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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1   Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
1.1

 ’ναθεοτουσα αρχής ο: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ –  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οδοος : ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Λ’ΜΠΡ’ΚΗ 19, ΔΡΟΣΙ’
Ταχ.Κωδ. : 14572
Τής λ. : 213 2140125, 2132140127
Telefax 213 2140121
E-mail : nika@ dionysos.gr -  , kouroupaki@dionysos.gr
Πλής ροφοριοες: : Νιοκα Δής ομής τρα, Κουρουπαοκής  ’γγελικής ο

1.2       Εργοδοοτής ς ής ο Κυοριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
1.3       Φορεοας κατασκευής ος του εοργου: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
1.4       Προιοσταμεονής  ’ρχής ο : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
1.5    Διευθυονουσα ής ο Επιβλεοπουσα Υπής ρεσιοα : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
1.6       ’ρμοοδιο Τεχνικοο Συμβουολιο : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ’Σ ’ΤΤΙΚΗΣ

Εφοοσον  οι  ανωτεορω  υπής ρεσιοες  μεταστεγασθουον  κατα ο τής  διαορκεια  τής ς  διαδικασιοας  συοναψής ς  ής ο
εκτεολεσής ς του εοργου, υποχρεουονται να δής λωοσουν αομεσα τα νεοα τους στοιχειοα στους προσφεοροντες ής ο
στον αναοδοχο.
Εφοοσον  οι  ανωτεορω  υπής ρεσιοες  ής ο/και  τα  αποφαινοομενα  οοργανα  του  Φορεοα  Κατασκευής ος
καταργής θουον,  συγχωνευτουον  ής ο με  οποιονδής οποτε  τροοπο  μεταβλής θουον  κατα ο τής  διαορκεια  τής ς
διαδικασιοας   συοναψής ς  ής ο εκτεολεσής ς  του  εοργου,  υποχρεουονται  να  δής λωοσουν  αομεσα,  στους
προσφεοροντεςiv  ής ο στον αναοδοχο τα στοιχειοα των υπής ρεσιωον ής ο αποφαινοομενων οργαονων, τα οποιοα
κατα ο τον  νοομο  αποτελουον  καθολικο ο διαοδοχο  των  εν  λοογω  οργαονων  που  υπεισεορχονται  στα
δικαιωοματα και υποχρεωοσεις τους.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1 Τα εογγραφα τής ς συομβασής ς,  κατα ο τής ν  εοννοια  τής ς  περιπτ.  14  τής ς  παρ.  1  του αορθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παροοντα ής λεκτρονικοο διαγωνισμοο,  ειοναι τα ακοολουθα :
α) ής  προκής ορυξής  συομβασής ς οοπως δής μοσιευοθής κε στής ν Επιοσής μής  Εφής μεριοδα τής ς Ευρωπαιοκής ος Ένωσής ς
(ΑΕΕΕΕ),
β) ής  με αρ. …… προκαταρκτικής ο προκής ορυξής  , v

γ) ής  παρουοσα διακής ορυξής ,
δ) το Ευρωπαιοκοο Ενιαιοο Έγγραφο Συομβασής ς (ΑΕΕΕΣ)vi  
ε)  το  εοντυπο  οικονομικής ος  προσφοραος,  οοπως  παραογεται  απο ο τής ν  ειδικής ο ής λεκτρονικής ο φοορμα  του
υποσυστής οματος,
στ) ο προυοπολογισμοος δής μοπραοτής σής ς,
ζ) το τιμολοογιο δής μοπραοτής σής ς,
ής ) ής  ειδικής ο συγγραφής ο υποχρεωοσεων,
θ) ής  τεχνικής ο συγγραφής ο υποχρεωοσεων
ι) το τευοχος συμπλής ρωματικωον τεχνικωον προδιαγραφωον,
ια) το υποοδειγμα ….vii

ιβ) το τευοχος τεχνικής ος περιγραφής ος,
ιγ) ής  τεχνικής ο μελεοτής ,
ιδ)  τυχοον  συμπλής ρωματικεος  πλής ροφοριοες  και  διευκρινιοσεις  που  θα  παρασχεθουον  απο ο τής ν
αναθεοτουσα αρχής ο  επιο οολων των ανωτεορω

2.2  Προσφεορεται  ελευοθερής ,  πλής ορής ς,  αομεσής  και  δωρεαον  ής λεκτρονικής ο προοσβασής  στα  εογγραφα  τής ς
συομβασής ςviii στον  ειδικοο,  δής μοοσια  προσβαοσιμο,  χωορο  κής λεκτρονικοι ο διαγωνισμοιοπ  τής ς  πυολής ς
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www.promitheus.gov.gr, καθωος και στής ν ιστοσελιοδα τής ς αναθεοτουσας αρχής ος (Αwww  .  dionysos  .  gr).

