου 4.2. της παρούσας,24 μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να
απαιτείται απόφ αση της τελευταίας, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής
προσφ οράς στο υποσύστημα π ριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της π ροσφ οράς. Κατόπ ιν, ο
οικονομικός φ ορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφ ορά μέσω του υποσυστήματος έως την
καταληκτική ημερομηνία υπ οβολής των προσφ ορών.
Άρθ ρο 4: Διαδικασία ηλεκτρον ικ ής απ οσφ ράγ ισης και αξιολόγ ησης τ ω ν π ροσφ ορώ ν/
Κατ ακ ύρω ση/ Σύναψ η σύμβασης/ Προδ ικαστ ικ ές π ροσφ υγ ές/ Προσω ριν ή δ ικαστ ικ ή
π ροστ ασία
4.1 Ηλεκ τ ρον ικ ή Απ οσφ ράγ ιση/ Αξιολόγ ηση/ Έγ κ ριση π ρακ τ ικ ού
α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφ ορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της
παρούσας, και π ριν απ ό την ηλεκτρονική αποσφ ράγιση, πιστοπ οιημένος χρήστης της Αναθέτουσας
Αρχής μεταβιβάζει την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε πιστοποιημένο
χρήστη της Επιτροπ ής Διαγωνισμού.
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β) Η αναθέτουσα αρχή διαβιβάζει στον Πρόεδρο της Επιτροπ ής Διαγωνισμού τους κλειστούς
φ ακέλους με τις πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, που έχουν π ροσκομιστεί, πριν από την
ημερομηνία και ώρα απ οσφ ράγισης των προσφ ορών που ορίζεται, ομοίως, στο άρθρο 18 της
παρούσας.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού 25 , κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18, προβαίνει σε
ηλεκτρονική αποσφ ράγιση του υποφ ακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφ ακέλου
“Οικονομική Προσφ ορά”, χωρίς να παρέχει στους προσφ έροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα
δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υπ οβληθείσες οικονομικές προσφ ορές.
γ ) Μετά την ως άνω αποσφ ράγιση, και πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφ ασης σχετικά με την
αξιολόγηση των π ροσφ ορών της παρούσας, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στις ακόλουθες
ενέργειες26 :
(i) αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγω νισμού», τον σχετικό κατάλογο
προσφ ερόντων, όπ ως αυτός π αράγεται από το υπ οσύστημα, με δικαίωμα π ρόσβασης μόνον στους
προσφ έροντες,
ii) ελέγχει εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής
σύμφ ωνα με την π αρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της παρούσας. Η προσφ ορά οικονομικού φ ορέα που
παρέλειψε είτε να π ροσκομίσει την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σε περίπτωση
υποβολής έγχαρτης εγγύησης συμμετοχής, είτε να υποβάλει την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής
έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φ άκελο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφ ορών, απορρίπτεται ως απ αράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία
συντάσσει π ρακτικό, στο οπ οίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και
υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της
λειτουργίας “επικοινωνία” του υπ οσυστήματος, προς έγκριση για τη λήψη απόφ ασης απόρριψης της
προσφ οράς, σύμφ ωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/ 2016.
Μετά την έκδοση της απόφ ασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού για την απόρριψη της π ροσφ οράς,
η αναθέτουσα αρχή κοινοπ οιεί την απόφ αση σε όλους τους προσφ έροντες.
Η απόφ αση απόρριψης της προσφ οράς εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης
απόφ ασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφ ορών της π αρούσας διαδικασίας.27
iii) Στη συνέχεια διαβιβάζει τον σχετικό κατάλογο προσφ ερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας, στην
αναθέτουσα αρχή και στους προσφ έροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και αναρτά στον
ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον ως άνω κατάλογο, με δικαίωμα
πρόσβασης μόνο στους προσφ έροντες.
δ ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγω νισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφ ης
και αριθμητικής αναγραφ ής των επ ιμέρους ποσοστών έκπ τωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης,
βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφ ιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.
Για την εφ αρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση
έκπ τωση προσφ οράς (Εμ), σύμφ ωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/ 2016
ε) Όλες οι οικονομικές προσφ ορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη
σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επ ιτροπής.
στ ) Στη συνέχεια, η Επ ιτροπή Διαγω νισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής
του άρθρου 24.2 της παρούσας, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον π ρώ το μειοδότη.
Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των
προσφ ορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση
αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επ όμενες εργάσιμες ημέρες28 .
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ζ) Η Επ ιτροπ ή Διαγωνισμού, παράλληλα με τις ως άνω ενέργειες, επικοινωνεί με τους εκδότες που
αναγράφ ονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά
τους.29 Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφ ιος αποκλείεται από τον
διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφ ορά στον αρμόδιο εισαγγελέα.
η) Η π εριγραφ όμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπ ής Διαγω νισμού ή σε
παράρτημά του, π ου υπ ογράφ εται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.
Ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφ ορές, τεκμαίρονται οικονομικές προσφ ορές π ου εμφ ανίζουν απόκλιση
μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπ τώσεων
των π αραδεκτών π ροσφ ορών που υποβλήθηκαν.
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφ ορές και προσφ ορές
με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο.30
Στις παραπάνω π εριπ τώσεις, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φ ορείς να
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην π ροσφ ορά τους, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, η οποία
αποστέλλεται μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος.
Αν οικονομικός φ ορέας δεν ανταπ οκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της
άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφ ορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και
καταπίπ τει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Αν οι εξηγήσεις δεν
γίνουν αποδεκτές, η προσφ ορά απορρίπ τεται, ωστόσο δεν καταπίπτει η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής.
Οι π αρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φ ορέα, οι οπ οίες υποβάλλονται, ομοίως, μέσω της
λειτουργίας « Επ ικοινωνία», ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθώ ν, με τις οποίες ο
προσφ έρων διαμόρφ ωσε την προσφ ορά του, αποτελούν δεσμευτικές συμφ ωνίες και τμήμα της
σύμβασης ανάθεσης που δεν μπ ορούν να μεταβληθούν καθ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
Κατά τα λοιπά εφ αρμόζονται τα αναλυτικά αναφ ερόμενα στα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/ 2016
Η Επ ιτροπ ή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού π ρακτικού με το απ οτέλεσμα της
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της
διαδικασίας), και υπ οβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”,
προς έγκριση, μεταβιβάζοντας παράλληλα ξανά την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού στον αρμόδιο πιστοποιημένο χρήστη της αναθέτουσας αρχής.
Η αποδοχή ή απ όρριψη των εξηγήσεων των οικονομικών φ ορέων, κατόπ ιν γνώμης της Επιτροπής
Διαγωνισμού 31, η οπ οία περιλαμβάνεται στο ως άνω πρακτικό, ενσωματώνεται στην απόφ αση της
επόμενης περίπ τωσης (θ). Για την εξέταση των εξηγήσεων δύναται να συγκροτούνται και έκτακτες
επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κατά τα οριζόμενα στην π αρ. 3 του άρθρου 221 ν. 4412/ 2016.
θ ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφ αση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους
προσφ έροντες, εκτός από εκείνους, οποίοι αποκλείστηκαν οριστικά, λόγω μη υποβολής ή
προσκόμισης της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, σύμφ ωνα με την περίπ τωση (γ) της παρούσας
παραγράφ ου 4.1 και παρέχει π ρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις
οικονομικές π ροσφ ορές των λοιπ ών προσφ ερόντων. Κατά της απόφ ασης αυτής χωρεί προδικαστική
προσφ υγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφ ο 4.3 της παρούσης.
ι) Επισημαίνεται, τέλος, ότι, σε περίπ τωση που οι προσφ ορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες),
η αναθέτουσα αρχή επ ιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φ ορέων
που υπέβαλαν ισότιμες προσφ ορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και
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παρουσία των οικονομικών φ ορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφ ορές, σε ημέρα και ώρα που θα
τους γνωστοποιηθεί μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος.
Τα αποτελέσματα της ως άνω κλήρωσης ενσωματώνονται, ομοίως, στην απόφ αση της προηγούμενης
περίπ τωσης (θ).
4 .2

Πρ όσκ ληση υπ οβ ολής δ ικ α ιολογ ητ ικ ώ ν π ρ οσω ρ ιν ού α ν α δ όχ ου / Κα τ α κ ύρ ω ση/
Πρ όσκ ληση γ ια υπ ογρ α φ ή σύ μβ α σης

α) Μετά από την αξιολόγηση των προσφ ορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της
παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 32 από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφ ης ειδοποίησης σε αυτόν τα π ροβλεπόμενα, στο άρθρο 23 της
παρούσας, αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφ α
νομιμοπ οίησης.33 Ο π ροσωρινός ανάδοχος δύναται να υπ οβάλει, εντός της ως άνω π ροθεσμίας,
αίτημα, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράτασή της, συνοδευόμενο από απ οδεικτικά έγγραφ α περί
αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών π ροσωρινού αναδόχου. Στην περίπ τωση αυτή η αναθέτουσα
αρχή παρατείνει την π ροθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φ ορέα
ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή, δεν απαιτείται
να π ροσκομισθούν και σε έντυπη μορφ ή και γίνονται αποδεκτά, ανά π ερίπτωση, εφ όσον
υποβάλλονται, σύμφ ωνα με τα π ροβλεπόμενα στις διατάξεις:
i) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/ 2020 περί ηλεκτρονικώ ν δημοσίων εγγράφ ων που
φ έρουν ηλεκτρονική υπ ογραφ ή ή σφ ραγίδα, και, εφ όσον π ρόκειται για αλλοδαπά δημόσια
ηλεκτρονικά έγγραφ α, εάν φ έρουν επ ισημείωση e-Apostille
ii) είτε των άρθρων 15 και 27 34 του ν. 4727/ 2020 περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφ ων που
φ έρουν ηλεκτρονική υπογραφ ή ή σφ ραγίδα
iii) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/ 1999, όπως ισχύει περί βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφ ήςεπικύρωσης των αντιγράφ ων
iv) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 35 του ν. 4412/ 2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπ ογραφ ών σε
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
v) είτε της παρ. 13 του άρθρου 80 του ν.4412/ 2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην
περίπ τωση απλής φ ωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφ ων36 .
Επιπλέον δεν προσκομίζονται σε έντυπ η μορφ ή τα ΦΕΚ και ενημερω τικά και τεχνικά φ υλλάδια και
άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά
χαρακτηριστικά, όπω ς αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπ ους και σχέδια.
Τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφ ή ηλεκτρονικών αρχείων
με μορφ ότυπ ο PDF.
[Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ορίζει επίσης ότι ο Οικονομικός Φορέας δύναται να καταχωρίζει
ηλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφ ότυπων, εφόσον αυτό απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο για την
καλύτερη αποτύπωση, αξιολόγηση ή αξιοποίηση της πληροφ ορίας που αυτό περιέχει (ενδεικτικά:
χρονοπρογραμματισμός έργου σε μορφ ότυπο MPP/ MPX, υπολογιστικά φ ύλλα σε μορφότυπο XLS/ XLSX,
βίντεο σε μορφότυπο MPG/ AVI/ MP4 κ.α.)37
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β.1) Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την
τρίτη εργάσιμη ημέρα απ ό την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους,
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φ ορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπ η μορφ ή και σε
κλειστό φ άκελο, στον οποίο αναγράφ εται ο αποστολέας, τα στοιχεία του διαγωνισμού και ως
παραλήπ της η Επ ιτροπή, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε
έντυπη μορφ ή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφ α).38
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
i) αυτά π ου δεν υπ άγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 π αρ. 2 του ν. 2690/ 1999, όπως ισχύει,
(ενδεικτικά συμβολαιογραφ ικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφ ικά έγγραφ α)
ii) ιδιωτικά έγγραφ α τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φ έρουν θεώρηση από
υπηρεσίες και φ ορείς της π ερίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/ 1999 ή δεν
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
iii) τα έντυπα έγγραφ α που φ έρουν τη Σφ ραγίδα της Χάγης (Apostille) ή προξενική θεώρηση και δεν
είναι επικυρωμένα από δικηγόρο.
Σημειώνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφ α και δικαιολογητικά εφ αρμόζεται η Συνθήκη της
Χαγης της 5ης.10.1961, που κυρωθηκε με το ν. 1497/ 1984 (Α΄188), εφ οσον συντασσονται σε κρατη
που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φ έρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται
από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφ α όταν
καλύπ τονται από διμερείς ή π ολυμερείς συμφ ωνίες π ου έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση
νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/ 1985, «Σύμβαση
περί απαλλαγής απο την επ ικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφ ων – 15.09.1977» (κυρωτικός
ν.4231/ 2014)). Επ ίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή π αρόμοιας διατύπωσης
δημόσια έγγραφ α π ου εκδίδονται απ ό τις αρχές κράτους μέλους π ου υπάγονται στον Καν ΕΕ
2016/ 1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφ ων
στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπ ό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό
δημόσια έγγραφ α εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της
ιθαγένειάς του. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φ ωτοαντίγραφ α εγγράφ ων που
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφ ω να με τα
προβλεπόμενα στην παρ. 2 π ερ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/ 1999 “Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας”, όπ ως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 π αρ.2 του ν.4250/ 2014.
γ ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπ άνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπ oβλήθηκαν
ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφ ή, εφ όσον απαιτείται, σύμφ ωνα με τα ανωτέρω η αναθέτουσα αρχή
καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα
ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις, κατά την έννοια του άρθρου 102 ν. 4412/ 2016, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών απ ό την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο
προσω ρινός ανάδοχος υπ οβάλλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω
προθεσμίας, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφ α από τα οπ οία να απ οδεικνύεται ότι έχει
αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή π αρατείνει την π ροθεσμία υποβολής
των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές.
Το παρόν εφ αρμόζεται αναλόγως και στις περιπ τώ σεις που η αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσει την
προσκόμιση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των π ροσφ ορών και πριν απ ό το
σταδιο κατακυρωσης, κατ’ εφ αρμογη της διαταξης του αρθρου 79 παραγραφ ος 5 εδαφ ιο α΄ ν.
4412/ 2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφ άνειας.39
δ ) Αν, κατά τον έλεγχο των υπ οβληθέντων δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι:
i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφ ο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι εκ
προθέσεως απ ατηλά ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία 40 ή
ii) αν δεν υπ οβληθούν στο π ροκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
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αντίγραφ α, των π αραπ άνω δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά π ου προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι π ροϋποθέσεις συμμετοχής σύμφ ωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 41
απορρίπτεται η προσφ ορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφ έροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη π λέον συμφ έρουσα από οικονομική άποψη προσφ ορά βάσει της τιμής, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οπ οίες ο π ροσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφ ο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οπ οίες έλαβε γνώση μέχρι τη σύναψη της
σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπ τει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η προσκομισθείσα,
σύμφ ωνα με το άρθρο 15 της π αρούσας, εγγύηση συμμετοχής.42 ,.
Αν κανένας από τους π ροσφ έροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους
προσφ έροντες δεν π ροσκομίζει ένα ή π ερισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφ α και δικαιολογητικά,
ή αν κανένας από τους προσφ έροντες δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μια απ ό τις καταστάσεις
που αναφ έρονται στο άρθρο 22.Α και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επ ιλογής των άρθρων 22.Β έως
22.Ε, όπ ως αυτά έχουν καθοριστεί στην παρούσα , η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη π ρακτικού από
την Επιτροπή Διαγω νισμού, στο οπ οίο αναγράφ εται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα στις π αραγράφ ους (α) και (γ) του παρόντος άρθρου.43 Η Επιτροπή, στη συνέχεια, το
κοινοπ οιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της «Επ ικοινωνίας», στο αποφ αινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφ ασης είτε κατακύρωσης της σύμβασης είτε ματαίωσης της
διαδικασίας, ανά περίπτωση.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών του π ροσωρινού αναδόχου επικυρώνονται με
την απόφ αση κατακύρωσης του άρθρου 105 ν. 4412/ 2016,44 ήτοι με την απόφ αση του
προηγούμενου εδαφ ίου, στην οποία αναφ έρονται υποχρεωτικά οι π ροθεσμίες για την αναστολή της
σύναψης σύμβασης, σύμφ ω να με τα άρθρα 360 έως 372 του ιδίου νόμου.45
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφ αση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφ ο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των π ροσφ ορών σε όλους τους οικονομικούς
φ ορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από τους οριστικώς απ οκλεισθέντες και
ιδίως όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/ 2016 και της
αντίστοιχης περ. γ της παραγράφ ου 4.1 της παρούσας,46 μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», και επ ιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».
ε) Η απόφ αση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφ όσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋπ οθέσεις:47
i.

η απόφ αση κατακύρωσης έχει κοινοπ οιηθεί, σύμφ ωνα με τα ανωτέρω,

ii.

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφ υγής ή σε περίπ τωση
άσκησης, π αρέλθει άπ ρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφ ασης
της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απ όφ ασης της ΑΕΠΠ,
εκδοθεί απόφ αση επ ί της αίτησης, με την επιφ ύλαξη της χορήγησης π ροσωρινής διαταγής,
σύμφ ωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφ ιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν.
4412/ 2016,
έχει ολοκληρωθεί επ ιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφ ωνα
με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/ 2020, εφ όσον απαιτείται48 , και

iii.
iv.

ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει, έπειτα από σχετική π ρόσκληση της αναθέτουσας
13

22PROC010621813 2022-05-25
αρχής, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, υπ εύθυνη
δήλωση, που υπ ογράφ εται σύμφ ωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79 Α του ν. 4412/ 2016, στην
οπ οία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την
έννοια του άρθρου 104 του ίδιου νόμου, και μόνον στην π ερίπ τω ση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφ υγής κατά της απ όφ ασης κατακύρω σης.
Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφ ωνητικό.
Εφ όσον δηλω θούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπ ή Διαγωνισμού, η οπ οία
εισηγείται π ρος το αρμόδιο απ οφ αινόμενο όργανο.
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφ ασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της “Επ ικοινωνίας” του υποσυστήματος, να προσέλθει για την
υπογραφ ή του συμφ ωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών απ ό την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφ ης ειδικής πρόσκλησης,49 προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης. Η σύμβαση θεωρείται συναφ θείσα με την κοινοποίηση της ως άνω ειδικής
πρόσκλησης.50
Πριν από την υπ ογραφ ή του συμφ ωνητικού υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφ ασης
των Υπ ουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/ 23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/ 2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/ 2005».
Εάν ο ανάδοχος δεν π ροσέλθει να υπογράψει το συμφ ωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρόκληση, και με την επ ιφ ύλαξη αντικειμενικών λόγω ν ανω τέρας βίας, κηρύσσεται
έκπ τωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η
διαδικασία του π αρόντος άρθρου 4.2 για τον προσφ έροντα π ου υπέβαλε την αμέσως επ όμενη πλέον
συμφ έρουσα απ ό οικονομική άποψη προσφ ορά βάσει τιμής 51 . Αν κανένας από τους προσφ έροντες
δεν προσέλθει για την υπ ογραφ ή του συμφ ωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης
ματαιώνεται, σύμφ ωνα με την περίπ τωση β της παραγράφ ου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/ 2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπ τωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την
καταπίπ τουσα εγγυητική επ ιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 52
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απ ευθύνει στον ανάδοχο την ως άνω ειδική π ρόσκληση, εντός χρονικού
διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφ ασης κατακύρωσης, και με την
επιφ ύλαξη της ύπαρξης επ ιτακτικού λόγου δημόσιου συμφ έροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει απ ό την υπογραφ ή του συμφ ωνητικού, χωρίς να εκπέσει η
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και
198 ΑΚ.53