.................................................................................   ix  x

2.3 Εφοοσον εοχουν ζής τής θειο εγκαιορως, ής οτοι εοως τής ν 21-4-2019xi  ής  αναθεοτουσα αρχής ο παρεοχει σε οολους
τους  προσφεοροντες  που  συμμετεοχουν  στής  διαδικασιοα  συοναψής ς  συομβασής ς  συμπλής ρωματικεος
πλής ροφοριοες σχετικαο με τα εογγραφα τής ς συομβασής ς, το αργοοτερο στις 1-5-2019xii

Άρθρο 3:  Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1.  Οι  προσφορεος   υποβαολλονται  απο ο τους  ενδιαφερομεονους  ής λεκτρονικαο,  μεοσω  τής ς
διαδικτυακής ος πυολής ς www.promitheus.gov.gr   του ΕΣΗΔΗΣ, μεοχρι τής ν καταλής κτικής ο ής μερομής νιοα και
ωορα  που  οριοζεται  στο  αορθρο  18  τής ς  παρουοσας  διακής ορυξής ς,  σε  ής λεκτρονικο ο φαοκελο  του
υποσυστής οματος.

Για  τής  συμμετοχής ο στής ν παρουοσα διαδικασιοα  οι  ενδιαφεροομενοι  οικονομικοι ο φορειος  απαιτειοται  να
διαθεοτουν  ψής φιακής ο υπογραφής ο,  χορής γουομενής  απο ο πιστοποιής μεονής  αρχής ο παροχής ος  ψής φιακής ος
υπογραφής ος  και  να  εγγραφουον  στο  ής λεκτρονικο ο συοστής μα  (ΑΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακής ο πυολής 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθωοντας τής   διαδικασιοα εγγραφής ος του αορθρου 5 παρ. 1.2 εοως 1.4 τής ς
Κοινής ος Υπουργικής ος ’ποοφασής ς με αρ. 117384/26-10-2017 (Α3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων,  μελετών,  και  παροχής  τεχνικών  και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η εονωσής  οικονομικωον φορεοων υποβαολλει κοινής ο προσφοραο,  ής  οποιοα υποχρεωτικαο υπογραοφεται
ψής φιακαο,  ειοτε  απο ο οολους  τους  οικονομικουος  φορειος  που  αποτελουον  τής ν  εονωσής ,  ειοτε  αποο
εκπροοσωπο ο τους,  νομιομως  εξουσιοδοτής μεονο.  Στής ν  προσφοραο,  επι ο ποινής ο αποορριψής ς  τής ς
προσφοραος,  προσδιοριοζεται ής  εοκτασής  και το ειοδος τής ς συμμετοχής ος του καοθε μεολους τής ς εονωσής ς,
συμπεριλαμβανομεονής ς  τής ς  κατανομής ος  αμοιβής ος  μεταξυ ο τους,   καθωος  και  ο
εκπροοσωπος/συντονιστής ος αυτής ος.

3.2 Στον ής λεκτρονικοο φαοκελο προσφοραος περιεοχονται:

 (Αα) εονας (Αυπο)φαοκελος με τής ν εονδειξής  κΔικαιολογής τικαο Συμμετοχής ος».
 (Αβ)  εονας (Αυπο)φαοκελος με τής ν εονδειξής   κΟικονομικής ο Προσφοραο».

3.3 ’ποο τον προσφεοροντα σής μαιονονται, με χρής οσής  του σχετικουο πεδιοου του υποσυστής οματος, καταο τής ν
συονταξής  τής ς προσφοραος,  τα στοιχειοα  εκειονα που εοχουν εμπιστευτικο ο χαρακτής ορα,  συομφωνα με τα
οριζοομενα στο αορθρο 21  του ν. 4412/2016. 
Στής ν περιοπτωσής  αυτής ο, ο προσφεορων υποβαολει στον οικειοο  (Αυπο)φαοκελο σχετικής ο αιτιολοογής σής  με τής 
μορφής ο ψής φιακαο υπογεγραμμεονου αρχειοου pdf, αναφεοροντας ρής ταο οολες τις σχετικεος διαταοξεις νοομου ής ο
διοικής τικεος  πραοξεις  που  επιβαολλουν  τής ν  εμπιστευτικοοτής τα  τής ς  συγκεκριμεονής ς  πλής ροφοριοας,  ως
συνής μμεονο τής ς ής λεκτρονικής ος του προσφοραος.  Δεν χαρακτής ριοζονται ως εμπιστευτικεος πλής ροφοριοες
σχετικαο με τις τιμεος μοναοδος, τις προσφεροομενες ποσοοτής τες και τής ν οικονομικής ο προσφοραο.  