4.3 Προδικ αστ ικ ές Προσφ υγ ές ενώ π ιον τ ης Αρχ ής Εξέτ ασης Προδ ικ αστ ικ ώ ν Προσφ υγ ώ ν/
Προσω ρινή δ ικαστ ική π ροστ ασία
Α. Κάθε ενδιαφ ερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφ έρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να π ροσφ ύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφ υγώ ν (ΑΕΠΠ), σύμφ ωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/ 2016 και 1επ.
Π.Δ. 39/ 2017, στρεφ όμενος με προδικαστική προσφ υγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά
του 54 .
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Σε περίπτωση προσφ υγής κατά π ράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφ υγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφ ερόμενο
οικονομικό φ ορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπ ία ή
(β ) δεκαπέντε (15) ημέρες απ ό την κοινοποίηση της π ροσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοπ οιήθηκαν άλλα μέσα επ ικοινω νίας, άλλως
(γ ) δέκα (10) ημέρες απ ό την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπ τει τα
συμφ έροντα του ενδιαφ ερόμενου οικονομικού φ ορέα. Ειδικά για την άσκηση π ροσφ υγής κατά
προκήρυξης, η π λήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπ τωση π αράλειψης π ου απ οδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η π ροθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής π ροσφ υγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης π αράλειψης 55 .
Η προδικαστική π ροσφ υγή, συντάσσεται υποχρεω τικά με τη χρήση του τυποπ οιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ/ τος 39/ 2017 και , κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς
την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφ υγή» σύμφ ωνα με άρθρο 15
της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα.
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των π ροδικαστικών προσφ υγώ ν και των παρεμβάσεων αρχίζουν
την επομένη της ημέρας της προαναφ ερθείσας κατά π ερίπ τωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν
όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο,
όταν π εράσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59 56
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής π ροσφ υγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφ εύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφ ωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν.
4412/ 2016 57 . Η επιστροφ ή του παραβόλου στον προσφ εύγοντα γίνεται: α) σε περίπ τωση ολικής ή
μερικής αποδοχής της π ροσφ υγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη
πράξη ή προβαίνει στην οφ ειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφ ασης της ΑΕΠΠ επ ί της
προσφ υγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφ εύγοντα από την π ροσφ υγή του έως και δέκα
(10) ημέρες από την κατάθεση της προσφ υγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφ υγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί π οινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απ όφ αση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προδικαστικής προσφ υγής, σύμφ ωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/ 2016 και 20 Π.Δ. 39/ 2017. Όμως,
μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφ υγής δεν κωλύει την π ρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
υπό την επιφ ύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφ ωνα με το άρθρο 366
παρ. 1-2 Ν. 4412/ 2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/ 2017 58 .
Η π ροηγούμενη παράγραφ ος δεν εφ αρμόζεται στην περίπτω ση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφ ορά 59 .
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της π ροδικαστικής προσφ υγής η αναθέτουσα
αρχή, μέσω της λειτουργίας ¨Επ ικοινωνία»:
α) Κοινοποιεί την προσφ υγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα απ ό την κατάθεσή της σε
κάθε ενδιαφ ερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφ υγής, προκειμένου
να ασκήσει το, π ροβλεπ όμενο απ ό τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/ 2017, δικαίωμα παρέμβασής
του στη διαδικασία εξέτασης της π ροσφ υγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης
πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφ α που έχει στη διάθεσή του.
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β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον
πλήρη φ άκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοπ οίησης στους ενδιαφ ερόμενους τρίτους αλλά και
την Έκθεση Απόψεών της επ ί της προσφ υγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την
προδικαστική προσφ υγή πράξης.
γ ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την έκθεση απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφ α π ου
τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έω ς την επομένη
εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.
δ ) Συμπληρω ματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε απ ό τα μέρη μέσω της πλατφ όρμας
του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απ όψεων της
αναθέτουσας αρχής60 .
Η άσκηση της π ροδικαστικής προσφ υγής αποτελεί προϋπ όθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτω ν της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 Ν. 4412/ 2016 κατά
των εκτελεστών π ράξεω ν ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής61.
Β. Όπ οιος έχει έννομο συμφ έρον μπ ορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφ ο εφ αρμοζόμενω ν αναλογικά
των διατάξεων του π.δ. 18/ 1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφ ασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή
της ενώπ ιον του Διοικητικού Εφ ετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής62. Το αυτό ισχύει και σε
περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της π ροδικαστικής π ροσφ υγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης
του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την
προδικαστική προσφ υγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η π ροδικαστική
προσφ υγή.
Με την απόφ αση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφ είς π ρος την
ανωτέρω απόφ αση π ράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφ όσον έχουν εκδοθεί ή
συντελεστεί αντιστοίχω ς έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις π ου είχαν προταθεί με την
προδικαστική προσφ υγή ή αφ ορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των
αποφ άσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφ όσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν.
4412/ 2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφ ορικά με τους επιτακτικούς λόγους
δημοσίου συμφ έροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.63
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφ ασης ή από την π αρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση
της απόφ ασης επί της προδικαστικής προσφ υγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης
ακύρωσης δεν π ρέπει να απ έχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφ ου.64
Αντίγραφ ο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φ ροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφ ερόμενο, την
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο π ροεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου
ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δύο (2) ημερών απ ό την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου.
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης
κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φ άκελος και οι απόψεις των παθητικώς
νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που
υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοπ οιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της
δικαστικής απόφ ασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από
την π ροθεσμία για την υποβολή υπ ομνημάτων.
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Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν
τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφ ασης, εκτός εάν με
προσω ρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφ ανθεί διαφ ορετικά. Επ ίσης, η π ροθεσμία για την
άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών απ ό την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή
ο αρμόδιος δικαστής απ οφ ανθεί διαφ ορετικά 65 . Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται π αράβολο,
σύμφ ωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/ 2016.
Αν ο ενδιαφ ερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπ ογράφ ηκε
και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν απ ό τη συζήτηση της αίτησης, εφ αρμόζεται αναλόγως η παρ.
2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/ 1989.
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της
σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν π ριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση π ου η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο
ενδιαφ ερόμενος δικαιούται να αξιώσει απ οζημίωση, σύμφ ωνα με τα αναφ ερόμενα στο άρθρο 373 του
ν. 4412/ 2016.
Με την επιφ ύλαξη τω ν διατάξεων του ν. 4412/ 2016, για την εκδίκαση των διαφ ορών του παρόντος
άρθρου εφ αρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/ 1989.
Άρθ ρο 5: Έγ γραφ α τ ης σύμβασης κατά τ ο στ άδιο τ ης εκ τ έλεσης – Σειρά ισχύος
Σχετικά με την υπ ογραφ ή του συμφ ω νητικού, ισχύουν τα π ροβλεπ όμενα στις π αρ. 4, 5, 7, 8 του
άρθρου 105 καθώ ς και στο άρθρο 135 του ν. 4412/ 2016.
Τα έγγραφ α της σύμβασης με βάση τ α οπ οία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφ ερόμενα
π αρακάτω . Σε π ερίπ τω ση ασυμφ ω νίας τω ν π εριεχομένω ν σε αυτά όρω ν, η σειρά ισχύος
καθορίζεται ω ς κατω τέρω :
1. Το συμφ ω νητικό, συμπ εριλαμβανομένω ν τω ν π αρασχεθ εισώ ν εξηγήσεω ν του
οικονομικού φ ορέα, σύμφ ω να με τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/ 2016, ιδίω ς ω ς π ρος τον
π ροσδιορισμό οικονομικώ ν μεγεθώ ν με τις οπ οίες ο ανάδοχος διαμόρφ ω σε την π ροσφ ορά
του,
2. Η π αρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφ ορά.
4. Το Τιμολόγιο Δημοπ ράτησης
5. Η Ειδική Συγ γραφ ή Υπ οχρεώ σεω ν (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνική Συγγραφ ή Υπ οχρεώ σεω ν (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφ ές και τα
Παραρτήματα τ ους,
7. Η Τεχνική Περιγραφ ή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπ ολογισμός Δημοπ ράτησης.
9. Οι εγ κεκριμένες μελέτες του έργου.
10. Το εγ κεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Τα ανω τέρω έγγραφ α της σύμβασης ισχύουν, όπ ω ς διαμορφ ώ θ ηκαν, με τις συμπ ληρω ματικές
π ληροφ ορίες και διευκρινίσεις π ου π αρασχέθηκαν απ ό την αναθέτουσα αρχή επ ί όλω ν τω ν
ανω τέρω .
Άρθ ρο 6: Γλώ σσα δ ιαδ ικασίας
6.1.

Τα έγγραφ α της σύμβασης συντάσσονται υπ οχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφ ωνίας μεταξύ τω ν
τμημάτων των εγγράφ ων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες,
επικρατεί η ελληνική έκδοση66 . Τυχόν προδικαστικές προσφ υγές υπ οβάλλονται στην ελληνική
γλώσσα.
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6.2.

Οι προσφ ορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώ ς και τα αποδεικτικά έγγραφ α
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφ ρασή τους στην
ελληνική γλώσσα.

6.3.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφ α και δικαιολογητικά εφ αρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρωθηκε με το ν. 1497/ 1984 (Α΄188) σύμφ ωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
4.2.β) της παρούσας. Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφ α συνοδεύονται από
μετάφ ρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε απ ό πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπ ο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οπ οία έχει συνταχθεί το έγγραφ ο67 και γίνονται αποδεκτά σύμφ ω να με τα οριζόμενα, ομοίως,
στο άρθρο 4.2.β) της π αρούσας.

6.4.

Ενημερω τικά και τεχνικά φ υλλάδια και άλλα έντυπ α-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπ ως αριθμούς, αποδόσεις
σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε
κάθε γλώ σσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφ ρασή τους, 68 μπ ορούν να υποβάλλονται σε
άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφ ραση στην ελληνική.

6.5.

Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Άρθ ρο 7: Εφ αρμοστ έα νομοθεσία
7.1

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του,
εφ αρμόζονται οι διατάξεις των π αρακάτω νομοθετημάτων, όπω ς ισχύουν:
1. του ν. 4412/ 2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/ 24/ Ε και 2014/ 25/ ΕΕ)» (Α’ 147) όπως (τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν,
αντικαταστάθηκαν, διαμορφ ώθηκαν) και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4782/ 21 (ΦΕΚ36 Α/ 9-32021)
2. του ν. 4727/ 2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/ 2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/ 1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/ 1972 και άλλες διατάξεις”,
3. του ν. 4700/ 2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες
διατάξεις»
4. του ν. 4640/ 2019(Α 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/ 52/ ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».
5. του ν. 4624/ 2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφ αρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/ 679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27 ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φ υσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/ 680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις»,
6. του ν. 4622/ 2019 (ΦΕΚ 133/ Α/ 07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία &
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
7. του ν. 4601/ 2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/ 55/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων
και λοιπές διατάξεις»
του ν. 4472/ 2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
του ν. 4314/ 2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφ αρμογή 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 εφ αρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 69
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. 4129/ 2013 (Α’52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
του ν. 4013/ 2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
των παραγράφ ων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176 ν. 3669/ 2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν.
του ν. 3548/ 2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 3310/ 2005 “Μέτρα για τη διασφ άλιση της διαφ άνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/ 2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με
τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/ 1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/ 2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/ 2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/ 2005’’, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’
αριθμ.1108437/ 2565/ ΔΟΣ/ 2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”.

17. του ν. 2859/ 2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’248).
18. του ν. 2690/ 1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
19. του ν. 2121/ 1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”.
20. του π.δ. 71/ 2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων,
μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφ ών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.).
21. του π.δ. 39/ 2017 (Α’64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π.»
22. του π.δ. 80/ 2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 70
23. του π.δ. 28/ 2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
24. της υπ’ αριθμ. 14900/ 4-2-2021 Κοινής Απόφ ασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/ 8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση).
25. της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/ 18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/ 2019» (Α΄44)
26. της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/ 18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού
Μορφ ότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων
27. της με αριθ. ΔΝΣ/ 61034/ ΦΝ 466/ 29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
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επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/ 2016» (Β
4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφ αση ΥΑ ΔΝΣ/ οικ.21137/ ΦΝ 466/ 2-5-2018 (Β
1511).
28. της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με α.π. Δ11/ Οικ.627/ 18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4).
29. της με αρ. 166278/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 2813 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφ ορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής
ΚΥΑΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα».
30. της με αρ. 57654/ 2017 Υπουργικής Απόφ ασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
31. της με αρ. 76928/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3075) «Ρύθμιση ειδικότερων

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).»,
32. της με αριθμ. Δ.22/ 4193/ 2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφ ορών (Β΄ 4607)
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφ ών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφ αρμογή
σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,
33. της με αριθμ. ΔΝΣγ/ οικ.38107/ ΦΝ 466/ 2017 Απόφ ασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες
συμβάσεις έργων του ν. 4412/ 2016»,
34. της με αριθμ. ΔΝΣγ/ οικ.35577/ ΦΝ 466/ 2017 Απόφ ασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών (B΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφ ικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις
έργων».
35. της με αριθμ με αριθ. Δ15/ οικ/ 24298/ 28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση
Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων,
υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων».
7.2

7.3

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές π ράξεις71 , καθώς και λοιπές
διατάξεις π ου αναφ έρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφ αλιστικού, εργατικού,
περιβαλλοντικού και φ ορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφ έρονται ρητά.
Προσθήκ ες και εν γ έν ει π ροσαρμογ ές άρθρω ν τ ης δ ιακήρυξης (π έραν τ ω ν όσω ν ήδη
π ροβλέπ οντ αι ρητ ώ ς στ ο κ είμενο τ ης π ρότ υπ ης δ ιακ ήρυξης) μπ ορούν να π ροστ ίθεν τ αι
και ν α π εριλαμβάν ον τ αι, μόν ο εφ όσον είναι απ όλυτ α συμβατ ές με τ ην ισχύουσα κάθ ε
φ ορά νομοθεσία.

Άρθ ρο 8: Χρημα τ οδ ότ ηση τ ου Έργ ου, Φόροι, Δασμοί, κ .λ.π .- Πληρω μή Αναδ όχου
8.1.

Το έργο χρηματοδοτείται απ ό το ΠΔΕ. Για τη χρηματοδότηση του έργου έχει γίνει
δέσμευση π οσού 436.200,00€ συμπ εριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του
π ροϋπ ολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, διάθεση
ισόπ οσης π ίστω σης και μεταβίβασης της στο Δήμο Ηράκλειας Περιφ ερειακής Ενότητας
Σερρώ ν για την υλοπ οίηση του εργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» 72
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Το έργο υπ όκειται στις κρατήσεις 73 π ου π ροβλέπ ονται για τα έργα αυτά,
π εριλαμβανομένης της κράτησης ύψ ους 0,07 % υπ έρ τω ν λειτουργικώ ν αναγκώ ν της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίω ν Συμβάσεω ν, σύμφ ω να με το άρθρο 4 π αρ 3 ν.
4013/ 2011 74 , της κράτησης ύψ ους 0,06 % υπ έρ τω ν λειτουργικώ ν αναγκώ ν της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικώ ν Προσφ υγώ ν, σύμφ ω να με το άρθρο 350 π αρ. 3 του ν.
4412/ 2016, της κράτησης 6‰ , σύμφ ω να με τις διατάξεις του άρθρου 53 π αρ. 7 π ερ. θ'
του ν. 4412/ 2016 και της υπ ' αριθμ. ΔΝΣγ/ οικ .42217/ ΦΝ466/ 12.6.2017 απ όφ ασης του
Υπ ουργού Υπ οδομώ ν και Μεταφ ορώ ν (Β' 2235), της κράτησης 2,5‰ υπ έρ της
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφ ω να με τις διατάξεις του άρθρου 53 π αρ. 7 π ερ. θ' του ν. 4412/ 2016
και ΔΝΣβ/ 51667/ ΦΝ466/ 12-02-2020 απ όφ ασης του Υπ ουργού Υπ οδομώ ν και
Μεταφ ορώ ν (Β' 2780), καθώ ς και της κράτησης ύψ ους 0,02% υπ έρ της ανάπ τυξης και
συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφ ω να με το άρθρο 36 π αρ. 6 του ν. 4412/ 2016.
(η τελευταία κράτηση π ραγματοποιείται απ ό τη έκδοση της π ροβλεπ όμενης κοινής
υπ ουργικής απ όφ ασης).
8.2.

Τα γενικά έξοδα, όφ ελος κ.λ.π . του Αναδόχου και οι επ ιβαρύνσεις απ ό φ όρους, δασμούς
κ .λ.π . καθ ορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του
Έργ ου.

8.3.

Οι π ληρω μές θα γίνονται σύμφ ω να με το άρθρο 152 του ν. 4412/ 2016 και το αντίστοιχο
άρθ ρο της Ε.Σ.Υ. Η π ληρω μή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

Άρθ ρο 9: Συμπ λήρω ση – απ οσαφ ήνιση π ληροφ οριώ ν και δικαιολογ ητ ικώ ν
Η αναθέτουσα αρχή75 τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφ άνειας, ζητά από τους
προσφ έροντες οικονομικούς φ ορείς, όταν οι πληροφ ορίες ή η τεκμηρίωση π ου πρέπει να
υποβάλλονται είναι ή εμφ ανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφ α, να υποβάλλουν, να συμπληρώ νουν, να αποσαφ ηνίζουν
ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές π ληροφ ορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των
δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοπ οίησης σε
αυτούς της σχετικής π ρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας « Επ ικοινωνία» του υπ οσυστήματος,
σύμφ ωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του ν. 4412/ 2016.
Η συμπλήρωση ή η αποσαφ ήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπ ό την π ροϋπ όθεση ότι δεν
τροπ οποιείται η προσφ ορά του οικονομικού φ ορέα και ότι αφ ορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των
οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της
καταληκτικης π ροθεσμιας παραλαβης προσφ ορων. Τα ανωτερω ισχυουν κατ΄ αναλογιαν και για
τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπ ό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς
εξακριβώσιμα.76
Άρθ ρο 10: Απ όφ αση ανάληψ ης υπ οχρέω σης - Έγ κριση δέσμευσης π ίστ ω σης
(για έργα που χρηματοδοτούνται από τον Πρόγραμμα Δημοσίων Επ ενδύσεων)
Για την π αρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ.π ρωτ. 371336/ 21-12-2021 (ΑΔΑ: Ω137465ΧΘΞΙ1Ψ) Απόφ αση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπ ουργείου Υποδομών και Μεταφ ορών για την
έγκριση δέσμευσης π ροϋπ ολογισμού ποσού 436.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος
του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571, του Π.Δ.Ε. και η από 01-07-2021 Απόφ αση του
Υφ υπουργού Ανάπ τυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Π.Δ.Ε. 2021, στη ΣΑΕ
571 του ενάριθμου έργου: 2014ΣΕ57100004 «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
(Τ.Ε.2008ΣΕ07100000) με προϋπολογισμό 165.000.000,00€ .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθ ρο 11: Τίτ λος, π ροϋπ ολογ ισμός, τ όπ ος, π εριγραφ ή και ουσιώ δη χαρακ τ ηριστ ικά τ ου
έργ ου
Τίτ λος τ ου έργ ου
Ο τίτλος του έργου είναι:
« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ». CPV 45233120-6 - Έργ α οδ οπ οιίας
11.1. Προϋπ ολογ ισμός Δημοπ ράτ ησης τ ου έργ ου (εκτ ιμώ μενη αξία τ ης σύμβασης)

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε77 351.774,19 Ευρώ και
αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 258.772,00€
Γενικά έξοδα και Όφ ελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 46.578,96€
Απρόβλεπ τα 78 (π οσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιώ ν και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
45.802,64€ ., που αναλώνονται σύμφ ωνα με τους όρους του άρθρου 156 π αρ. 3.(α) του ν.
4412/ 2016.
.............................................................79
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές π οσού 620,59€ σύμφ ωνα με το
άρθρο 153 του ν. 4412/ 2016.
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), (εφ όσον προβλέπεται), σύμφ ωνα με το άρθρο 149
του ν. 4412/ 2016 και το άρθρο 16 της παρούσας.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για
τους ακόλουθους λόγους ………………………………………………………..80
(ή υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/ επιμέρους έργα:
………………………………………..
…………………………………………
………………………………………..,
τα οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις).

11.2.

Τόπ ος εκ τ έλεσης τ ου έργ ου
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΥΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

11.3.

Περιγραφ ή και ουσιώ δ η χαρα κ τ ηριστ ικά τ ου έργ ου
Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 436.200,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) π ρόκειται να
υλοποιηθεί το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ». Οι εργασίες που π ρόκειται να γίνουν, αφ ορούν την
βελτίωση τμημάτων της υφ ιστάμενης ενδοδημοτικής οδοποιίας των οικισμών Σκοτούσσας,
Χρυσοχωράφ ων, Στρυμονικού, Νέας Τυρολόης, Παλαιοκάστρου και της κοινότητας
Ηράκλειας του Δήμου Ηράκλειας συνολικού μήκους 3,00 χλμ περίπου.
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Επ ισημαίν ετ αι ότι, το φ υσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπ ρατούμενων έργων δεν πρέπει
να μεταβάλλεται ουσιωδώ ς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ.
4 του άρθρου 132 ν. 4412/ 2016. Δυνατότητα μεταβολής υφ ίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των
άρθρων 132 81 και 156 ν. 4412/ 2016.
Επιτρέπεται η χρήση των «επ ί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
Δεν τροπ οποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι π ροδιαγραφ ές του έργου, όπως
περιγράφ ονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
Δεν χρησιμοπ οιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπ ήρχαν στην αρχική σύμβαση.
-

Δεν υπ ερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφ αλαιωτικό Πίνακα Εργασιών
του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του
έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπ τες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή
ανακεφ αλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφ ορές δαπάνης απ ό μία ομάδα εργασιών σε
άλλη.
Τα ποσά π ου εξοικονομούνται, εφ όσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%),
μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπ τες
δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφ ωνη
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φ ορέα υλοποίησης.
Ο π ροϋπολογισμός των έργων στα οποία εφ αρμόζεται η π αράγραφ ος αυτή αναλύεται σε
Οομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπ άγονται σε ενιαία υποσύνολα του
τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο
ποσοστό έκπ τωσης στις τιμές μονάδας τους. Με την με αριθμ. ΔΝΣγ/ οικ.38107/ ΦΝ 466/ 2017
Απόφ αση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφ ορών (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών»
ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/ 2016», η οποία έχει εφ αρμογή
σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων.

Άρθ ρο 12: Προθεσμία εκ τ έλεσης τ ου έργ ου
Η συνολική π ροθ εσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε (1 2 ) μ ήν ες απ ό την ημέρα υπ ογραφ ής
της σύμβασης 82
Αναλυτικότερα στοιχεία για τις π ροθεσμίες του έργου αναφ έρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθ ρο 13: Διαδικασία σύν αψ ης σύμβασης - Όροι υπ οβολής π ροσφ ορώ ν
1 3 .1

Η επ ιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφ ω να με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου
27 του ν. 4412/ 2016 και υπ ό τις π ροϋπ οθέσεις του νόμου αυτού.

1 3 .2

Η οικονομική π ροσφ ορά τω ν διαγω νιζομένω ν, θα συνταχθεί και υπ οβληθεί σύμφ ω να
με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 π αρ. 2.(α) του ν. 4412/ 2016, καθώ ς και στην π αρ. 3.5
π ερ. γ έω ς στ της π αρούσας.

.
1 3 .3

Κάθε π ροσφ έρω ν μπ ορεί να υπ οβάλει μόνο μία π ροσφ ορά. 83

1 3 .4

Δεν επ ιτρέπ εται η υπ οβολή εναλλακτικώ ν π ροσφ ορώ ν.84

1 3 .5

Δε γίνονται δεκτές π ροσφ ορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
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Άρθ ρο 14: Κριτ ήριο Αν άθεσης
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η π λέον συμφ έρουσα απ ό οικονομική άπ οψ η
π ροσφ ορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Άρθ ρο 15: Εγ γ ύηση συμμετ οχής
1 5 .1

Για την συμμετοχή στον διαγω νισμό απ αιτείται η κατάθεση απ ό τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φ ορείς, κατά τους όρους της π αρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/ 2016,
εγγυητικής επ ιστολής συμμετοχής, π ου ανέρχεται στο π οσό τω ν (7 .0 3 5 ,4 9 € ) ευρώ 85 ,
επ τά χιλιάδες τριαντα π έντε ευρώ και σαράντα εννέα λεπ τά.
Στην π ερίπ τω ση ένω σης οικονομικώ ν φ ορέω ν, η εγγύηση συμμετοχής π εριλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπ τει τις υπ οχρεώ σεις όλω ν τω ν οικονομικώ ν φ ορέω ν
π ου συμμετέχουν στην ένω ση.

1 5 .2

Οι εγγυητικές επ ιστολές συμμετοχής π εριλαμβάνουν, σύμφ ω να με το άρθρο 72 π αρ.
12 του ν. 4412/ 2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή ή τον κύριο του έργου ή το φ ορέα κατασκευής του έργου
(ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ), π ρος τον οπ οίο απ ευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το π οσό π ου καλύπ τει η εγγύηση,
στ) την π λήρη επ ω νυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φ ορέα υπ έρ
του οπ οίου εκδίδεται η εγγύηση (στην π ερίπ τω ση ένω σης αναγράφ ονται όλα τα
π αραπ άνω για κάθε μέλος της ένω σης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση π αρέχεται ανέκκλητα και ανεπ ιφ ύλακτα, ο δε
εκδότης π αραιτείται του δικαιώ ματος της διαιρέσεω ς και της διζήσεω ς, και ββ) ότι
σε π ερίπ τω ση κατάπ τω σης αυτής, το π οσό της κατάπ τω σης υπ όκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. (Η υπ οπ ερ. αα΄ δεν εφ αρμοζεται για τις εγγυήσεις π ου
π αρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκώ ν και Δανείω ν).
η) τα στοιχεία της διακήρυξης ( αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την καταληκτική
ημερομηνία υπ οβολής π ροσφ ορώ ν,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψ η υπ οχρέω σης απ ό τον εκδότη τ ης εγγύησης να καταβάλει το π οσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός π έντε (5) ημερώ ν μετά απ ό απ λή έγγραφ η ειδοπ οίηση
εκείνου π ρος τον οπ οίο απ ευθύνεται.

1 5 .3

Η εγ γύηση συμμετοχής π ρέπ ει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της π ροσφ οράς του άρθρου 19 της π αρούσας, ήτοι μέχρι
1 0 / 0 5 / 2 0 2 3, άλλω ς η π ροσφ ορά απ ορρίπ τεται. Η αναθέτουσα αρχή μπ ορεί, π ριν τη
λήξη της π ροσφ οράς, να ζητά απ ό τους π ροσφ έροντες να π αρατείνουν, π ριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της π ροσφ οράς και της εγγύησης συμμετοχής.

1 5 .4

Η εγ γύηση συμμετοχής καταπ ίπ τει, αν ο π ροσφ έρω ν:
απ οσύρει την π ροσφ ορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
π αρέχει, εν γνώ σει του, ψ ευδή στοιχεία ή π ληροφ ορίες π ου αναφ έρονται στο
άρθ ρο 22
δεν π ροσκομίσει εγκαίρω ς τα π ροβλεπ όμενα στο άρθρο 23 της π αρούσας
δικαιολογητικά
στις π εριπ τώ σεις τω ν π αρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/ 2016, π ερί
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π ρόσκλησης για υπ οβολή δικαιολογητικώ ν απ ό τον π ροσω ρινό ανάδοχο, αν,
κατά τον έλεγχο τω ν π αραπ άνω δικαιολογητικώ ν, σύμφ ω να με τα άρθρο 4.2
της π αρούσας, διαπ ιστω θεί ότ ι τα στοιχεία π ου δηλώ θηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ
π ροθέσεω ς απ ατηλά, ή ότι έχουν υπ οβληθεί π λαστά απ οδεικτικά στοιχεία, ή αν,
απ ό τα π αραπ άνω δικαιολογητικά π ου προσκομίσθηκαν νομίμω ς και
εμπ ροθ έσμω ς, δεν απ οδεικνύεται η μη συνδρομή τω ν λόγω ν απ οκλεισμού του
άρθ ρου 18 ή η π λήρω ση μιας ή π ερισσότερω ν απ ό τις απ αιτήσεις τω ν,
δεν π ροσέλθει εγκαίρω ς για υπ ογραφ ή του συμφ ω νητικού.
υπ οβάλει μη κατάλληλη π ροσφ ορά με την έννοια της π ερ. 46 της π αρ. 1 του
άρθ ρου2 του ν. 4412/ 2016
δεν ανταπ οκριθεί στη σχετική π ρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της
π ροβλεπ όμενης, στο άρθρο 4.1 (η) π ροθεσμίας και δεν υπ οβάλλει εξηγήσεις, σε
π ερίπ τω ση
ασυνήθιστα
χαμηλής
π ροσφ οράς,86
1 5 .5

Η εγγύηση συμμετοχής επ ιστ ρέφ εται στον ανάδοχο με την π ροσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγ ύηση συμμετοχής επ ιστρέφ εται στους λοιπ ούς π ροσφ έροντες, σύμφ ω να με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/ 2016 87.

Άρθ ρο 16: Χορήγ ηση Προκατ αβολής – Εγ γ ύηση Προκατ αβολής - Ρήτρα π ρόσθ ετ ης κατ αβολής
(Πριμ)
1 6 .1 Δεν προβλέπεται προκαταβολή στη παρούσα σύμβαση88.
16.2 Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

Άρθ ρο 17: Εγ γ υήσεις καλής εκτ έλεσης και λειτ ουργ ίας τ ου έργ ου
1 7 .1 Για την υπ ογραφ ή της σύμβασης απ αιτείται η π αροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφ ω να
με το άρθρο 72 π αρ. 4 τ ου ν. 4412/ 2016, το ύψ ος της οπ οίας καθορίζεται σε π οσοστό 5% επ ί
της εκτιμώ μενης αξίας της σύμβασης (ή του τμήματος της σύμβασης, σε π ερίπ τω ση
υποδιαίρεσης σε τμήματα), χω ρίς να συμπ εριλαμβάνονται τα δικαιώ ματα π ροαίρεσης, χω ρίς
Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπ ογραφ ή του συμφ ω νητικού 89 .
Σε π ερίπ τω ση τροπ οποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/ 2016, η οπ οία
συνεπ άγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφ είλει να απ αιτ εί απ ό τ ον
ανάδοχο να καταθέσει, μέχρι και την υπ ογραφ ή της τροποπ οιημένης σύμβασης,
συμπ ληρω ματική εγγύηση το ύψ ος της οπ οίας ανέρχεται σε π οσοστό 5% επ ί του π οσού της
αύξησης της αξίας της σύμβασης, χω ρίς ΦΠΑ.
Οι εγγ υητικές επ ιστολές καλής εκτέλεσης π εριλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφ ερόμενα στην
π αράγραφ ο 15.2 της π αρούσας, π λην της π ερ. (η), και επ ιπ ρόσθετα, τον αριθμό και τον τ ίτλο της
σχετικής σύμβασης .
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπ τει συνολικά και χω ρίς διακρίσεις τ ην
εφ αρμογή όλω ν τω ν όρω ν της σύμβασης και κάθε απ αίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του
κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης π ρέπ ει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3)
τουλάχιστον μήνες απ ό το άθροισμα της συμβατικής π ροθεσμίας, της οριακής π ροθεσμίας και
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του χρόνου υπ οχρεω τικής συντήρησης του έργου, σύμφ ω να με το άρθρο 171 του ν. 4412 και τα
έγγραφ α της π αρούσας σύμβασης.
Η εγγ ύηση καλής εκτέλεσης καταπ ίπ τει υπ έρ της αναθ έτουσας αρχής, στην π ερίπ τω ση
π αράβασης απ ό τον ανάδοχο τω ν όρω ν της σύμβασης, όπ ω ς αυτή ειδικότερα ορίζει.
Οι εγ γυητικές επ ιστολές καλής εκτέλεσης, καταπ ίπ τουν με αιτιολογημένη απ όφ αση της
αναθέτουσας αρχής, η οπ οία εκδίδεται μετά απ ό π ροηγούμενη εισήγηση της Διευθύνουσας
Υπ ηρεσίας.90
Ειδικά, σε π ερίπ τω ση οριστικοπ οίησης της απ όφ ασης έκπ τω σης του αναδόχου, το σύνολο τω ν
εγγυήσεω ν γ ια την καλή εκτέλεση του έργου, καταπ ίπ τει υπ έρ του κυρίου του έργου, ω ς ειδική
π οινική ρήτρα, και κατά μέγιστο μέχρι το υπ ολειπ όμενο π ρος κατασκευή π οσό της σύμβασης και
εφ όσον ληφ θεί υπ όψ η π ρος επ ιστροφ ή αρνητικός λογαριασμός.91
Η εγγ ύηση καλής εκτέλεσης, όπ ω ς αυτή διαμορφ ώ θηκε κατόπ ιν τροπ οπ οιήσεω ν της σύμβασης,
κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/ 2016, μειώ νεται αμέσω ς μετά απ ό τ ην έγκριση της τελικής
επ ιμέτρησης απ ό τη διευθύνουσα υπ ηρεσία, κατά π οσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της
συνολικής αξίας.92
Το σύνολο τω ν εγ γυήσεω ν καλής εκτέλεσης επ ιστρέφ εται χω ρίς καθυστέρηση, αμέσω ς μετά απ ό
την έγκριση του π ρω τοκόλλου π αραλαβής και την έγ κριση του τελικού λογαριασμού του έργου.
17.2 Εγ γ ύηση καλής λειτ ουργ ίας

Δεν προβλέπεται για το παρόν έργο 93
17. 3 Οι κρατήσεις της π αρ. 12 του άρθρου 152 του ν. 4412/ 2016, π ερί λογαριασμώ ν και
π ιστοπ οιήσεω ν, μπ ορεί να αντικατασταθούν οπ οτεδήπ οτε απ ό τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με
ισόπ οση εγγυητική επ ιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές π εριορίζονται κατά π οσοστό π έντε τοις εκατό
(5%) επ ί της αξίας τω ν εργασιώ ν π ου π εριλαμβάνονται στις υπ οβεβλημένες στην υπ ηρεσία
επ ιμετρήσεις. Η μείω ση απ οφ ασίζεται απ ό τη διευθύνουσα υπ ηρεσία, ύστερα απ ό αίτηση του
αναδόχου, η οπ οία συνοδεύεται απ ό ειδικό απ ολογισμό τω ν εργασιώ ν τω ν οπ οίω ν έχουν
υποβληθεί οι επ ιμετρήσεις.94
Άρθ ρο 17Α: Έκδ οση εγ γ υητ ικώ ν
1 7 .Α.1 . Οι εγγυητικές επ ιστολές τω ν άρθρω ν 15, 16 και 17 εκδίδονται απ ό π ιστω τικά ή
χρηματοδοτικά ιδρυματα η ασφ αλιστικες επ ιχειρησεις κατα την εννοια τω ν π εριπ τω σεω ν β΄ και
γ΄ της π αρ. 1 του αρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) π ου λειτουργουν νομιμα στα κρατη- μέλη
της Ένω σης ή του Ευρω π αϊκού Οικονομικού Χώ ρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφ ω να με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπ ορούν, επ ίσης, να εκδίδονται απ ό το
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να π αρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθ ηκώ ν και Δανείω ν με
π αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού π οσού.95 Αν συσταθεί π αρακαταθήκη με
γραμμάτιο π αρακατάθεσης χρεογράφ ω ν στο Ταμείο Παρακαταθηκώ ν και Δανείω ν, τ α
τοκομερίδια ή μερίσματα π ου λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επ ιστρέφ ονται μετά τη
λήξη τους στον υπ έρ ου η εγγύηση οικονομικό φ ορέα.
1 7 .Α.2 Οι εγγυητικές επ ιστολές εκδίδονται κατ’ επ ιλογή του οικονομικού φ ορέα/ αναδόχου απ ό
ένα ή π ερισσότερους εκδότες της π αραπ άνω π αραγράφ ου, ανεξαρτήτω ς του ύψ ους τω ν.
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Η αναθ έτουσα αρχή επ ικοινω νεί με τ ους φ ορείς π ου φ έροντ αι να έχουν εκδώ σει τ ις
εγ γ υητ ικ ές επ ιστ ολές, π ροκ ειμένου ν α διαπ ιστ ώ σει τ ην εγ κ υρότ ητά τους 96 .
Άρ θ ρ ο 1 8 : Ημερ ομην ία κ α ι ώ ρ α
α π οσφ ρ ά γ ισης

λήξης τ ης π ρ οθ εσμία ς υπ οβ ολής τ ω ν π ρ οσφ ορ ώ ν -

Ως ημερ ομην ία και ώ ρα λήξης τ ης π ροθεσμίας υπ οβολής των προσφ ορών97 ορίζεται η
1 0 / 0 6 / 2 0 2 2 , ημέρα Πα ρ α σκ ευ ή και ώ ρα 15:00 μ.μ..
Ως ημερ ομην ία κα ι ώ ρ α ηλεκ τ ρ ον ικ ής α π οσφ ρ ά γ ισης
1 6 / 0 6 / 2 0 2 2 , ημ έρ α Πέμπ τ η κ α ι ώ ρ α 1 0:0 0 π .μ ..

τω ν π ροσφ ορώ ν ορίζεται η

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η απ οσφ ράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία π ροσφ ορά, η απ οσφ ράγιση και η
καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφ αση της
αναθέτουσας αρχής. Η απ όφ αση αυτή κοινοποιείται
στους προσφ έροντες, μέσω της
λειτουργικότητας “Επ ικοινω νία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,
και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφ όσον διαθέτει, καθώς και
στον ειδικό, δημόσια π ροσβάσιμο, χώ ρο “ηλεκτρονικοί διαγ ω νισμοί” της π ύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η
αποσφ ράγιση τω ν προσφ ορών ή δεν υπ οβληθούν προσφ ορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία,
εφ αρμοζομένων κατά τα λοιπ ά των διατάξεων των δύο π ροηγούμενων εδαφ ίων. Σε π ερίπ τω ση π ου
και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η απ οσφ ράγιση τω ν π ροσφ ορώ ν ή δεν
υποβληθούν π ροσφ ορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψ ης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω
έργο με την εκ νέου τ ήρηση όλω ν τω ν διατυπ ώ σεω ν δημοσιότητας π ου π ροβλέπ ονται στις
διατάξεις του π αρόντος (επ αναληπ τικός διαγω νισμός, σύμφ ω να με τις διατάξεις του άρθρου 98
π αρ. 1 π ερ. α του ν. 4412/ 2016).
Άρθ ρο 19: Χρόνος ισχύος π ροσφ ορώ ν
19.1 Κάθε υποβαλλόμενη προσφ ορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγω νισμό κατά τη διάταξη
του άρθρου 97 του ν. 4412/ 2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών98, απ ό την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφ ορών.
1 9 .2 Προσφ ορά π ου ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απ ό αυτόν π ου π ροβλέπ εται στο π αρόν
απ ορρίπ τεται ω ς μη κανονική 99 .
1 9 .3 Η αναθέτουσα αρχή μπ ορεί, π ριν τη λήξη τ ου χρόνου ισχύος της προσφ οράς, να ζητά απ ό
τους π ροσφ έροντες να π αρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της π ροσφ οράς τους και της εγγύησης
συμμετοχής. κατ’ ανώ τατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το π ροβλεπ όμενο στην π αρ. 19.1 .
Μετά απ ό τη λήξη και του π αραπ άνω ανώ τατου χρονικού ορίου π αράτασης ισχύος της
π ροσφ οράς, τα απ οτελέσματα της π αρούσας διαδικασίας ανάθ εσης ματαιώ νονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά π ερίπ τω ση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας
εξυπ ηρετεί το δημόσιο συμφ έρον, οπ ότε οι οικονομικοί φ ορείς π ου συμμετέχουν στη διαδικασία
μπορούν να επ ιλέξουν να π αρατείνουν την π ροσφ ορά τους, εφ όσον τους ζητηθεί π ριν απ ό την
π άροδο του ανω τέρω ανώ τατου ορίου π αράτασης της π ροσφ οράς τους. Η διαδικασία ανάθεσης
συνεχίζεται με όσους π αρέτειναν τις π ροσφ ορές τους και απ οκλείονται οι λοιπ οί οικονομικοί
φ ορείς.
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1 9 .4 Αν λήξει ο χρόνος ισχύος τω ν π ροσφ ορώ ν και δεν ζητηθεί π αράταση της π ροσφ οράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απ όφ ασή της, εφ όσον η εκτέλεση της σύμβασης
εξυπ ηρετεί το δημόσιο συμφ έρον, να ζητήσει, εκ τω ν υστέρω ν, απ ό τους οικονομικούς φ ορείς
π ου συμμετέχουν στη διαδικασία να π αρατείνουν τον χρόνο ισχύος της π ροσφ οράς τους, καθώ ς
και της εγγ ύησης συμμετοχής, οπ ότε η διαδικασία συνεχίζεται με τους οικονομικούς φ ορείς, οι
οπ οίοι π ροέβησαν στις ανω τέρω ενέργειες.
Άρθ ρο 20: Δημοσιότ ητ α/ Δαπ άν ες δ ημοσίευσης
1. Η π αρούσα Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.
2 . Τα έγ γραφ α της π αρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχω ρήθηκαν στο σχετικό
ηλεκτρονικό χώ ρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 1 8 9 4 0 3 , και
αναρτήθηκαν στ η Διαδικτυακή Πύλη (www.pr omitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
3 . Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimosiraklias.gr ), αναρτάται σχετική
ενημέρω ση, σύμφ ω να με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της π αρούσας.
4 . Περίληψ η της π αρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπ ο 100 , σύμφ ω να με το
άρθρο 66 ν. 4412/ 2016 και αναρτάται στο π ρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητω ν δημοσιεύσεων της περίληψης της
δημοπ ρασίας στην οπ οία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον π ρώτο
λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν π ροηγούμενων διαγωνισμών
για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητω ν εκ του νόμου
δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε π ροσφ έροντα ο οποίος
δεν αποκλείεται απ ό τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα
κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας.
Άρθ ρο 21: Δικαιούμενοι συμμετ οχής στ η δ ιαδικασία σύν αψ ης σύμβασης
21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φ υσικά ή νομικά π ρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 101
π ου
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ ες έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 1 ης τάξης και άν ω και όσοι έχουν τα
νόμιμα δικαιώματα 102 και π ου είναι εγκατεστημένα σε103 :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες π ου έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπ τεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 104 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφ ωνίας, καθώς και
δ) σε τριτες χωρες που δεν εμπιπ τουν στην περιπ τωση γ΄ της π αρουσας παραγραφ ου και εχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφ ωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Στ ον β αθ μό π ου κ αλύπ τ οντ αι απ ό τ α Παραρτ ήματ α 1, 2, 4, 5, 6 και 7 κ αι τ ις γ εν ικ ές
σημειώ σεις τ ου σχετ ικ ού με τ ην Ένω ση Προσαρτ ήματ ος I τ ης ΣΔΣ, καθ ώ ς και τ ις λοιπ ές
δ ιεθνείς συμφ ω ν ίες απ ό τ ις οπ οίες δεσμεύετ αι η Ένω ση, οι αναθ έτ ουσες αρχές επ ιφ υλάσσουν
γ ια τ α έργ α, τ α αγ αθ ά, τ ις υπ ηρεσίες κ αι τ ους οικ ον ομικ ούς φ ορείς τ ω ν χω ρώ ν π ου έχουν
υπ ογ ράψ ει τ ις εν λόγ ω συμφ ω νίες μετ αχ είριση εξίσου ευνοϊκ ή με αυτ ήν π ου επ ιφ υλάσσουν
γ ια τ α έργ α, τ α αγ αθ ά, τ ις υπ ηρεσίες και τ ους οικ ονομικ ούς φ ορείς τ ης Έν ω σης 105 .
21.2 Οικονομικός φ ορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης106,
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φ ορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και των π αρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/ 2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφ ή για την υποβολή
προσφ οράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφ ή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφ αλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φ ορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπ ραξία).
Άρθ ρο 22: Κριτ ήρια π οιοτ ικής επ ιλογ ής
Οι μεμονωμένοι π ροσφ έροντες π ρέπ ει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επ ιλογής.
Στην π ερίπτωση ένωσης οικονομικών φ ορέων, ισχύουν τα εξής :
- αναφ ορικά με τις απ αιτήσεις του άρθρου 22 Α της π αρούσας, αυτές θα π ρέπ ει να ικανοποιούνται
από κάθε μέλος της ένωσης
- αναφ ορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να
είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφ ωνα με τα ειδικότερα στο ω ς άνω
άρθρο, τουλάχιστον σε μια απ ό τις κατηγορίες που αφ ορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω,
αθροιστικά πρέπει να καλύπ τονται όλες οι κατηγορίες του έργου.

22.Α. Λόγ οι απ οκ λεισμού
Κάθε π ροσφ έρων απ οκ λείετ αι από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
εφ όσον συντρέχει στο πρόσωπ ό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φ υσικό ή νομικό πρόσωπ ο) ή σε
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ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικώ ν φ ορέων) ένας από τους λόγους των
παρακάτω περιπ τώσεω ν:
22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη 107 καταδικαστική απ όφ αση για ένα από τα
ακόλουθα εγκλήματα:
α) συμμετοχή σε εγ κ ληματ ικ ή οργ άνω ση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απ όφ ασης-πλαίσιο
2008/ 841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),
β) εν εργ ητ ικ ή δω ροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
δωροδοκίας, στην οπ οία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρω παϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην π αρ. 1 του άρθρου 2 της απ όφ ασης-πλαίσιο
2003/ 568/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπ ολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπ ως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φ ορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία π ολιτικών προσώπων), 236
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 π αρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικώ ν λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώ δικα,
γ ) απ άτ η, εις βάρος των οικονομικών συμφ ερόντων της Ένωσης κατά την έννοια των άρθρων 3 και
4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/ 1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου
2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απ άτης εις βάρος τω ν
οικονομικών συμφ ερόντων της Ένωσης (L 198/ 28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α
(δωροδοκία πολιτικών προσώπω ν), 216 (πλαστογραφ ία), 236 (δωροδοκία υπ αλλήλου), 237 παρ. 2-4
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη
κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις
επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώ δικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/ 2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφ ονται κατά των οικονομικών
συμφ ερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφ ερόντων,
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
(επικουρικές διατάξεις για την π οινική προστασία των οικονομικών συμφ ερόντων της Ευρω παϊκής
Ένωσης) του ν. 4689/ 2020 (Α’103),
δ ) τρομοκρατ ικά εγ κλήματ α ή εγ κλήματ α συνδ εόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/ 541 του Ευρω παϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
και την αντικατάσταση της απόφ ασης-πλαισίου 2002/ 475/ ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την
τροπ οποίηση της απόφ ασης 2005/ 671/ ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/ 31.03.2017)) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και
τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των
άρθρων 32-35 του ν. 4689/ 2020 (Α’103),
ε) νομιμοπ οίηση εσόδ ω ν απ ό π α ράν ομες δ ραστ ηριότ ητ ες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/ 849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/ 2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/ 60/ ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/ 70/ ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L
141/ 05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/ 2018 (Α’ 139), ),
στ ) π αιδ ικ ή εργ ασία και άλλες μορφ ές εμπ ορίας αν θρώ π ω ν, όπ ως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/ 36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απ ριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπ ολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την π ροστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφ ασης-πλαίσιο 2002/ 629/ ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
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101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία
ανθρώπων). Ο οικονομικός φ ορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφ αση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φ ορέα ή έχει εξουσία εκπροσώ πησης, λήψης
αποφ άσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφ ίου αφ ορά:
α) Στις περιπ τώσεις εταιρειών π εριορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), π ροσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικών Κεφ αλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστές.
β) Στις περιπ τώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφ αση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπ τώσεις νομικών προσώπων, τον, κατά περίπτωση, νόμιμο εκπρόσωπο108 .

22.A.2
α) Όταν ο προσφ έρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφ ορά στην καταβολή φ όρων ή
εισφ ορών κοινωνικής ασφ άλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφ αση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφ ωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/ και
β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφ έρω ν έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφ ορά την καταβολή φ όρων ή εισφ ορών κοινωνικής ασφ άλισης.
Αν ο προσφ έρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του π ου αφ ορούν τις εισφ ορές κοινωνικής ασφ άλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την
επικουρική ασφ άλιση.
Οι υπ οχρεώσεις τω ν περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφ όσον δεν έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες ή εφ όσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό π ου τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο π ροσφ έρων, όταν έχει εκπ ληρώσει τις υπ οχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους
φ όρους ή τις εισφ ορές κοινωνικής ασφ άλισης που οφ είλει, συμπ εριλαμβανομένων, κατά περίπ τωση,
των δεδουλευμένω ν τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους, στο μέτρο π ου τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού 109

22.A.3 α) Κατ’ εξαίρεση, για τους π ιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφ έροντος............110
(όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, οι οπ οίοι συμπ ληρώνονται από την
αναθέτουσα αρχή ) δεν εφ αρμόζονται οι παράγραφ οι 22.A.1 και 22.A.2.
[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφ εται η περίπτωση α].
β) Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφ ώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά π οσά των
φ όρων ή των εισφ ορών κοινωνικής ασφ άλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφ έρων
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφ είλεται λόγω αθέτησης των υπ οχρεώσεών του όσον
αφ ορά στην καταβολή φ όρω ν ή εισφ ορών κοινωνικής ασφ άλισης σε χρόνο κατά τον οπ οίο δεν είχε
τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφ ωνα με το τελευταίο εδάφ ιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73
ν. 4412/ 2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής π ροσφ οράς του άρθρου 18 της
παρούσας, δεν εφ αρμόζεται 111η π αράγραφ ος 22.Α.2.
[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η περίπτωση β. Εάν
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παραμείνει προτείνεται να προσδιορίζεται στο παρόν σημείο το ανώτατο ποσοτικό όριο των φ όρων ή
των εισφορών μέχρι το οποίο ισχύει η παρέκκλιση].
22.Α.4. Απ οκλείετ αι απ ό τ η συμμετ οχή στ ην π αρούσα δ ιαδ ικασία σύναψ ης δ ημόσιας
σύμβ ασης π ροσφ έρω ν σε οπ οιαδήπ οτ ε απ ό τ ις ακόλουθ ες κατ αστ άσεις :112
(α) έχει αθετήσει τις υπ οχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/ 2016,
περί αρχών π ου εφ αρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεω ν,
(β ) εάν ο οικονομικός φ ορέας τελεί υπό π τώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης
ή τελεί υπ ό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα απ ό παρόμοια διαδικασία, προβλεπ όμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπ ορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φ ορέα, ο οπ οίος βρίσκεται σε μια εκ
των καταστάσεων που αναφ έρονται στην παρούσα περίπ τωση, υπό την προϋπόθεση ότι η
αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φ ορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επ ιχειρηματικής του
λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/ 2016), 113
(γ ) εαν, με την επιφ υλαξη της π αραγραφ ου 3β του αρθρου 44 του ν. 3959/ 2011(Α΄93), περι ποινικων
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επ αρκώς εύλογες
ενδείξεις π ου οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φ ορέας συνήψ ε συμφ ωνίες με άλλους
οικονομικούς φ ορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφ ερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/ 2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί απ οτελεσματικά με άλλα, λιγότερο π αρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την π ρότερη συμμετοχή των οικονομικών
φ ορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφ ωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 48 του ν. 4412/ 2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ ) εάν ο οικονομικός φ ορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, π ροηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φ ορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα
την π ρόωρη καταγγελία της π ροηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν ο οικονομικός φ ορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων, κατά
την παροχή των πληροφ οριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απ ουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την π λήρω ση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψ ει τις πληροφ ορίες αυτές ή δεν
είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφ αρμογή του άρθρου 79 του
ν. 4412/ 2016, περί Ευρω παϊκού Ενιαίου Εγγράφ ου Σύμβασης, καθώς και του άρθρου 23 της
παρούσας,
(η) εάν ο οικονομικός φ ορέας επ ιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπ ο τη διαδικασία λήψης
αποφ άσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές π ληροφ ορίες π ου ενδέχεται να του
αποφ έρουν αθέμιτο π λεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό
τρόπ ο π αραπλανητικές π ληροφ ορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφ άσεις π ου
αφ ορούν τον αποκλεισμό, την επ ιλογή ή την ανάθεση,
(θ ) εάν ο οικονομικός φ ορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οπ οίο θέτει σε
αμφ ιβολία την ακεραιότητά του.
22.Α.5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό),
οικονομικός φ ορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφ αρμογής της π αρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
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3310/ 2005 (εθνικός λόγ ος απ οκ λεισμού). 114
Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφ ορούν στις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφ ορά
αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφ άλαιο άλλου νομικού προσώπου
που υποβάλλει π ροσφ ορά ή σε νομικά πρόσω πα της αλλοδαπής π ου αντιστοιχούν σε ανώνυμη
εταιρεία.
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής:
α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες,
β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφ ου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επ ιχειρήσεις
επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφ αλαίων/ ενεργητικού (asset/ fund
managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφ αλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms),
υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει
το εβδομήντα π έντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψ ήφ ων και είναι εποπ τευόμενες από
Επιτροπές Κεφ αλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.115

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φ ορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω π ράξεων
ή παραλείψεων αυτού είτε π ριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπ τώσεις των
προηγούμενων π αραγράφ ων. 116
Εάν η π ερίοδ ος απ οκ λεισμού δ εν έχει καθ οριστ εί με αμετ άκ λητ η απ όφ αση, στ ις π εριπ τ ώ σεις
τ ης π α ραγράφ ου 22.Α.1 η π ερίοδ ος αυτ ή ανέρχετ αι σε π έν τ ε (5) έτ η α π ό τ ην ημερομηνία τ ης
κατ αδίκ ης με αμετ άκ λητ η απ όφ αση και στ ις π εριπ τ ώ σεις τ ης π αραγράφ ου 22.Α.4 στ α τρία
(3) έτ η απ ό τ ην ημερομηνία έκδοσης π ράξης π ου β εβαιώ νει τ ο σχετ ικό γ εγ ονός.117

22.Α.7. Οικονομικός φ ορέας π ου εμπίπ τει σε μια από τις καταστάσεις π ου αναφ έρονται στις
παραγράφ ους 22.Α.1 και 22.Α.4 118 , εκτός από την π ερίπ τω ση β, μπορεί να π ροσκομίζει στοιχεία 119
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Για τον σκοπ ό αυτόν, ο οικονομικός φ ορέας
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει απ οζημίωση για ζημίες που
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπ τωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις
περιστάσεις με ολοκληρω μένο τρόπ ο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει
λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού
κατάλληλα για την αποφ υγή π εραιτέρω π οινικώ ν αδικημάτων ή π αραπ τωμάτων. 120 Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φ ορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπ τώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φ ορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φ ορέα το σκεπτικό της απόφ ασης αυτής.
Οικονομικός φ ορέας που έχει απ οκλειστεί, σύμφ ωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη
απόφ αση, απ ό τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης π αραχώρησης δεν
μπ ορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του απ οκλεισμού π ου ορίζεται
στην εν λόγω απόφ αση
22.Α.8. Η απόφ αση για την διαπ ίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη π αράγραφ ο εκδίδεται σύμφ ωνα με τα οριζόμενα στις π αρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/ 2016. 121
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22.Α.9. Οικονομικός φ ορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου
αποκλεισμού σύμφ ωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει
αποκλείεται απ ό την π αρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Κριτ ήρια επ ιλογ ής (22.Β – 22.Δ) 122
22.Β. Κατ αλληλότ ητ α γ ια τ ην άσκηση τ ης επ αγ γ ελματ ικ ής δραστ ηριότ ητας
Όσον αφ ορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι
οικονομικοί φ ορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφ έροντες π ου είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπ τικώ ν Επ ιχειρήσεω ν (Μ.Ε.ΕΠ.) για το
χρονικό διάστημα π ου εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ.
71/ 2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), απ ό την έναρξη
ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφ ερειακών Ενοτήτων123, ανά περίπ τωση, στην
κατηγορία/ -ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας124 . Οι προσφ έροντες που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπ αϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του
παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Ατου ν. 4412/ 2016.

22.Γ. Οικονομικ ή και χρηματ οοικον ομικ ή επ άρκ εια 125

Δεν απαιτείται ελάχιστο όριο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας σύμφωνα με το
Π.Δ.71/2019.
..............................................................................
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φ ορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απ αιτήσεις καλύπ τονται
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
[όπου κρίνεται αναγκαίο διευκρινίζεται διαφ ορετικός τρόπος, με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών
φορέων πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, ήτοι από ένα
τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή αν θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή
οποιοσδήποτε άλλος τρόπος κάλυψής τους, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και
είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας126.]

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που
εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π .δ. 71/ 2019, δεν θα πρέπ ει να
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπ ολοίπ ου εργολαβικών συμβάσεων,
σύμφ ωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/ 2008, όπ ως ισχύει.
Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ
71/ 2019, οι εργοληπ τικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπ ολοίπ ου εργολαβικών συμβάσεων,
σύμφ ωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού.

22.Δ. Τεχνικ ή και επ αγ γ ελματ ική ικανότ ητ α 127

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν την τεχνική
και επαγγελματική ικανότητα ως εξής:
Για την κατηγορία Έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ : Περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση έναν (1)
τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β΄
βαθμίδας & δύο (2) Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας, τουλάχιστον.
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Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ.
71/2019, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο
ΜΕΕΠ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (και κατά το μέρος που αφορά στις αναβαθμισμένες Κ/Ξ της παρ.22Γ),
στην κατηγορία Οικοδομικών Έργων, και της παρ. 3β του άρθρου 100του Ν. 3669/2008 στην
κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φ ορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απ αιτήσεις καλύπ τονται
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
[όπου κρίνεται αναγκαίο διευκρινίζεται ο διαφορετικός τρόπος, με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών
φορέων πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας128, ήτοι από ένα τουλάχιστον
μέλος της ένωσης ή θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή οποιοσδήποτε
άλλος τρόπος κάλυψής τους, εφ όσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο
με την αρχή της αναλογικότητας129.]
[Επ ισημα ίνετα ι ότ ι γ ια τ η συμπ ερίληψη στ α έγ γρα φ α τ ης σύμβα σης, α π α ιτ ήσεω ν οικονομικής
κα ι χ ρημα τ οοικονομικής επ ά ρκεια ς, κα θ ώ ς κα ι τ εχνικής κα ι επ α γ γ ελμα τ ικ ής ικα νότ ητ α ς,
π έρα ν τω ν π ροβλεπ όμενω ν στ ο π .δ. 71/ 2019 (Α` 112), γ ια τ ην εγ γρα φ ή κα ι κα τά τ α ξη σε τ ά ξη
τω ν οικείω ν μητ ρώ ω ν, α ντ ίστ οιχου π ροϋπ ολογ ισμού κα ι κα τ ηγ ορία ς έργ ου, οι α να θ έτ ουσες
α ρχές οφ είλουν π ροηγ ουμένω ς να ζητ ούν γ νω μοδότ ηση τ ου α ρμόδιου τ εχνικού συμβουλίου
τ ης Γενικής Γρα μμα τ εία ς Υπ οδομώ ν. Το τ ελευτ α ίο εντ ός τ ης τα χθ είσα ς α π ό τ ην α να θ έτ ουσα
α ρχή π ροθ εσμία ς, η οπ οία δεν μπ ορεί να είνα ι μικρότ ερη τω ν τ ριά ντ α (30) ημερώ ν, ελέγ χει εά ν
οι α π α ιτ ήσεις π ου ζητ ούντ α ι α π ό τ ην α να θ έτ ουσα α ρχή να συμπ εριληφ θ ούν στ α έγ γρα φ α τ ης
σύμβα σης δικα ιολογούντ α ι α π ό τ η φ ύση τ ης σύμβα σης, σχετ ίζοντ α ι κα ι είνα ι α νά λογ ες π ρος
τ ο α ντ ικείμενό τ ης.130]

22.Ε. Πρότ υπ α διασφ άλισης π οιότ ητ ας και π ρότ υπ α π εριβαλλοντ ικ ής δ ιαχείρισης 131
Δεν απαιτούνται.
22.ΣΤ. Στ ήριξη στ ις ικανότ ητ ες άλλω ν φ ορέω ν (Δάνεια εμπ ειρία)
Όσον αφ ορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά
με την τεχνική και επ αγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φ ορέας μπ ορεί, να στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φ ορέων, ασχέτως της νομικής φ ύσης τω ν δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση
αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους π όρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φ ορέων στην ικανότητα τω ν οποίων στηρίζονται.
Όσον αφ ορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα
που ορίζονται στην περίπ τωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν.
4412/ 2016 ή με την σχετική επ αγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φ ορείς, μπορούν να βασίζονται
στις ικανότητες άλλων φ ορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπ ηρεσίες για
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν ο οικονομικός φ ορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φ ορέω ν όσον αφ ορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φ ορέας και αυτοί οι
φ ορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι132 για την εκτέλεση της σύμβασης.
Στην περίπ τωση ένωσης οικονομικών φ ορέων, η ένωση μπ ορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φ ορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επ αγγελματική
ικανότητα).
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Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφ ωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φ ορείς,
στις ικανότητες τω ν οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφ έρω ν, π ληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής και, εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
Η αναθέτουσα αρχή απ αιτεί απ ό τον οικονομικό φ ορέα να αντικαταστήσει έναν φ ορέα που δεν
πληροί σχετικό κριτήριο επ ιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22.Α
της π αρούσας.
Η αντικατάσταση του φ ορέα, στις ικανότητες του οπ οίου στηρίζεται ο οικονομικός φ ορέας που δεν
πληροί σχετικό κριτήριο επ ιλογής ή για τον οποίον συντρέχουν λόγοι απ οκλεισμού της παρούσας,
γίνεται κατόπιν π ρόσκλησης προς τον οικονομικό φ ορέα, εντός τριάντα (30) ημερών απ ό την
ημερομηνία κοινοποίησης της π ρόσκλησης στον οικονομικό φ ορέα, για κάθε τρίτο στις ικανότητες
του οποίου στηρίζεται, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Ο φ ορέας με τον
οποίο αντικαθίσταται ο φ ορέας του προηγούμενου εδαφ ίου δεν επιτρέπ εται να αντικατασταθεί εκ
νέου.
Άρθ ρο 23: Απ οδεικ τ ικά μέσα κ ριτ ηρίω ν π οιοτ ικ ής επ ιλογ ής 133
23.1 Κατά την υποβολή προσφ ορών οι οικονομικοί φ ορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφ ο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφ ωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/ 2016, το
οποιο ισοδυναμει με ενημερωμενη υπευθυνη δηλωση, με τις συνεπ ειες του ν. 1599/ 1986 (Α΄75), ως
π ροκατ αρκτ ική απ όδ ειξη π ρος αντικατάσταση των πιστοπ οιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή
τρίτα μέρη, επιβεβαιώ νοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φ ορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επ ιλογής τα οπ οία έχουν καθορισθεί, σύμφ ωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της
παρούσας.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπ ορεί να ζητηθεί από τους
προσφ έροντες να υπ οβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφ ου, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Το ΕΕΕΣ φ έρει υπογραφ ή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο μπορούν να
υποβάλονται προσφ ορές.
Αν στο διάστημα π ου μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφ ής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφ ορών έχουν επ έλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του,
στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φ ορέας αποσύρει την προσφ ορά του, χωρίς να απ αιτείται απόφ αση της
αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.134 .
Ο οικονομικός φ ορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφ ορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη
την υπογραφ ή του κατά περίπ τωση εκπροσώπου του οικονομικού φ ορέα, η προκαταρκτική απόδειξη
των λόγων αποκλεισμού που αναφ έρονται στο άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των
φ υσικών π ροσώπων π ου είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπ τικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπ ροσώπ ησης, λήψ ης απ οφ άσεων ή ελέγχου σε αυτόν 135.
Ως εκπρόσωπ ος του οικονομικού φ ορέα, για την εφ αρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπ ως π ροκύπ τει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του
κατά το χρόνο υπ οβολής της π ροσφ οράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φ υσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φ ορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης136 .
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Ο οικονομικός φ ορέας φ έρει την υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στην
αναθέτουσα αρχή, ως έχουσα την αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου για την τυχόν συνδρομή λόγω ν
αποκλεισμού 137, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους π ου προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν.
4412/ 2016 και στο άρθρο 22.Α της παρούσης 138 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφ θέντα
μέτρα π ρος αποκατάσταση της αξιοπ ιστίας του.
Επισημαίνεται ότι, κατά την απ άντηση οικονομικού φ ορέα στο ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου
αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης για σύναψη συμφ ωνιών με άλλους οικονομικούς φ ορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγω νισμού, η συνδρομή π εριστάσεων, όπως η τριετής παραγραφ ή της παρ. 10
του άρθρου 73, π ερί λόγω ν απ οκλεισμού, ή η εφ αρμογή της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/ 2011
(Α’93), αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.
Οι προηγούμενες αρνητικές απ αντήσεις στο ανωτέρω ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου
εντύπου ή δήλωσης, απ ό οικονομικούς φ ορείς οι οπ οίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφ αρμογής της παρ. 3β
του άρθρου 44 του ν. 3959/ 2011, δεν στοιχειοθετούν τον λόγο αποκλεισμού των π ερ. ζ’ ή/ και θ’ της
παρ. 4 του άρθρου 73 του παρόντος και δεν απαιτείται να δηλωθούν κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
και κάθε αντίστοιχου εντύπ ου.
Όσον αφ ορά τις υποχρεώσεις για την καταβολή φ όρων ή εισφ ορών κοινωνικής ασφ άλισης (περ. α’
και β’ της π αρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/ 2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφ όσον
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφ όσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που
τηρείται. Στην περίπ τωση αυτή, ο οικονομικός φ ορέας δεν υπ οχρεούται να απ αντήσει καταφ ατικά
στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φ ορέας έχει ανεκπλήρωτες
υποχρεώσεις όσον αφ ορά στην καταβολή φ όρων ή εισφ ορών κοινωνικής ασφ άλισης ή, κατά
περίπ τωση, εάν έχει αθετήσει τις π αραπάνω υποχρεώσεις του. 139
Στην περίπτωση υποβολής προσφ οράς από ένωση οικονομικώ ν φ ορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφ ο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Στην περίπ τωση που προσφ έρων οικονομικός φ ορέας δηλώνει στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφ ο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) την π ρόθεσή του για ανάθεση υπ εργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ
και το ΕΕΕΣ του υπεργολάβου.
Στην περίπ τωση που π ροσφ έρων οικονομικός φ ορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή
περισσότερων φ ορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθε φ ορέα, στις ικανότητες
του οποίου στηρίζεται.
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προσφ έροντες δηλώνουν το ανεκτέλεστο υπ όλοιπο εργολαβικών
συμβάσεων στο Μέρος IV του ΕΕΕΣ, Ενότητα Β («Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια»),
στο
πεδίο
«Λοιπές
οικονομικές
ή
χρηματοοικονομικές
απαιτήσεις».
23.2. Δικαιολογ ητ ικά (Απ οδ εικτ ικά μέσα)
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπ ως ορίστηκαν στα άρθρα 21
και 22 της παρούσας, κρίνονται:
α) κατά την υποβολή της προσφ οράς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ,
β) κατά την υπ οβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφ ωνα με το άρθρο 4.2 (α έως δ) και
γ)κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης, σύμφ ωνα με την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 105 του
ν.4412/ 16, και στο άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας.
Στην περίπτωση που π ροσφ έρων οικονομικός φ ορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φ ορέων, σύμφ ωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φ ορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται ο προσφ έρων οικονομικός φ ορέας ή ένωση αυτών, υπ οχρεούνται στην υπ οβολή των
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δικαιολογητικώ ν π ου αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπ τωση (άρθρου 22 Β – Ε).
Οι οικονομικοί φ ορείς δεν υπ οχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα απ οδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα π ιστοποιητικά
ή τις συναφ είς πληροφ ορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό
φ άκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφ ων ή σύστημα π ροεπιλογής. Η
δήλωση για την π ρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένω ν εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφ ο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφ ο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οπ οίο π εριέχονται επ ίσης οι πληροφ ορίες που
απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων,
τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπ τω ση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φ ορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφ α του άρθρου 23.3 έως 23.10 της παρούσας, υπ οβάλλονται και γίνονται
αποδεκτά, σύμφ ωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Τα αποδεικτικά
έγγραφ α συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφ ρασή τους στην
ελληνική γλώσσα σύμφ ωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από
προσφ έροντες, σε οπ οιοδήπ οτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα
ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
23.3 Δικαιολογ ητ ικά μη συνδ ρομής λόγ ω ν απ οκλεισμού του άρθ ρου 2 2 Α.
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής π ρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή,
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της
παρούσας 140 :
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθ ρου 22Α, ο προσωρινός
ανάδοχος υπ οβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
(α) για την π αράγραφ ο Α.1 τ ου άρθ ρου 22 τ ης π αρούσας:
απ όσπ ασμα τ ου π οινικού μητρώ ου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφ ου π ου εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φ ορέας, από το οποίο π ροκύπτει ότι π ληρούνται αυτές
οι προϋποθέσεις, π ου να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες π ριν απ ό την υποβολή του 141 . Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω απ οσπ άσματος αφ ορά και τα π ρόσωπα των τελευταίων τεσσάρων
εδαφ ίων της π αραγράφ ου Α.1 του άρθρου 22.
(β ) γ ια τ ην π αράγραφ ο Α.2 τ ου άρθρου 22: πιστοπ οιητικό που εκδίδεται απ ό την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του
οικονομικού φ ορέα, όσον αφ ορά στην καταβολή φ όρων (φ ορολογ ικ ή ενημερότ ητ α) και στην
καταβολή των εισφ ορών κοινωνικής ασφ άλισης (ασφ αλιστ ικ ή ενημερότ ητ α) 142 , σύμφ ωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι
εν ισχύ κατά το χρόνο υπ οβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφ έρεται σε αυτό χρόνος
ισχύος, π ου να έχει εκδοθεί έω ς τρεις (3) μήνες π ριν από την υπ οβολή του 143.
Για τους π ροσφ έροντες π ου είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:
β1) π ιστ οπ οιητ ικό φ ορολογ ικ ής ενημερότ ητ ας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φ ορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες
συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφ έροντες θα υποβάλλουν
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υπεύθυνη δήλωση144 περί του ότι δεν έχουν υπ οχρέωση καταβολής φ όρων στην Ελλάδα. Σε
περίπ τωση που έχουν τέτοια υπ οχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της Α.Α.Δ.Ε.
[Απ ό τ ην 31η.10.2020 όλοι οι φ ορείς τ ου δημόσιου κα ι τ ου ευρύτ ερου δημόσιου τ ομέα
υπ οχρεούντ α ι να λα μβά νουν τ ο α π οδεικτ ικό ενημερότ ητ α ς τω ν π α ρ. 1 κα ι 4 τ ου ά ρθ ρου 12 τ ου
ν. 4174/ 2013 (Α’ 170) μέσω τ ης δια λειτ ουργ ικότ ητ α ς τω ν π ληροφ ορια κώ ν τ ους συστ ημά τω ν
με τ ο Κέντ ρο Δια λειτ ουργ ικότ ητ α ς τ ης Γενικής Γρα μμα τ εία ς Πληροφ ορια κώ ν Συστ ημά τω ν
Δημόσια ς Διοίκησης, σύμφ ω να με τ α οριζόμενα στ ο δεύτ ερο εδά φ ιο τ ης π α ρ. 5 τ ου ά ρθ ρου 47
τ ου ν. 4623/ 2019 (Α’ 134).Σε π ερίπ τωση υλοπ οίησης τ ης ω ς ά νω δια λειτ ουργ ικότ ητ α ς, η α .α .
α να ζητ ά α υτ επ ά γ γ ελτ α τ ο σχετ ικό α π οδεικτ ικό ενημερότ ητ α ς]145
Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφ ορών, όταν μόνο μικρά ποσά των φ όρων δεν έχουν
καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 22.Α.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον
οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ.
β2) π ιστ οπ οιητ ικό ασφ αλιστ ικής εν ημερότ ητ ας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η ασφ αλιστική
ενημερότητα καλύπτει τις ασφ αλιστικές υποχρεώσεις του π ροσφ έροντος οικονομικού φ ορέα α) ως
φ υσικό ή νομικό πρόσωπ ο για το προσωπ ικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που
εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπ ραξία καθώς και γ) για τα στελέχη-μηχανικούς του π ου στελεχώνουν
το πτυχίο της εργοληπτικής επ ιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφ άλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας
πρώην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φ ορείς υποβάλλουν απ οδεικτικό
ασφ αλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφ άλισης) για το προσωπικό τους με σχέση
εξαρτημένης εργασίας. Δεν απ οτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφ έρουσας εταιρίας,
αποδεικτικά ασφ αλιστικής ενημερότητας των φ υσικών προσώπων π ου στελεχώ νουν το π τυχίο της
εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφ έροντες (φ υσικά και νομικά π ρόσωπα), που δεν υποβάλουν
τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απ ασχολούν προσωπικό, για το
οποίο υπάρχει υπ οχρέωση ασφ άλισης σε ημεδαπούς ασφ αλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν
τέτοιο προσω πικό, π ρέπ ει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφ αλιστικής ενημερότητας
εκδιδόμενο απ ό τον eΕΦΚΑ.
(Οι Δημόσιες Υπ ηρεσίες κα ι οι υπ ηρεσίες φ ορέω ν Γενικής Κυβέρνησης, σύμφ ω να με τ ην ΚΥΑ
οικ. 17535/ Δ1.6002 (Β 1754/ 2020) (ά ρθ ρο 7), εφ όσον έχουν π ιστ οπ οιηθ εί σύμφ ω να με τ ην
οριζόμενη δια δικα σία α να ζητ ούν α υτ επ α γ γ έλτ ω ς τ ο α π οδεικτ ικ ό α σφ α λιστ ικής ενημερότ ητ α .
Σε α υτ ήν τ ην π ερίπ τ ω ση τ ο π α ρόν σημείο δια μορφ ώ νετ α ι α να λόγ ω ς).
Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών εισφορών
δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφ ο 22.Α.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον
οικονομικό φ ορέα βεβαίωση οφειλής από τον eΕΦΚΑ..
β3) υπ εύθ υν η δήλω ση του προσφ έροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απ όφ αση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφ ορά στην καταβολή
φ όρων ή εισφ ορών κοινωνικής ασφ άλισης.
(γ ) για την π αράγραφ ο Α.4(β ) τ ου άρθ ρου 22 146 : πιστοποιητικό π ου εκδίδεται απ ό την αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή του147 .
Για τους οικονομικούς φ ορείς π ου είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα:
γ 1) «Ενιαίο Πιστ οπ οιητ ικό Δικαστ ικής Φερεγ γ υότ ητας» 148 , με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν
τελούν υπό π τώχευση, π τωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπ αχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης καθώς και ότι το νομικό πρόσωπ ο δεν έχει τεθεί υπ ό εκκαθάριση με
δικαστική απόφ αση. Το εν λόγω π ιστοπ οιητικό εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φ ορέα.
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γ 2) πιστ οπ οιητ ικό τ ου Γ.Ε.Μ.Η. απ ό τ ο οπ οίο π ροκ ύπ τ ει ότ ι τ ο ν ομικό π ρόσω π ο δ εν έχει λυθεί
και τ εθεί υπ ό εκ καθάριση με απ όφ αση τ ω ν ετ αίρω ν.σύμφ ωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε
φ ορά ισχύουν. Τα φ υσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν π ιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.
γ 3) εκ τ ύπ ω ση τ ης κ αρτ έλας “Στ οιχεία Μητ ρώ ου/ Επ ιχ είρησης” απ ό τ ην ηλεκ τ ρον ικ ή
π λατ φ όρμα τ ης Ανεξάρτ ητ ης Αρχής Δημοσίω ν Εσόδω ν, όπ ως αυτά εμφ ανίζονται στο taxisnet,
από την οπ οία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοπ οιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς
για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπ άνω ημερομηνία
από το Γ.Ε.Μ.Η.
(δ ) Αν το κράτος-μέλος ή χώ ρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπ τουν όλες τις περιπ τώσεις υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α, το
έγγραφ ο ή το πιστοπ οιητικό μπ ορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώ ρες όπου δεν προβλέπ εται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφ ερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφ ου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώ ρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φ ορέας.
Στην περίπ τωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφ έρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφ α ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφ ου ή ότι τα έγγραφ α ή τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπ τουν όλες τις περιπ τώσεις π ου αναφ έρονται στα υπ ό 1 και 2 και 4 (β)
του άρθρου 22 Ατης παρούσας
Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού απ οθετηρίου πιστοποιητικών
(e-Certis) 149 του άρθρου 81 του ν. 4412/ 2016.
(ε) Για τις λοιπές περιπ τώσεις της π αραγράφ ου Α.4 τ ου άρθ ρου 22 150 , υπ οβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση του π ροσφ έροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσω πό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού 151 .
Ειδικά για την π ερίπ τ ω ση θ τ ης π αραγράφ ου Α.4 τ ου άρθ ρου 22 152 , για τις εργοληπ τικές
επιχειρήσεις π ου είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα
αρμόδια επιμελητήρια και φ ορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπ ως προβλέπ εται στη με αριθ.
Δ15/ οικ/ 24298/ 28.07.2005 (Β΄ 1105) απόφ αση, π ερί ενημερότητας πτυχίου, όπως ισχύει, απ ό τα
οποία αποδεικνύεται ότι τα π ρόσωπ α με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική
επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπ τωμα.
Μετά τη λήξη ισχύος των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 65 του π.δ. 71/ 2019 και την πλήρη
έναρξη ισχύος των διατάξεών του τελευταίου, για τις εγγεγραμμένες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπ τικές
επιχειρήσεις, η μη συνδρομή του ως άνω λόγου αποκλεισμού περί σοβαρού επ αγγελματικού
παραπ τώματος, απ οδεικνύεται με την υποβολή του πιστοποιητικού του Τμήματος ΙΙ του εν λόγω
μητρώου που συνιστά επίσημο κατάλογο, σύμφ ωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 47
του ως άνω π.δ.
(στ ) Δικαιολογ ητ ικά τ ης π αρ. Α.5 τ ου Άρθ ρου 22
(μόνο γ ια συμβά σεις εκτ ιμώ μενης α ξία ς α νώτ ερης τ ου 1.000.000,00 ευρώ , ά λλως δια γρά φ ετα ι)
Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφ ου Α.5 του άρθρου 22
υποβάλλονται, εφ όσον ο π ροσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία:
Δικ αιολογ ητ ικ ά ον ομαστ ικ οπ οίησης μετ οχώ ν 153 , εφ όσον ο π ροσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη
εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό
πρόσω πο της αλλοδαπ ής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία 154 (π λην τ ω ν π εριπ τ ώ σεω ν π ου
αναφ έρθ ηκ αν στ ο άρθρο 22.Α. 5 τ ης π αρούσας ανω τ έρω ):
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i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης απ ό την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά
την π ερ. α) του άρθρου 22.Α.5, βεβαίω ση τ ου αρμοδ ίου Χρηματ ιστ ηρίου.
ii) Όσον αφ ορά την εξαίρεση της περ. β) του ίδιου άρθρου, για την απ όδειξη του ελέγχου
δικαιωμάτων ψ ήφ ου, υπ εύθ υνη δ ήλω ση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφ ορετική
του π ροσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οπ οίες αναφ έρονται οι
επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφ αλαίων/ ενεργητικού ή κεφ αλαίων
επιχειρηματικών συμμετοχώ ν, ανά περίπτωση και το συνολικό π οσοστό των δικαιωμάτων ψήφ ου
που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπ εύθ υνες αυτ ές δηλώ σεις συνοδ εύοντ αι
υπ οχρεω τ ικ ά απ ό βεβ αίω ση ή άλλο έγ γ ραφ ο απ ό τ ο οπ οίο π ροκ ύπ τ ει ότ ι οι ελέγ χουσες τ α
δ ικ αιώ ματ α ψ ήφ ου ετ αιρείες είναι επ οπ τ ευόμενες κ ατ ά τ α οριζόμενα στ ην π αράγ ραφ ο
22.Α.5. 155
.

Οι ημεδαπ ές ανώ ν υμες ετ αιρίες:
- Πιστοπ οιητικό ΓΕΜΗ, απ ό το οπ οίο να προκύπ τει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές που να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.156
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό τω ν μετοχών κάθε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της
εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφ οράς.
Ειδικότερα:
α) Οι επ ιχειρήσεις π ου είν αι εγ γ εγραμμένες στ ο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθ έτ ουν ενημερότ ητ α π τ υχίου,
προσκομίζουν μόνο την αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον
αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο
βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το π ολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν απ ό την ημέρα υποβολής
της προσφ οράς καθώ ς η απαίτηση για την υποβολή του πιστοπ οιητικού από το οποίο να προκύπ τει
ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καλύπ τεται σύμφ ωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.9 της
παρούσας.
β) Οι αλλοδ απ ές ανώ νυμες ετ αιρίες, ή αλλοδ απ ά νομικ ά π ρόσω π α π ου αν τ ιστ οιχούν σε
ανώ νυμες ετ αιρείες εφ όσον,κατά το δίκαιο της έδρας τους, ,:
Α) έχουν ονομαστ ικ ές μετ οχές, προσκομίζουν:
i) π ιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι
μετοχές είναι ονομαστικές,
ii) αναλυτική κατάσταση μετόχω ν, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχω ν της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30
εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή π ροσφ οράς,
iii) κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπ τει η ονομαστικοποίηση μέχρι φ υσικού
προσώ που των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την
υποβολής της προσφ οράς.
Β)
δ εν έχουν υπ οχρέω ση ον ομαστ ικ οπ οίησης μετοχών ή δ εν π ροβλέπ ετ αι η
ονομαστ ικοπ οίηση τ ω ν μετ οχώ ν , προσκομίζουν:
i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών απ ό αρμόδια αρχή,
εφ όσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφ ορετικά προσκομίζεται υπ εύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου,
ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφ ου,
iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, π ροσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που
κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφ ου, σύμφ ωνα με την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη
περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε
αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.

41

22PROC010621813 2022-05-25
Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την
προαναφ ερόμενη κατάσταση, διαφ ορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφ έρει
έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφ α πρέπ ει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του
κράτους της έδρας του υποψηφ ίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφ ραση στην ελληνική.
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται, κατά το άρθρο 9
της π αρούσας.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφ ή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφ ασης
των Υπουργών Ανάπ τυξης και Επικρατείας 20977/ 23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/ 2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/ 2005», υπογεγραμμένη
σύμφ ωνα με το άρθρο 79 Α ν. 4412/ 2016.
(ζ) Για την π ερίπ τωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του
προσφ έροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφ αση αποκλεισμού.
23.4 Δικαιολογ ητ ικά απ όδ ειξης κατ αλληλότ ητ ας γ ια τ ην άσκ ηση τ ης επ αγ γ ελματ ικ ής
δ ραστ ηριότ ητας τ ου άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφ ορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
προσφ έροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφ ής στο Μ.Ε.ΕΠ
μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφ ωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/ 2019, και από
την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφ ής στο Τμήμα Ι του Μητρώου
Εργοληπ τικών Επ ιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 157 , ή βεβαίωση εγγραφ ής στα Μητρώα
Περιφ ερειακών Ενοτήτων, ανά περίπ τωση, στην/ στις κατηγορία/ ες 1ης τάξης και άνω ΕΡΓΩΝ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ .
(β ) Οι προσφ έροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφ ονται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/ 2016.
(γ ) Οι προσφ έροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπ αϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες π ου έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπ τεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφ ωνίας, ή σε τρίτες χώρες
που δεν εμπίπτουν στην π ροηγούμενη περίπ τωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφ ωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεω ν, π ροσκομίζουν
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπ τωση που χώρα δεν
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφ ο ή το πιστοποιητικό μπ ορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, απ ό υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφ ερομένου ενώπ ιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφ ου ή
αρμόδιου επ αγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φ ορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπ ό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφ όσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφ ωνα με τις ειδικότερες διατάξεις
έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή
τους 158
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23.5 Δικαιολογ ητ ικά Οικονομικ ής και Χρηματ οοικονομικ ής Επ άρκ ειας τ ου άρθ ρου 22.Γ
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φ ορέων αποδεικνύεται:
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπ τικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:
είτε από τη βεβαίωση εγγραφ ής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία απ οτελεί τεκμήριο των πληροφ οριών
που περιέχει, μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφ ωνα με το άρθρο 65 του
π.δ. 71/ 2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφ ής στο
Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπ τικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργω ν (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπ τονται από την ως άνω
βεβαίωση εγγραφ ής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα απ οδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια
επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/ 2016.
Σε κάθε περίπ τωση, η βεβαίωση εγγραφ ής μπορεί να υποβάλλεται για την απ όδειξη μόνο ορισμένων
απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη
των λοιπών απαιτήσεω ν μπορούν να π ροσκομίζονται ένα ή περισσότερα απ ό τα αποδεικτικά μέσα
που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/ 2016, ανάλογα με την τιθέμενη
στο άρθρο 22.Γ απαίτηση.
Ειδικά, για την απ όδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατω ν επ ιτρεπτών ορίων
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων:
με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει, συνοδευόμενης, ανά περίπτωση, απ ό πίνακα
όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας
ή υπ εργολαβίας) και αναφ ορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό
ανεκτέλεστο, για τα έργα που είναι υπό εξέλιξη και δεν συμπεριλαμβάνονται στην
ενημερότητα π τυχίου ή
με την υποβολή υπ εύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα
όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας
ή υπ εργολαβίας) και αναφ ορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό
ανεκτέλεστο, για τις εργοληπ τικές επιχειρήσεις π ου δεν διαθέτουν ενημερότητα π τυχίου, κατά
τις κείμενες διατάξεις.
Ειδικά για τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Περιφ ερειακών Ενοτήτων, οι απαιτήσεις του άρθρου
22.Γ αποδεικνύονται με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/ 2016.
(β ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φ ορείς π ου είναι εγγεγραμμένοι σε επ ίσημους κατ αλόγ ους ή
διαθέτουν πιστοπ οιητικό από οργανισμούς πιστοπ οίησης που συμμορφ ώνονται με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτηματος Α΄ του ν.
4412/ 2016, μπορούν να π ροσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφ ής εκδιδόμενο
από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/ 2016 και στην παράγραφ ο 9 του παρόντος άρθρου .
(γ ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φ ορείς π ου δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επ ίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό απ ό οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υπ οβάλλουν ως
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/ 2016.
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23.6 Δικαιολογ ητ ικά Τεχν ικ ής και Επ αγ γ ελματ ικ ής Ικανότ ητας τ ου άρθ ρου 22.Δ
Η τεχνική και επ αγγελματ ική ικανότητα τω ν οικονομικώ ν φ ορέω ν απ οδεικνύεται:
(α ) για τις εγγεγραμμένες εργοληπ τικές επ ιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:
είτε από τη βεβαίωση εγγραφ ής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία απ οτελεί τεκμήριο των πληροφ οριών
που περιέχει μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφ ωνα με το άρθρο 65 του
π.δ. 71/ 2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφ ής στο
Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπ τικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργω ν (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
είτε, στην περίπ τωση π ου οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται από την ω ς

άνω βεβαίωση εγγραφ ής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων απ ό τα αποδεικτικά
μέσα που π ροβλέπ ονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα
κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/ 2016, ανάλογα με την τιθέμενη
στο άρθρο 22.Δ απαίτηση.
Σε κάθε περίπ τωση, η βεβαίωση εγγραφ ής μπορεί να υποβάλλεται για την απ όδειξη μόνο ορισμένων
απαιτήσεων τεχνικής και επ αγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των
λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή π ερισσότερα από τα απ οδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/ 2016.
Ειδικά για τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Περιφ ερειακών Ενοτήτων, οι απαιτήσεις του άρθρου
22.Δ αποδεικνύονται με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/ 2016.
(β ) Οι αλλοδαπ οί οικονομικοί φ ορείς π ου είναι εγγεγραμμένοι σε επ ίσημου ς κ α τ α λόγ ου ς ή
διαθέτουν π ιστοπ οιητικό απ ό οργανισμούς π ιστοπ οίησης π ου συμμορφ ώ νονται με τα
ευρω π αϊκά π ρότυπ α π ιστοπ οίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος
Α΄ του ν. 4412/ 2016, μπ ορούν να π ροσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές π ιστοπ οιητικό
εγγραφ ής εκδιδόμενο απ ό την αρμόδια αρχή ή το π ιστοπ οιητικό π ου εκδίδεται απ ό τον αρμόδιο
οργανισμό π ιστ οπ οίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/ 2016 και στην π αράγραφ ο 9
του π αρόντ ος άρθρου .
(γ ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φ ορείς π ου δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επ ίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό απ ό οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υπ οβάλλουν ως
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/ 2016.
Οικον ομ ικ οί φ ορ είς π ου α π οδ ε ικ ν ύ ουν ότ ι εκ π ληρ ώ ν ου ν τ α κ ρ ιτ ήρ ια επ ιλογ ής τ ου
ά ρ θ ρ ου 2 2 . Γ κ α ι 2 2 .Δ, τ ης π α ρ ού σας , σ υ μμετ έχουν σ τ ην π α ρ ούσα δ ια δ ικα σία α ν ά θ εσης ,
α ν εξα ρτ ήτ ω ς τ ης εγ γ ρα φ ής κα ι τ ης κ α τ ά τ α ξής τ ου ς σε συ γ κ εκ ρ ιμ έ ν ες τ ά ξεις τ ω ν οικ ε ίω ν
μητ ρ ώ ω ν .159
23.7

Δικαιολογ ητ ικά γ ια π ρότ υπ α δ ιασφ άλισης π οιότ ητας και π ρότ υπ α π εριβαλλον τ ικ ής
δ ιαχείρισης τ ου άρθ ρου 22.Ε160

Δεν απαιτούνται.
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23.8 Σχετ ικά με τ ον έλεγ χο ν ομιμοπ οίησης τ ου π ροσω ριν ού αναδ όχου:
Σε π ερίπ τωση νομικού προσώπου, υπ οβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία», με θέμα: “Δικαιολογητικά Προσω ρινού Αναδόχου- Κατακύρωση’’, τα νομιμοποιητικά
έγγραφ α από τα οπ οία προκύπ τει η εξουσία υπογραφ ής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία
πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους 161 , εκτός αν
σύμφ ωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φ έρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος
Ειδικότερα:
Α. Για τ ους ημεδ απ ούς οικονομικούς φ ορείς υπ οβάλλοντ αι:
1) στις περιπ τώσεις που ο οικονομικός φ ορέας είναι νομικό π ρόσω π ο και εγγράφ εται υπ οχρεωτικά
ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ:162
α) για την απ όδειξη τ ης ν όμιμης εκπ ροσώ π ησης, υπ οβ άλλει σχετ ικό π ιστ οπ οιητ ικό ισχύουσας
εκ π ροσώ π ησης, τ ο οπ οίο π ρέπ ει να έχει εκδοθεί έω ς τριάντ α (30) εργ άσιμες ημέρες π ριν απ ό
τ ην υπ οβ ολή τ ου 163.
β) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, Γενικό
Πιστ οπ οιητ ικό Μετ αβολώ ν του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή του.
2) Στις λοιπές π εριπτώσεις τα, κατά περίπ τω ση, νομιμοποιητικά έγγραφ α σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφ άσεις
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ ., ανάλογα με τη νομική μορφ ή του οικονομικού
φ ορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλω ση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε π ερίπ τωση π ου για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε πρόσωπ ο πλέον αυτών π ου αναφ έρονται στα π αραπάνω έγγραφ α, προσκομίζεται επιπλέον
απόφ αση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού π ροσώπου
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.
Β. Οι αλλοδ απ οί οικονομικοί φ ορείς προσκομίζουν τα π ροβλεπ όμενα, κατά τη νομοθεσία της
χώρας εγκατάστασης, απ οδεικτικά έγγραφ α, και εφ όσον δεν π ροβλέπ ονται, υπ εύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπ ου, από την οποία απ οδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση,
μεταβολές και εκπ ροσώπηση του οικονομικού φ ορέα.
Οι ως άνω υπ εύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφ όσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της π ρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφ α πρέπ ει να π ροκύπ τουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φ ορέα, όλες οι
σχετικές τροπ οπ οιήσεις των καταστατικών, το/ τα πρόσω πο/ α που δεσμεύει/ ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπ ογραφ ής
κλπ .), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπ ροσώπησης, καθώς και η θητεία
του/ των ή/ και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπ ροσώπου.
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φ ορέων που υποβάλλουν κοινή προσφ ορά, υποβάλλουν τα π αραπ άνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φ ορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφ ωνα
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/ 2016.
Δ. Σε περίπτωση που ο προσφ έρων είναι φ υσικό πρόσωπο/ ατομική επιχείρηση, τα φ υσικά, εφ όσον
έχει χορηγήσει εξουσίες εκπ ροσώπησης σε τρίτα πρόσωπ α, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του
οικονομικού φ ορέα.
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23.9 Επ ίσημοι κατ άλογ οι εγ κεκριμένω ν οικονομικώ ν φ ορέω ν
(α )Οι οικονομικοί φ ορείς π ου είναι εγγεγραμμένοι σε επ ίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
π ιστοπ οίηση απ ό οργανισμούς π ιστοπ οίησης π ου συμμορφ ώ νονται με τα ευρω π αϊκά π ρότυπ α
π ιστοπ οίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/ 2016,
μπορούν να υπ οβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές π ιστοπ οιητικό εγγραφ ής εκδιδόμενο απ ό την
αρμόδια αρχή ή το π ιστοπ οιητικό π ου εκδίδεται απ ό τον αρμόδιο οργανισμό π ιστοπ οίησης.
Στα π ιστοπ οιητικά αυτά αναφ έρονται τα δικαιολογητικά βάσει τω ν οπ οίω ν έγινε η εγγραφ ή τω ν
εν λόγω οικονομικώ ν φ ορέω ν στον επ ίσημο κατάλογο ή η π ιστοπ οίηση και η κατάταξη στον εν
λόγ ω κατάλογο.
Η π ιστοποιούμενη εγγραφ ή στους επ ίσημους καταλόγους απ ό τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
π ιστοπ οιητικό, π ου εκδίδεται απ ό τον οργανισμό π ιστ οπ οίησης, συνιστά τεκμήριο
καταλληλότητας όσον αφ ορά τις απ αιτήσεις π οιοτικής επ ιλογής, τις οπ οίες καλύπ τει ο επ ίσημος
κατάλογος ή το π ιστοπ οιητικό.
Οι οικονομικοί φ ορείς π ου είναι εγγεγραμμένοι σε επ ίσημους καταλόγους απ αλλάσσονται απ ό
την υπ οχρέω ση υπ οβολής τω ν δικαιολογητικώ ν π ου αναφ έρονται στο π ιστοπ οιητικό εγγραφ ής
τους.
(β ) Οι οικονομικοί φ ορείς π ου είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στις τάξεις 3 η έω ς και 7η, μέχρι
τη λήξη της μεταβατικής π εριόδου ισχύος, σύμφ ω να με το άρθρο 65 του π .δ. 71/ 2019,
υποβάλλοντας «Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ απ αλλάσσονται απ ό την υπ οχρέω ση υπ οβολής
τω ν δικαιολογητικώ ν 164:
- απ όσπ ασμα π οινικού μητρώ ου του άρθρου 23.3.(α) της π αρούσας για τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπ τικής επ ιχείρησης. Για τα λοιπ ά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα
π ρέπ ει να υπ οβληθεί αυτοτελώ ς απ όσπ ασμα π οινικού μητρώ ου, καθόσον τα π ρόσω π α αυτά δεν
καλύπ τονται απ ό την Ενημερότητα Πτυχίου.
- φ ορολογική και ασφ αλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της π αρούσας.165
- τα π ιστοπ οιητικά απ ό το αρμόδιο Πρω τοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της π αρούσας
υπό την π ροϋπ όθεση όμω ς ότι καλύπ τονται π λήρω ς (όλες οι π ροβλεπ όμενες π εριπ τώ σεις) απ ό
την Ενημερότητ α Πτυχίου.
- το π ιστοπ οιητικό απ ό το αρμόδιο επ ιμελητ ήριο όσον αφ ορά το λόγο απ οκλεισμού του άρθρου
22. Α.4. (θ).166
- το π ιστοπ οιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοπ οίηση τω ν μετοχώ ν του άρθρου
23.3. (στ).
- τα απ οδεικτικά έγγραφ α νομιμοπ οίησης της εργοληπ τικής επ ιχείρησης.
Σε π ερίπ τω ση π ου κάπ οιο απ ό τα ανω τέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, π ροσκομίζεται το σχετικό
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφ όσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφ έρεται ρητ ά ότι τα στελέχη
του π τυχίου του π ροσφ έροντα είναι ασφ αλιστικώ ς ενήμερα στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώ ην ΕΤΑΑΤΜΕΔΕ) , ο π ροσφ έρω ν π ροσκομίζει επ ιπ λέον της ενημερότητας π τυχίου, ασφ αλιστική
ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.
Απ ό την π λήρη έναρξη ισχύος του π .δ/ τος 71/ 2019 το π ιστοπ οιητικό εγγραφ ής στο Τμήμα ΙΙ του
Μητρώ ου Εργοληπ τικώ ν Επ ιχειρήσεω ν Δημοσίω ν Έργω ν (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), απ οτελεί επ ίσημο
κατάλογο και απ αλλάσσει τις εγγεγραμμένες εργοληπ τικές επ ιχειρήσεις απ ό την π ροσκόμιση
τω ν απ οδεικτικώ ν μέσω ν π ου π ροβλέπ ονται στα άρθρα 47 επ όμενα.
23.10 Δικαιολογ ητ ικά γ ια τ ην απ όδειξη τ ης στ ήριξης σε ικανότ ητ ες άλλω ν φ ορέω ν (δάν ειας
εμπ ειρίας) τ ου άρθ ρου 22.ΣΤ
Στην π ερίπ τω ση π ου οικονομικός φ ορέας επ ιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλω ν φ ορέω ν,
η απ όδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους π όρους, γίνεται με την υπ οβολή
σχετικού συμφ ω νητικού τω ν φ ορέω ν αυτώ ν για τον σκοπ ό αυτό.
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Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφ ο (συμφ ωνητικό ή σε π ερίπτωση νομικού π ροσώπου απόφ αση
του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπ τωση φ υσικού προσώπου υπ εύθυνη δήλωση),
δυνάμει του οποίου αμφ ότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φ ορέας και τρίτος φ ορέας, εγκρίνουν τη
μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπ τωση π αροχή προς τον διαγωνιζόμενο της
χρηματοοικονομικής ή/ και τεχνικής ή/ και επαγγελματικής ικανότητας του φ ορέα, ώστε αυτή να
είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφ ορά θα πρέπει
να είναι λεπ τομερής και να αναφ έρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι
διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί
για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο
τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει
χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. Σε περίπ τωση π ου ο τρίτος διαθέτει
χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγω νιζόμενο
υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπ τωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή
επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/ 2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα
εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες,
δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.

23. 11 Επισημαίνεται ότι γίνονται απ οδεκτές:
•
οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφ έρονται στην π αρούσα Διακήρυξη, εφ όσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες π ριν από την υποβολή τους,
•
οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφ όσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοπ οίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών167 Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφ ής τους.
Άρθ ρο 24 : Περιεχόμενο Φακ έλου Προσφ οράς
2 4 .1 Η π ροσφ ορά τω ν διαγω νιζομένω ν π εριλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς
υποφ ακέλους:
(α) υπ οφ άκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) υπ οφ άκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφ ορά»
σύμφ ω να με τα κατω τέρω :
2 4 .2 Ο ηλεκτρονικός υπ οφ άκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» π ρέπ ει, επ ί π οινή απ οκλεισμού,
να π εριέχει τα ακόλουθα υπ ό (α) και (β) στοιχεία::
α ) τ ο Ευ ρ ω π α ϊκ ό Εν ια ίο Έγ γ ρ α φ ο Σύμβ α σης ( ΕΕΕΣ) .
Επ ίσης δύναται να π εριλαμβάνει και συνοδευτική υπ εύθυνη δήλω ση, με την οπ οία ο οικονομικός
φ ορέας μπ ορεί να διευκρινίζει τις δηλώ σεις και π ληροφ ορίες π ου π αρέχει στο ΕΕΕΣ. Η
συνοδευτική υπ εύθυνη δήλω ση υπ ογράφ εται, σύμφ ω να με όσα π ροβλέπ ονται στο άρθρο 79 Α τ ου
ίδιου ν. 4412/ 2016.
β ) τ ην ε γ γ ύ ηση σ υμμ ετ οχ ής , τ ου ά ρ θ ρ ου 15 τ ης π α ρ ού σα ς .
(συμπληρώνονται τυχόν π ρόσθετα έγγραφ α π ου καθορίζονται στη διακήρυξη).
………………………………………….. 168

47

22PROC010621813 2022-05-25
24.3Ο ηλεκτρονικός υπ οφ άκελος «Οικονομική Προσφ ορά» π εριέχει το αρχείο pdf, το οπ οίο
π αράγεται απ ό το υπ οσύστημα, αφ ού συμπ ληρω θούν καταλλήλω ς οι σχετικές φ όρμες και
υπογράφ εται, τουλάχιστον με π ροηγμένη ηλεκτρονική υπ ογραφ ή, η οπ οία υπ οστηρίζεται απ ό
αναγνω ρισμένο (εγκεκριμένο) π ιστοπ οιητικό.
2 4 .4 Στην π ερίπ τω ση π ου με την π ροσφ ορά υπ οβάλλονται δημόσια ή/ και ιδιω τικά έγγραφ α,
αυτά γίνονται απ οδεκτά, σύμφ ω να με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 β της π αρούσας.
2 4 .5 Επ ισημα ίν ε τ α ι ότ ι οικ ον ομικ ός φ ορ έα ς π α ρ ά γ ει, κ α τ ά π ερ ίπ τ ω σ η, α π ό τ ο
Υπ οσύ στ ημα ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργ α τ α ηλεκ τ ρ ον ικ ά α ρχ εία («ε κ τ υπ ώ σεις ») τ ω ν
Δικ α ιολογ ητ ικώ ν Συμμ ετ οχ ής , Τεχ ν ικ ής Πρ οσφ ορ ά ς κ α ι τ ης Οικ ον ομικ ής Πρ οσφ ορ ά ς σε
μορ φ ή α ρχ είου Por ta b le Docu m e n t For m a t ( PDF) , τ α οπ οία υπ οβ ά λλον τ α ι κ α ι γ ίν ον τ α ι
α π οδ εκ τ ά , υπ ογ εγ ρ α μμέν α , τ ουλά χ ισ τ ον , με π ρ οηγ μέν η ηλεκ τ ρ ον ικ ή υπ ογ ρ α φ ή, η οπ οία
υπ οστ ηρ ίζετ α ι α π ό α ν α γ ν ω ρ ισμέν ο (εγ κ εκ ρ ιμ έν ο) π ιστ οπ οιητ ικ ό κ α ι επ ισυ ν ά π τ ον τ α ι
στ ου ς α ν τ ίστ οιχου ς ηλεκ τ ρον ικού ς (υπ ο)φ α κ έλου ς τ ης π ρ οσφ ορ ά ς .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθ ρο 25: Υπ εργ ολα βία
25.1 Ο προσφ έρων οικονομικός φ ορέας αναφ έρει στην προσφ ορά του το τμήμα της σύμβασης που
προτίθεται να αναθέσει υπ ό μορφ ή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνει. Αν ο ανάδοχος π ρότεινε συγκεκριμένους υπεργολάβους κατά την υποβολή της προσφ οράς
του, υποχρεούται, κατά την υπογραφ ή της σύμβασης εκτέλεσης, να προσκομίσει την υπεργολαβική
σύμβαση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει π ροθεσμία στον ανάδοχο κατ’ αίτησή του,
για την προσκόμιση της υπ εργολαβικής σύμβασης με τον αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον,
που διαθέτει τα αναγκαία, κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής, π ροσόντα, εφ όσον συντρέχει
σοβαρός λόγος. 169
25.2 Η τήρηση των υπ οχρεώ σεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/ 2016 απ ό υπ εργολάβους δεν
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
25.3

.................................................................... 170

25.4 Η αναθέτουσα αρχή:
α) ελέγχει την επ αγγελματική καταλληλότητα του υπ εργολάβου να εκτελέσει το προς ανάθεση
τμήμα, κατά την έννοια του άρθρου 22.Β (άρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/ 2016) και επαληθεύει
τη μη συνδρομή, στο π ρόσωπό του, των λόγω αποκλεισμού του άρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9
(άρθρα 73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), σύμφ ωνα με τα κατά περίπ τωση ειδικώς π ροβλεπόμενα
στο άρθρο 23 της παρούσας (άρθρα 79 έως 81 ν. 4412/ 2016). 171
β) απαιτεί υποχρεωτικά απ ό τον οικονομικό φ ορέα να αντικαταστήσει έναν υπ εργολάβο, όταν
κατόπ ιν του ελέγχου και της επαλήθευσης της ως άνω περίπ τωσης (α), διαπιστώνεται ότι δεν
πληρούνται οι όροι επαγγελματικής καταλληλλότητας του υπεργολάβου ή όταν συντρέχουν οι ως
άνω λόγοι αποκλεισμού του.
Άρθ ρο 25Α : Εφ αρμοστ έο Δίκαιο- Επ ίλυση Διαφ ορώ ν
Κάθε διαφ ορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπ τει ή σχετίζεται με την ερμηνεία και/ ή
το κύρος και/ ή την εφ αρμογή και/ ή την εκτέλεση της συμβάσης επιλύεται με την άσκηση προσφ υγής
ή αγωγής στο διοικητικό εφ ετείο της περιφ έρειας, στην οποία έχει υπογράφ ει η σύμβαση σύμφ ωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 175 ν. 4412/ 2016.
[Η΄(Εναλλακτ ικά) Ρήτρα δ ιαιτ ησίας, κατ όπ ιν σύμφ ω νης γ ν ώ μης τ ου οικ είου Τεχν ικού
Συμβ ουλίου 172
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφ ωνούν και συναποδέχονται ότι όλες οι διαφ ορές που προκύπ τουν ή
σχετίζονται με την ερμηνεία και/ ή το κύρος και/ ή την εφ αρμογή και/ ή την εκτέλεση της σύμβασης,
επιλύονται οριστικά από διαιτητικό δικαστήριο / όργανο το οποίο διορίζεται και διεξάγει τη
διαιτησία σύμφ ωνα με τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τις διαιτησίες του Δημοσίου. (Κατά
παρέκκλιση από τις διατάξεις που ισχύουν για τις διαιτησίες του Δημοσίου, η αναθέτουσα αρχή
μπ ορεί να καθορίσει στο σημείο αυτό, κατά περίπ τωση, το περιεχόμενο της διαιτητικής ρήτρας
σύμφ ωνα με τον επιλεγέντα φ ορέα διαιτησίας, περιέχον μεταξύ άλλων, τους κανόνες π ου διέπουν τον
ορισμό των διαιτητών, τους εφ αρμοστέους κανόνες διαιτησίας, την έδρα του διαιτητικού
δικαστηρίου (ή οργάνου), τις αμοιβές των διαιτητών (εφ όσον δεν ορίζονται απ ό τους εφ αρμοστέους
κανόνες διαιτησίας), τη γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαιτησία και κάθε άλλο σχετικό θέμα).
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Η διεξαγωγή της διαιτησίας υπόκειται στον «Κανονισμό Διαφ άνειας στις δυνάμει Συνθήκης
Διαιτησίες Επ ενδυτών-Κρατών» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration)
της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL), οι διατάξεις του
οποίου κατισχύουν των εφ αρμοστέων κανόνων διαιτησίας που καθορίζονται σύμφ ωνα με την παρ. 3
του άρθρου 175 ν. 4412/ 2016,
Της προσφ υγής στο διαιτητικό δικαστήριο/ όργανο προηγείται στάδιο συμβιβαστικής επίλυσης
διαφ ορών. Για τη συμβιβαστική επ ίλυση της διαφ οράς συγκροτείται Συμβούλιο Επίλυσης Διαφ ορών
(ΣΕΔ). Η αμοιβή κάθε μέλους του ΣΕΔ καθορίζεται σύμφ ωνα με το άρθρο 18 ν. 4640/ 2019 (Α’ 190),
περί αμοιβής διαμεσολαβητή. Κατά τα λοιπά εφ αρμόζονται οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 176 ν.
4412/ 2016 και ο ν. 4640/ 2019.
Άρθ ρο 26 : Διάφ ορες ρυθ μίσεις
2 6 .1 Η έγ κριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, απ οφ ασίστηκε με την αριθμ. 6 8 / 2 0 2 2
Απ όφ αση Οικονομικής Επ ιτροπ ής του Δήμου Ηράκλειας..
2 6 .2 Ο Κύριος του Έργ ου μπ ορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο
Ανάδοχος του έργου, έχει την υπ οχρέω ση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού
Συμβούλου, π ου π ηγάζουν απ ό τη συμβατική σχέση της Υπ ηρεσίας με αυτόν.
2 6 .3 Οι π ροσφ έροντες, με την υπ οβολή της προσφ οράς τους, απ οδέχονται ανεπ ιφ ύλακτα τους
όρους της π αρούσας Διακήρυξης
2 6 . 4 Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώ νει το φ υσικό π ρόσω π ο π ου υπ ογράφ ει την π ροσφ ορά ω ς
π ροσφ έρω ν ή ω ς νόμιμος εκπ ρόσω π ος π ροσφ έροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για
λογ αριασμό της, θα επ εξεργάζονται π ροσω π ικά δεδομένα π ου π εριέχονται στους φ ακέλους της
π ροσφ οράς και τα απ οδεικτικά μέσα τα οπ οία υπ οβάλλονται σε αυτήν, στο π λαίσιο του
π αρόντος Διαγ ω νισμού, γ ια το σκοπ ό της αξιολόγ ησης τω ν π ροσφ ορώ ν και της ενημέρω σης
έτερω ν συμμετεχόντω ν σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο γ ια τη διασφ άλιση του
απ όρρητου και της ασφ άλειας της επ εξεργασίας τω ν δεδομένω ν και τ ης π ροστασίας τους απ ό
κάθε μορφ ής αθέμιτη επ εξεργασία, σύμφ ω να με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας π ερί
π ροστασίας π ροσω π ικώ ν δεδομένω ν.
2 6 . 5 Αν, μετά απ ό την τυχόν οριστικοπ οίηση της έκπ τω σης του αναδόχου, σύμφ ω να με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 160 του ν. 4412/ 2016, η Προϊσταμένη Αρχή απ οφ ασίσει τ ην
ολοκλήρω ση του έργου, π ροσκαλεί τον επ όμενο κατά σειρά μειοδότη του π αρόντος
διαγω νισμού και του π ροτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρω σης της έκπ τω της
εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και π ροϋπ οθέσεις και βάσει της π ροσφ οράς π ου υπ έβαλε στον
διαγω νισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπ τεται, εφ όσον εντός δεκαπ έντε (15) ημερώ ν απ ό την
κοινοπ οίηση της π ρότασης π εριέλθει στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφ η και ανεπ ιφ ύλακτη
απ οδοχή της. Η άπ ρακτη π άροδος της π ροθεσμίας θεω ρείται ω ς απ όρριψ η της π ρότασης. Αν ο
ανω τέρω μειοδότης δεν δεχθεί την π ρότ αση σύναψ ης σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή π ροσκαλεί
τον επ όμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώ ντας κατά τα λοιπ ά την ίδια διαδικασία. Εφ όσον και
αυτός απ ορρίψ ει την π ρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο
π ροσφ εύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτ ή δημοπ ρασία είτε στη διαδικασία με
διαπ ραγμάτευση,
κατά
τις
οικείες
διατάξεις
του
ν.
4412/ 2016.
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Η διαδικασία της π αρούσας δεν εφ αρμόζεται μόνο στην π ερίπ τω ση π ου η Προϊσταμένη Αρχή
κρίνει, ότι οι π αραπ άνω π ροσφ ορές δεν είναι ικανοπ οιητικές για τον κύριο του έργου ή έχουν
επ έλθει λόγω εφ αρμογής νέω ν κανονισμώ ν αλλαγές στον τρόπ ο κατασκευής του έργου, ενώ
μπορεί να εφ αρμόζεται αναλογικά και σε π ερίπ τω ση ολοκλήρω σης του έργου, ύστερα απ ό
αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης κατόπ ιν π τώχευσης του αναδόχου ή διάλυση με υπ αιτιότητα
του κυρίου του έργου κατά τις κείμενες διατάξεις.
26.6 ………………………………………….173

ΗΡΑΚΛΕΙΑ, 2 5 -05-2 0 2 2
Ο Δήμα ρχος
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Για την έννοια των “κάτω των ορίων” δημοσίων συμβάσεων, π ρβ. άρθρο 2 παρ. 1 π ερ. 29 του ν.
4412/ 2016.
2 Στην περίπτωση που π ηγή χρηματοδότησης είναι ο τακτικός προϋπ ολογισμός, η αναθέτουσα αρχή
αναγράφ ει τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφ ασης ανάληψης υποχρέωσης, εφ όσον η
προκαλούμενη δαπάνη π ρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώρισής
της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φ ορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφ ασης έγκρισης της
πολυετούς ανάληψης σε περίπ τωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά
έτη, σύμφ ωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του π .δ. 80/ 2016 (Α’ 145), περί
διαδικασίας για την έκδοση της απόφ ασης ανάληψης υπ οχρέωσης. Στην περίπτωση που πηγή
χρηματοδότησης είναι το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, αναγράφ ει τη Συλλογική Απ όφ αση
Ένταξης και τον ενάριθμο. (Πρβλ. άρθρο 53 παρ. 2 περ. ζ του ν. 4412/ 2016).
3
Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντος φ ορέα
4
Συμπληρώνεται ο κωδικός που αφ ορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση όπως αυτός προσδιορίζεται
στον επίσημο ιστότοπο της Γ.Γ. Πληροφ οριακώ ν Συστημάτων του Υπ ουργείου Ψηφ ιακής
Διακυβέρνησης
(Πρβλ.άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/ 2016).
5
Mέσω της λειτουργικότητας ''Επ ικοινωνία'' του υποσυστήματος
6 Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/ 7 της Επιτροπής της 5 ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του
τυπ οποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Έγγραφ ο Προμήθειας (L 3) και παρέχεται
αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφ ή.
Το ΕΕΕΣ φ έρει υπογραφ ή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος, κατά το οπ οίο μπορούν
να υποβάλλονται προσφ ορές.
Ο οικονομικός φ ορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφ ορίες που παρέχει στο
ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ Aπ ό τις 2-5-2019,
παρέχεται η ηλεκτρονική υπ ηρεσία Promitheus ESPDint (https:/ / espdint.eprocurement.gov.gr/ )
που προσφ έρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγράφ ου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή
Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ. και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφ ημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/ 65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ)
2016/ 7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρω παϊκό Ενιαίο Έγγραφ ο
Προμήθειας , με το οπ οίο επ ιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό
επίσημο ελληνικό κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπ ορείτε να δείτε το σχετικό
Διορθωτικό
στην
ακόλουθη
διαδρομή
https:/ / eur-lex.europa.eu/ legalcontent/ EL/ TXT/ HTML/ ?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
7
Η περίπτωση ι) συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη, εφ όσον η αναθέτουσα αρχή
προβλέπει υποδείγματα εγγράφ ων προς υποβολή από τους οικονομικούς φ ορείς, π .χ εγγυητικών
επιστολώ ν.
8
Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφ α σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία
με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας σύναψης.
9 Πρβλ. άρθρο 67 του ν. 4412/ 2016.
10 Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε
ορισμένα έγγραφ α της σύμβασης μπορεί να περιληφ θεί στο π αρόν άρθρο της διακήρυξης
πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφ α της σύμβασης θα διατεθούν με μέσα άλλα π λην τω ν
ηλεκτρονικών (όπ ως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός ταχυδρομικών ή
άλλων καταλλήλω ν μέσων και ηλεκτρονικών μέσων) (τρίτο εδάφ ιο π αρ. 1 άρθρου 67 ν.
4412/ 2016). Στην περίπ τω ση αυτή προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: «Τα ακόλουθα έγγραφ α
της σύμβασης ........................... διατίθενται από …………………………., οδός …………………, π ληροφ ορίες
…………………. τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφ ερόμενοι μπ ορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των
παρακάτω εγγράφ ων της σύμβασης ……, στα γραφ εία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.»
11 Όταν δεν μπ ορεί να προσφ ερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε
1
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ορισμένα έγγραφ α της σύμβασης, διότι η αναθέτουσα αρχή π ροτίθεται να εφ αρμόσει την παρ. 2
του άρθρου 21 του ν. 4412/ 2016, αναφ έρονται, στο π αρόν άρθρο της διακήρυξης, τα μέτρα
προστασίας του εμπ ιστευτικού χαρακτήρα τω ν πληροφ οριών, τα οπ οία απ αιτούνται, και τον
τρόπ ο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφ α. Ενδεικτικά, λ.χ., η
αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφ έρει ότι: “Ο οικονομικός φ ορέας αναλαμβάνει την
υπ οχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοπ οιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων
των εκπροσώ πων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφ η
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφ α ή π ληροφ ορίες που προκύπ τουν από
αυτά. Οι οικονομικοί φ ορείς διασφ αλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών απ ό το προσωπ ικό
τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο π ρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την
ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφ ων της
σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986 με την οπ οία δηλώνει τα ανωτέρω”.
12 Συμπληρώνεται απ ό την Αναθέτουσα Αρχή με σαφ ήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία (εγκαίρως,
ήτοι ως την... ), π ρος αποφ υγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφ ιβολίας.
13 Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα π ριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας.
14 Πρβλ έγγραφ ο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/ 30-07-2020 « Διευκρινίσεις ω ς προς την τήρηση των
διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε π ερίπ τωση τροπ οποίησης όρων της
διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)
15 Πρβλ.άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/ 2016.
16 Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
17 Αν η διεύθυνση της υπηρεσίας που τηρεί το πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής είναι διαφ ορετική
από την αναφ ερόμενη στο άρθρο 1, αναγράφ εται στο παρόν σημείο η σχετική διεύθυνση.
18 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/ 2016.
19 Στην περίπ τωση που χρησιμοποιείται ενιαίο ποσοστό έκπ τωσης απ αλείφ εται η περίπ τωση δ της
παρ. 3.5. Πρβλ. άρθρο 95 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/ 2016, σύμφ ωνα με το οποίο «αν κριτήριο
ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι
οικονομικοί φ ορείς προσφέρουν είτε συνολικό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το συνολικό αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται με κατ’
αποκοπή τίμημα είτε επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του
τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν
είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών μονάδας, με τις οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση».
20 Σε π ερίπτωση εφ αρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. β υπ οπ . Αα του ν. 4412/ 2016
“Ελεύθερη συμπ λήρωση τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές π εριλαμβάνουν στην εν λόγω
περίπ τωση (στ) αναφ ορά για την υποβολή του σχετικού τιμολογίου.
21 Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
22 Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
23 Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
24 Πρβλ .άρθρο 12 παρ.2.της ΚΥΑΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
25 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις π ροθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειώ ν της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγω νισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/ 2016.
26 Πρβλ. άρθρο 13 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
27 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1 όγδοο εδάφ ιο ν. 4412/ 2016
28 Πρβλ. άρθρο 221Α παρ. 1 π ερ. β του ν. 4412/ 2016.
29 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 13 ν.4412/ 2016.
30 Πρβλ. άρθρο 88 παρ. 5 περ. α του ν. 4412/ 2016
31 Ως προς τη γνωμοδότηση της Επιτροπ ής Διαγωνισμού για την εξέταση των εξηγήσεων των
ασυνήθιστα χαμηλών προσφ ορώ ν πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/ 2020 και ιδίως σκέψεις 15-21
32 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/ 2016.
33 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/ 2016.
34 Βλ.σχετικά με την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020
Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρωθηκε με το αρθρο 1 του ν. 4683/ 2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφ ους 1 και
2 του οπ οίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/ 2019, μέσω της
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ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται
αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.
2. Η
αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του
παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφ ής του άρθρου 11 του ν. 2690/ 1999 (Α`
45). Η ημερομηνία που αναγράφ εται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής
υπεύθυνης δήλωσης. Εφ όσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφ ο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".
35 Για τους φ ορείς του Βιβλίου ΙΙ της παρ. 2 του άρθρου 259 του ν.4412/ 2016
36 Ομοίως π ροβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής π ροσφ ορών, σύμφ ωνα με το άρθρο 92 παρ. 8
του ν.4412/ 201
37 Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
38 Πρβλ. άρθρο 14 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
39 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/ 2016.
40 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/ 2016.
41 Με την επιφ ύλαξη των π αρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/ 2016 (λήψη επανορθωτικών
μέσων).
42 Πρβλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/ 2016.
43 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/ 2016.
44 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 6 ν. 4412/ 2016.
45 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/ 2016.
46 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/ 2016.
47 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/ 2016.
48 Η φ ράση «έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφ ωνα
με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/ 2020 (Α` 127)» προστίθεται στη διακήρυξη μόνο στις
περιπ τώσεις εκείνες, στις οποίες προβλέπεται υποχρέωση προσυμβατικού ελέγχου.
49 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/ 2016.
50 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/ 2016.
51 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/ 2016.
52 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 7 ν. 4412/ 2016.
53 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 8 ν. 4412/ 2016.
54 Πρβλ. άρθρο 360 παρ. 1 του ν. 4412/ 2016 και 3 παρ. 1του π .δ. 39/ 2017.
55 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/ 2016 και 4 του π.δ. 39/ 2017.
56 Πρβλ. άρθρο 15 ΚΥΑΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα
57 Πρβλ. άρθρο 363 του ν. 4412/ 2016.
58 Πρβλ. άρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/ 2016 και 6 του π.δ. 39/ 2017.
59 Πρβλ. άρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/ 2016.
60 Πρβλ. π αρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/ 2016.
61 Πρβλ. άρθρα 360 π αρ. 2 του ν. 4412/ 2016 και 3 παρ. 2 του π.δ. 39/ 2017, πρβλ. άρθρο 367 παρ. 4 Ν.
4412/ 2016.
62
Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/ 2016
63
Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/ 2016.
64
Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/ 2016.
65
Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/ 2016.
66 Πρβλ. άρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/ 2016.
67 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/ 2016.
68 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 4 του ν. 4412/ 2016.
69 Τίθεται μόνο εφ όσον π ρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
70 Από 1-1-2017 τέθηκε σε ισχύ το π.δ 80/ 2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 κατάργησε το π.δ
113/ 2010.
71 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφ άσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης
της σύμβασης σύμφ ω να με το άρθρο 61 του ν. 4412/ 2016, δεν αποτελούν μέρος του εφ αρμοστέου
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θεσμικού π λαισίου της διακήρυξης.
Όταν π ρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφ εται στη
Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφ εται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού
Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα
ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με
αναφ ορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπ λήρωση ακολουθεί τη διακριτή
ορολογία Συλλογικές Αποφ άσεις (ΣΑ) έργων, ενάριθμος έργου ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή
χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της ανάληψης δαπανών
δημοσίων επενδύσεων, βλ. και άρθρο 5 του π.δ 80/ 2016. Πρβλ. άρθρο 53 π αρ.2 περ. ζ ν.
4412/ 2016.
73 Οι κρατήσεις π ροσαρμόζονται ανάλογα με τον φ ορέα εκτέλεσης του έργου.
74 Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφ ιο του ν. 4013/ 2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44
του ν. 4605/ 2019.
75 Ή/ και η Επ ιτροπ ή Διαγω νισμού, κατά π ερίπ τωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 π ερ. γ’ & ‘δ της ΚΥΑ
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα).
76 Πρβλ. άρθρο 102 ν. 4412/ 2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4782/ 2021. Πρβλ
και έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/ 2021
77 Σε περίπ τωση που π εριλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφ ώνεται αναλόγως η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα
6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/ 2016).
78 Το ποσό των απ ρόβλεπ των δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφ ή της σύμβασης,
ανάλογα με την προσφ ερθείσα έκπ τωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω π οσοστιαία αναλογία του
15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφ ωνα με την παράγραφ ο 3 περ. β του άρθρου 156
ν. 4412/ 2016.
79 Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/ 2016.
80 Η αναθέτουσα αρχή διαμορφ ώνει το παρόν σημείο της διακήρυξης, ανάλογα με το αν αποφ ασίσει
να υπ οδιαιρέσει τη σύμβαση σε περισσότερα τμήματα/ έργα ή όχι, ήτοι να τα αναθέσει ως ενιαίο
σύνολο. Στην π ερίπ τωση π ου επιλέξει να μην υπ οδιαιρέσει σε τμήματα, αναφ έρει, στο παρόν
σημείο της διακήρυξης, τους βασικούς λόγους της απόφ ασής της αυτής (πρβλ. άρθρο 59 του ν.
4412/ 2016).
81 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/ 2019
82 Μπ ορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφ ορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η
άμεση έναρξη τω ν εργασιών (Πρβλ. άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/ 2016).
83 Με την επιφ ύλαξη της επόμενης υπ οσημείωσης.
84 Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφ ορών και στην
περίπ τωση αυτή προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( π ρβλ άρθρο 57 του ν. 4412/ 2016 ).
85 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφ ίο, μη
συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 72
παρ. 1του ν. 4412/ 2016),.
86 Πρβλ. άρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/ 2016.
87 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/ 2016
88 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/ 2016.
89 Με απόφ αση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφ ορών μπ ορεί να καθορίζεται όριο ποσοστού
έκπ τωσης, π άνω απ ό το οποίο ο ανάδοχος είναι υπ οχρεωμένος να προσκομίζει, επιπλέον της
εγγύησης καλής εκτέλεσης, πρόσθετη εγγύηση, κλιμακωτά αυξανόμενη βάσει του ποσοστού
έκπ τωσης. Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 τελευταίο εδάφ ιο ν. 4412/ 2016.
90 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/ 2016
91 Πρβλ. άρθρο 160 παρ. 9 π ερ. β του ν. 4412/ 2016
92 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 14 περ. β του ν. 4412/ 2016
93 Οι αναθέτουσες αρχές μπ ορούν να ζητούν από τους προσφ έροντες να π αράσχουν «Εγγύηση καλής
λειτουργίας» για την αποκατάσταση τω ν ελαττωμάτων π ου ανακύπτουν ή των ζημιών π ου
προκαλούνται απ ό δυσλειτουργία των έργων κατά την π ερίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας,
72

55

22PROC010621813 2022-05-25
εφ όσον προβλέπεται στα έγγραφ α της σύμβασης. Το ύψ ος της εγγύησης καλής λειτουργίας
καθορίζεται στα έγγραφ α της σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το π έντε τοις εκατό (5%)
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η επιστροφ ή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά
από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.. Οι εγγυητικές επ ιστολές καλής
λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφ ερόμενα στην παράγραφ ο 15.2 της παρούσας
και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Πρβλ. άρθρο 72 π αρ. 10 του ν.
4412/ 2016.
94 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 14 περ. α ν. 4412/ 2016
95 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη)
συστήνονται σύμφ ωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου
4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/ 3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως
παρακαταθηκών και καταθέσεων π αρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. Το με
αρ. πρωτ. 2756/ 23-5-2017 έγγραφ ο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
96 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 13, καθώς και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως
προς τις εγγυήσεις συμμετοχής.
97 Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφ ορών καθορίζεται σύμφ ωνα με το άρθρο 121 του ν.
4412/ 2016.
98 Οριζεται ο χρονος απο την Αναθετουσα Αρχη κατ΄ εκτιμηση των ιδιαιτεροτητων της διαδικασιας.
Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος της π ροσφ οράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/ 2016.
σύμφ ωνα με τις διατάξεις του οποίου: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων…., οι
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φ ορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να
συναφ θεί η σύμβαση. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφ ορών προσαυξάνεται
κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα».
99 Πρβλ. άρθρο 97 παρ. 1 ν. 4412/ 2016.
100 Σύμφ ωνα με τις π ερ. (31) και (35) παρ. 1 και την π αρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12
άρθρου 379 ν. 4412/ 2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφ ωνα με τις
παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/ 2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3548/ 2007, στον
περιφ ερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/ 12/ 2023.
101 Πρβλ. Άρθρο 25 του ν. 4412/ 2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να
καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.
102 Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφ ωνα με το άρθρο 11 της
παρούσας (αναφ έρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπ ίπ τει το έργο σύμφ ωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 45 του π .δ/ τος 71/ 2019 ).
103 Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών, ιδίως κατά την εξέταση της συμμετοχής τρίτων
χωρών σε διαγω νισμούς, βλ. τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή τρίτων χω ρών στην
αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ», Βρυξέλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.
104 Σύμφ ωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ https:/ / wto.org/ english/ tratop_e/ gproc_e/ gp_gpa_e.htm
105 Για το έλεγχο των χω ρώ ν π ου έχουν συνάψει συμφ ωνίες με την Ένωση δες την ιστοσελίδα της
Επιτροπής https:/ / ec.europa.eu/ growth/ single-market/ public-procurement/ international_en
106 Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/ 2016.
107 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/ 2016όπ ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν.
4497/ 2017. Επισημαίνεται ότι, στο ΕΕΕΣ, η αναφ ορά σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφ αση”
νοείται, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφ αση”,
η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φ ορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφ ορά μόνο σε
αμετάκλητες καταδικαστικές απ οφ άσεις.
108 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/ 2016.
109 Πρβλ. άρθρο 73 π αρ. 2Α τελευταίο εδάφ ιο του ν. 4412/ 2016. Σχετική δήλωση του προσφ έροντος
οικονομικού φ ορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ
110 Επ ισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό απ οκλεισμό
αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/ 2016). Σε
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περίπ τωση που δεν επ ιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφ ει
την π αράγραφ ο αυτή.
111 Επ ισημαίνεται ότι η εν λόγω π ρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό της
αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/ 2016). Σε
περίπ τωση που δεν επ ιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφ ει
την π αράγραφ ο αυτή.
112 Οι λόγοι της παραγράφ ου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφ ωνα με το
άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/ 2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν,
περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης. .
113 Σχετική δήλωση του π ροσφ έροντος οικονομικού φ ορέα π εριλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ
114 Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΕΕΕΣ
( Άλλοι Λόγοι Αποκλεισμού π ου ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του
κράτους μέλους της α.α ή του α.φ ).
115 Πρβλ. π αρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/ 2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/ 2
116 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/ 2016
117 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/ 2016, Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. π ρωτ. 6271/ 30-11-2018 έγγραφ ο της
Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφ αση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση
C-124/ 2017 Vossloh, ιδίως σκέψεις 38-41, ΣτΕ ΕΑ40/ 2019.
118 Υπενθυμίζεται ότι
αναφ ορά στην παράγραφ ο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η
Αναθέτουσα Αρχή επ ιλέξει κάπ οιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού.
119
Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επ ανορθωτικά μέτρα βλ. την απ όφ αση της 14ης
Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην υπ όθεση C-387/ 19
120 Πρβλ άρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/ 2016
121 Πρβλ. απόφ αση υπ ’ αριθμ. 49341 -19/ 05/ 2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία
εξακολουθεί να ισχύει έως την έκδοση της απόφ ασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/ 2016.
122 Επ ισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, π λην της καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/ 2016),
είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το
αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/ 2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να
διαμορφ ώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των
ενδιαφ ερόμενων οικονομικών φ ορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του π ροσδιορισμού
των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφ ίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις
αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των
συμμετεχόντων, της απ οφ υγής των διακρίσεων, της διαφ άνειας και της ανάπ τυξης του ελεύθερου
ανταγωνισμού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται κατά τη διαδικασία
ελέγχου της καταλληλότητας του προσφ έροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/ off”).
123 Πρβλ. άρθρο 188 παρ. 1 του ν. 4635/ 2019, με το οποίο επανήλθαν σε ισχύ τα άρθρα 105 και 106
του ν. 3669/ 2008, μέχρι την έκδοση του π.δ. του άρθρου
124 Επ ισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ π τυχία
του ΜΕΕΠ ή, απ ό την έναρξη ισχύος του π.δ. 71/ 2019, του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Δημοσίων Έργω ν (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.). . Πρβλ. άρθρο 76 παρ. 4, του ν. 4412/ 2016.
125 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις π ου να διασφ αλίζουν ότι οι οικονομικοί
φ ορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της
σύμβασης. Όλες οι απ αιτήσεις πρέπ ει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της
σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 π αρ. 1 τελευταίο εδάφ ιο και αρ. 75 π αρ. 3 του ν. 4412/ 2016). Οι εν λόγω
απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφ ικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/ πτυχία του
ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σε κάθε περίπτωση και για το μεταβατικό χρονικό διάστημα ισχύος των
άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/ 2008, όπως αυτό προκύπ τει από το άρθρο 65 του π.δ. 71/ 2019
και την π λήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, επισημαίνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
περιγράφ ει τις σχετικές απαιτήσεις ανάλογα με τα π ροβλεπόμενα στο π.δ. 71/ 2019, τηρουμένων
των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου 76 του ν. 4412/ 2016 αναφ ορικά με τις π έραν των
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προβλεπόμενων απαιτήσεω ν για την εγγραφ ή και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων του π.δ
71/ 2019 (Α΄ 112), αντιστοιχου προϋ πολογισμου ανα κατηγορια έργου.
126
Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/ 2016
127 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις π ου να διασφ αλίζουν ότι οι οικονομικοί
φ ορείς διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της
σύμβασης. Όλες οι απ αιτήσεις πρέπ ει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της
σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 π αρ. 1 τελευταίο εδάφ ιο και αρ. 75 π αρ. 4 του ν. 4412/ 2016). Οι εν λόγω
απαιτήσεις καταρχάς καθορίζονται περιγραφ ικά στο π αρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε
τάξεις/ π τυχία του ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε ούτε σε βαθμίδες/ κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κάθε
περίπ τωση και για το μεταβατικό χρονικό διάστημα ισχύος των άρθρων 80 έως 110 του ν.
3669/ 2008, όπ ως αυτό π ροκύπ τει από το άρθρο 65 του π.δ. 71/ 2019 και την π λήρη έναρξη ισχύος
του τελευταίου, επ ισημαίνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή μπ ορεί να περιγράφ ει τις σχετικές
απαιτήσεις ανάλογα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 71/ 2019, τηρουμένων των ειδικότερων
ρυθμίσεων του άρθρου 76 του ν. 4412/ 2016 αναφ ορικά με τις πέραν τω ν π ροβλεπόμενων
απαιτησεων για την εγγραφ η και καταταξη σε ταξη των οικειω ν μητρωων του π.δ 71/ 2019 (Α΄
112), αντίστοιχου προϋπολογισμού ανά κατηγορία έργου..
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ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν θα πρέπει να συγχέεται η έννοια της επαγγελματικής καταλληλόλητας του άρθρου
22.Β με την έννοια της επαγγελματικής ικανότητας
129
Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' του ν. 4412/ 2016.
130 Πρβλ. άρθρο 76 παρ. 3 του ν. 4412/ 2016
131 Προαιρετική επιλογή: Η π αρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και
συμπ ληρώνεται σύμφ ωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/ 2016. Επ ισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις
πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/ 2016).
132 Το εδάφ ιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφ ωνα με το άρθρο 78
παρ. 1 του ν. 4412/ 2016, άλλως διαγράφ εται.
133 Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσω ν του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν
συνταχθεί/ παραχθεί από τους ίδιους τους οικονομικούς φ ορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ.
117384/ 26-10-2017 Κ.Υ.Α.
134 Πρβ άρθρο 79 Α παρ. 4 ν. 4412/ 2016,
135 Επ ισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού
φ ορέα. Εξακολουθεί να υφ ίσταται η δυνατότητα να υπογράφ εται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των
φ υσικών π ροσώπων που αναφ έρονται στα τελευταία δύο εδάφ ια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν.
4412/ 2016.
136 Πρβλ. άρθρο 79Αν. 4412/ 2016
137 Βλ. Δ.Ε.Ε. απόφ αση της 19.6.2019, Meca, C-41/ 18, EU:C:2019:507, σκ. 28
138 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/ 2020, 753/ 2020 (Δ Τμήμα)
139 Πρβλ. άρθρο 79 παρ. 8, σε συνδυασμό με άρθρο 73 παρ 2Α ν. 4412/ 2016
140 Εφ ιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι π ρέπει να ζητείται η π ροσκόμιση
δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίω ν επιλογής π ου
έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, π εραιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται,
κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/ 2016, να ζητεί από προσφ έροντες, σε οποιοδήπ οτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
141 Πρβλ. π αράγραφ ο 12 άρθρου 80 του ν.4412/ 2016.
142 Σύμφ ωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφ ιο του ν. 4412/ 2016 : “Αν ο οικονομικός φ ορέας
είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υπ οχρεώσεις του που αφ ορούν
τις εισφ ορές κοινωνικής ασφ άλισης καλύπ τουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφ άλιση."
143 Πρβλ. π αράγραφ ο 12 άρθρου 80 του ν.4412/ 2016.
144 Οι υπεύθυνες δηλώσεις του π αρόντος τεύχους υπογράφ ονται και γίνονται αποδεκτές σύμφ ωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2. β) της παρούσας
145 Πρβλ. το α.π . 1081/ 18-02-21 έγγραφ ο της Αρχής «Ενημέρωση για ζητήματα αποδεικτικών
φ ορολογικής ενημερότητας (αυτόματη άντληση αποδεικτικού - ενημερότητα σε παρελθόντα
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χρόνο)» (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ).
Εφ όσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
147 Πρβλ. π αράγραφ ο 12 άρθρου 80 του ν.4412/ 2016.
148 Πρβλ. το με α.π . 2440/ 22-04-2021έγγραφ ο της Αρχής «Ενιαίο Πιστοπ οιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6).
149 Η πλατφ όρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eCertis για την αναζήτηση ισοδύναμω ν πιστοποιητικών
άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε είναι διαθέσιμη, χωρίς κόστος, στη διαδρομή.
https:/ / ec.europa.eu/ tools/ ecertis/ search. Επ ισημαίνεται ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ο αρμόδιος εθνικός
φ ορέας για την καταχώρηση και τήρηση των στοιχείων του eCertis για την Ελλάδα. Πρβλ. το με
αριθμ. πρωτ. 2282/ 25-4-2018 σχετικό έγγραφ ο της Αρχής στον ακόλουθο σύνδεσμο
http:/ / www.eaadhsy.gr/ index.php/ category-articles-gia-tous-foreis/ 341-ecertis-epigrammikoapo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn
150 Εφ όσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάπ οια/ ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού.
151 Επ ισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφ όσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι
συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οπ οιονδήποτε οικονομικό φ ορέα από τη
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης.
152 Εφ όσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
153 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/ 2005 και π.δ. 82/ 1996.
154 Για τις αλλοδαπές ανώνυμες
εταιρείες ιδρυθείσες σε κράτος μέλος της ΕΕ σχετικό είναι το
Παράρτημα Ι της οδηγίας 2012/ 30/ ΕΕ (L315/ 91) με την οπ οία αναδιατυπώθηκε η Οδηγία
77/ 91/ ΕΟΚ (Επίσημη Εφ ημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρ Ν26/ 1). Πρβλ. ΣτΕ 303/ 2020
(επ ταμελής).
155 Πρβλ. π αρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/ 2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/ 21.
156 Πρβλ. π αράγραφ ο 12 άρθρου 80 του ν.4412/ 2016.
157 η οποια εκδιδεται συμφ ωνα με τις ειδικες διαταξεις του π.δ. 71/ 2019 (Α΄ 112). Επισημαινεται οτι
τα π τυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπ τικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που είναι σε
ισχύ κατά την 3 η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν ως την 1 η Σεπ τεμβρίου 2021, εφ όσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού π λαισίου π ου ίσχυε έως και την 2 α Ιουλίου 2019
(Πρβλ. άρθρο 65 π αρ. 1 του π .δ 71/ 2019 (Α΄ 112) ως αντικατασταθηκε με την παρ. 5 του αρθρου
144 του ν. 4764/ 2020 (Α΄ 256).
158 Πρβλ. π αράγραφ ο 12 άρθρου 80 του ν.4412/ 2016.
159
Πρβλ. άρθρο 76 παρ. 4 του ν. 4412/ 2016
160 Εφ όσον έχει αναφ ερθεί σχετική απ αίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφ ωνα με
το άρθρο 82 του ν. 4412/ 2016.
161 Πρβλ. π αράγραφ ο 12 άρθρου 80 του ν. 4412/ 2016.
162 Σύμφ ωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/ 2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφ ονται υποχρεωτικά:
α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/ 2018 (Α` 104),
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/ 1955 (Α` 91),
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/ 2012 (Α` 86),
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν.
4072/ 2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/ 1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο
αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός),
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/ 2016 (Α` 205) και ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται
κατά τον ν. 2716/ 1999 (Α` 96),
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚκαι 270 του ν. 4072/ 2012)
θ.ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/ 1985/ ΕΟΚ
(ΕΕΕΚL. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/ 2001/ ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την
έδρα της στην ημεδαπή,
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/ 2003/ ΕΚ (ΕΕΕΚ L.
207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που
146

59

22PROC010621813 2022-05-25
αναφ έρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/ 1132 (ΕΕ L 169/ 30.6.2017) και έχουν έδρα σε
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που
έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφ ή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που
αναφ έρεται στην περίπτωση ιβ`,
ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή
τα φ υσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα
τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,
ιε. η Κοινοπραξία π ου καταχωρίζεται σύμφ ωνα με το άρθρο 293 π αράγραφ ος 3 του ν. 4072/ 2012
163 Πρβλ. π αράγραφ ο 12 άρθρου 80 του ν.4412/ 2016.
164 Σύμφ ωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 π αρ. 5 του ν. 3669/ 2008: “Για τη συμμετοχή σε
διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπ τική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα π τυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφ ής π ου εκδίδεται
από την υπ ηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων
εργοληπ τών [...] και απαλλάσσει τις εργοληπ τικές επ ιχειρήσεις απ ό την υποχρέωση να καταθέτουν
τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγω νισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφ ωνα με το άρθρο 22
(Τροποποιησεις του Ν. 4412/ 2016 ) περ. 66 του ν. 4441/ 2016 ( Α΄ 227 ] “α.Το πρώτο εδάφ ιο της
περίπ τωσης 31 της παραγράφ ου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν.
3669/ 2008 (Α΄ 116), πλην των αρθρων 80 εως 110, τα οποια π αραμενουν σε ισχυ μεχρι την
έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφ ων 4 και 5 του άρθρου 20 και
της π αραγράφ ου 1 α του άρθρου 176».
165 Στην περίπ τωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπ τει τις εισφ ορές επικουρικής
ασφ άλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά.
166 Μόνο στην π ερίπ τωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος απ οκλεισμού.
167 Πρβ. π αράγραφ ο 12 άρθρου 80 του ν.4412/ 2016.
168 Πρβλ. άρθρο 93 του ν. 4412/ 2016.
169 Πρβλ. άρθρο 165 παρ. 3 του ν. 4412/ 2016.
170 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφ α της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος
του υπεργολάβου και εφ όσον η φ ύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει
απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση π ρομήθειας, υπ ηρεσίας ή έργου,
δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην π ερίπ τωση αυτή, στα έγγραφ α της
σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί π ου επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο
να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώ ς και οι ρυθμίσεις που αφ ορούν
αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου.
Συμπληρώνεται αναλόγως.
171 Πρβλ. άρθρο 58 του ν. 4412/ 2016
172 Πρβλ άρθρο 176 ν. 4412/ 2016. Στα έγγραφ α της σύμβασης, για έργα π ροϋπολογισμού ανώτερου
των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, μπορεί να εγκριθεί και να περιληφ θεί ρήτρα περί
διαιτητικής επίλυσης κάθε διαφ οράς που προκύπ τει σχετικά με την εφ αρμογή, την ερμηνεία ή το
κύρος της σύμβασης. Για έργα κατώτερου προϋπολογισμού, απαιτείται για τη συμπερίληψη
αντίστοιχης ρήτρας η σύμφ ωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. Μπορεί να τεθεί στο
σημείο αυτό ή στην ΕΣΥ. Στα συμβατικά τεύχη που έχει π εριληφ θεί ρήτρα π ερί διαιτητικής
επίλυσης, δύναται να προβλέπεται στάδιο συμβιβαστικής επίλυσης κάθε διαφ οράς, που π ροηγείται
της π ροσφ υγής στη διαιτησία
173 Στο παρόν σημείο της Διακήρυξης ή στην ΕΣΥ μπορεί να τεθεί ρητά η πρόβλεψη για τη σύσταση
κατασκευαστικής κοινοπ ραξίας, σύμφ ωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 165 παρ. 4-6 του
ν. 4412/ 2016.
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ΑΔΑ: ΨΕ22ΩΡ Τ-7ΩΦ
ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Αρ. Μελέτης : 47/ 2021
Αρ. Πρωτ.: 5481/ 25-05-2022

Χρηματοδότηση: ΠΔΕ Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφ ορών
Προϋπολογισμός: 436.200,00 € με ΦΠΑ

ΠΕΡ Ι ΛΗΨ Η ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ ΚΤΟΥ ΔΙ ΑΓΩΝΙ ΣΜΟΥ
1. Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου
για την κατασκευή του έργου « ΒΕΛΤΙ ΩΣΗ ΟΔΙ ΚΗΣ ΑΣΦ ΑΛΕΙ ΑΣ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙ ΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙ Ι ΑΣ ΟΙ ΚΙ ΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙ ΑΣ» , συνολικού προϋπολογισμού 351.774,19 €
χωρίς ΦΠΑ:
Δαπάνη εργασιών:
258.772,00 €
ΓΕ + ΟΕ 18% :
46.578,96 €
Απρόβλεπτα 15% :
45.802,64 €
Δαπάνη της αναθεώρησης: 620,59 €.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφ ορών ενάριθμος
έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά.
3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4412/ 2016 κατά το
υπόδειγμα πρότυπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων) για τη
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ.
4. Οι προσφ ορές υποβάλλονται από τους ενδιαφ ερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φ άκελο του υποσυστήματος.
5. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφ ερόμενοι οικονομικοί φ ορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφ ιακή υπογραφ ή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφ ιακής
υπογραφ ής και να εγγραφ ούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφ ής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως
1.4 της ΚΥΑ με αριθμ. 117384/ 26-10-17 (ΦΕΚ 3821Β΄ / 31-10 -17).
6. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υ π ο β ο λή ς των προσφ ορών ορίζεται η 1 0 -0 6 -2 0 2 2 ,
ημέρα Πα ρ α σ κε υ ή και ώρα 1 5 :0 0 μ .μ .
7. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής α π οσ φ ρ ά γ ισ η ς των προσφ ορών ορίζεται η 1 6 -0 6 2 0 2 2 , ημέρα Πέ μ π τη και ώρα 1 0 :0 0 π .μ .
8. Το σύστημα υποβολής πρόσφ ορων είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο
ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφ έρουσα από οικονομική άποψη προσφ ορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή), όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/ 16.
9. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φ υσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙ Ι ΑΣ 1 η ς τ ά ξη ς κ αι άν ω του Μ.Ε.Ε.Π. και
όσοι έχουν τα νόμιμα δικαιώματα, που είναι εγκατεστημένα :
α. Σε κράτος – μέλος της Ένωσης.
β. Σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. (Ε.Ο.Χ.)
γ. Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη (Σ.Δ.Σ.) στο βαθμό που η υπό ανάθεση
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δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφ ωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφ ωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
10. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των 7 .0 3 5 ,4 8 € , που πρέπει να έχει
ισχύ τουλάχιστον μέχρι της 1 0 - 0 5 -2 0 2 3 .
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
12. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα ( 1 2 ) μήνες και αρχίζει από την
ημέρα υπογραφ ής της σύμβασης και τον ορισμό επίβλεψης από την αρχαιολογική υπηρεσία.
13. Προσφ έρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφ α της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr,
καθώς
και
στην
ιστοσελίδα
της
αναθέτουσας
αρχής
www.dimosiraklias.gr.
14. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί

Ο Δή μ α ρ χ ο ς Ηρ ά κλε ιας

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙ ΟΣ
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