3.4  Στής ν  περιοπτωσής  τής ς  υποβολής ος  στοιχειοων  με  χρής οσής  μορφοοτυπου  φακεολου  συμπιεσμεονων
ής λεκτρονικωον  αρχειοων  (Απ.χ.  ής λεκτρονικο ο αρχειοο  με  μορφής ο εκε),  εκειονα  τα  οποιοα  επιθυμει ο ο
προσφεορων να χαρακτής ριοσει ως εμπιστευτικαο, συομφωνα με τα ανωτεορω αναφεροομενα, θα πρεοπει να
τα  υποβαολλει  ως  χωριστα ο ής λεκτρονικα ο αρχειοα  με  μορφής ο εortable  Document  Format  (ΑεDF)  ής ο ως
χωριστο ο ής λεκτρονικο ο αρχειοο  μορφοοτυπου  φακεολου  συμπιεσμεονων  ής λεκτρονικωον  αρχειοων  που  να
περιλαμβαονει αυταο.
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3.5  Ο  χρής οστής ς  –  οικονομικοος  φορεοας  υποβαολλει  τους  ανωτεορω  (Αυπο)φακεολους  μεοσω  του
υποσυστής οματος, οοπως περιγραοφεται κατωτεορω:

α)  Τα  στοιχειοα  και  δικαιολογής τικα ο που  περιλαμβαονονται  στον  (Αυπο)φαοκελο  με  τής ν  εονδειξής 
κΔικαιολογής τικαο Συμμετοχής ος»  ειοναι τα οριζοομενα στο αορθρο 24.2 τής ς παρουοσας και υποβαολλονται
απο ο τον οικονομικο ο φορεοα  ής λεκτρονικα ο σε  μορφής ο αρχειοου  εortable Document Format (ΑεDF) και
εφοοσον  εοχουν  συνταχθειο/παραχθει ο απο ο τον  ιοδιο,  φεορουν  εγκεκριμεονής  προής γμεονής  ής λεκτρονικής ο
υπογραφής ο ής ο προής γμεονής  ής λεκτρονικής ο υπογραφής ο  με χρής οσής  εγκεκριμεονων πιστοποιής τικωον συομφωνα
με τής ν παρ. 3 του αορθρου 8 τής ς υπ' αρ.   117384/26-10-2017  Κ.Υ.’.  

β) Εντοος  τριωον  (Α3) εργασιομων ής μερωον απο ο τής ν ής λεκτρονικής ο υποβολής ο των ως αονω στοιχειοων και
δικαιολογής τικωον προσκομιοζεται υποχρεωτικαο αποο τον οικονομικοο φορεοα στής ν αναθεοτουσα αρχής ο, σε
εοντυπής  μορφής ο και σε σφραγισμεονο φαοκελο, ής  πρωτοοτυπής  εγγυής τικής ο επιστολής ο συμμετοχής οςxiii.
Επισής μαιονεται  οοτι  ής  εν λοογω υποχρεοωσής  δεν ισχυοει  για τις  εγγυής οσεις  ής λεκτρονικής ος  εοκδοσής ς (Απ.χ.
εγγυής οσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποιοες φεορουν προής γμεονής  ψής φιακής ο υπογραφής ο.

γ) Οι προσφεοροντες συνταοσσουν τής ν οικονομικής ο τους προσφοραο συμπλής ρωονοντας τής ν αντιοστοιχής 
ειδικής ο ής λεκτρονικής ο φοορμα  του  υποσυστής οματος  και  επισυναοπτοντας,  στον  ής λεκτρονικο ο χωορο
κΣυνής μμεονα Ηλεκτρονικής ος Προσφοραος» και στον καταο περιοπτωσής  (Αυπο)φαοκελο, οολα τα στοιχειοα τής ς
προσφοραος τους σε μορφής ο αρχειοου εortable Document Format (ΑεDF).

δ)  Oι  προσφεοροντες  δυονανται  να  προβαιονουν,  μεοσω  των  λειτουργιωον  του  υποσυστής οματος,  σε
εκτυοπωσής  ελεογχου  ομαλοοτής τας  των  επιμεορους  ποσοστωον  εοκπτωσής ς  ανα ο ομαοδα  εργασιωον,  στής ν
περιοπτωσής  εφαρμογής ος τής ς παρ. 2α του αορθρου 95 του ν.4412/2016.

ε)  Στής  συνεοχεια,  οι  προσφεοροντες  παραογουν  απο ο το  υποσυοστής μα  τα  ής λεκτρονικα ο αρχειοα
[κεκτυπωοσεις» των Δικαιολογής τικωον Συμμετοχής ος  και τής ς Οικονομικής ος  Προσφοραος  τους σε μορφής ο
αρχειοου εortable Document Format (ΑεDF)]. . Τα αρχειοα αυταο υπογραοφονται αποο τους προσφεοροντες με
εγκεκριμεονής  προής γμεονής  ής λεκτρονικής ο υπογραφής ο ής ο προής γμεονής  ής λεκτρονικής ο υπογραφής ο με  χρής οσής 
εγκεκριμεονων πιστοποιής τικωον συομφωνα με τής ν παρ. 3 του αορθρου 8 τής ς υπ'αρ.  117384/26-10-2017
Κ.Υ.’. και επισυναοπτονται στους αντιοστοιχους (Αυπο)φακεολους τής ς προσφοραος.  Καταο τής  συστής μικής ο
υποβολής ο τής ς  προσφοραος  το  υποσυοστής μα  πραγματοποιει ο αυτοματοποιής μεονους  ελεογχους
επιβεβαιοωσής ς  τής ς  ής λεκτρονικής ος  προσφοραος  σε  σχεοσής  με  τα  παραχθεοντα  ής λεκτρονικα ο αρχειοα
(ΑΔικαιολογής τικα ο Συμμετοχής ος  και  Οικονομικής ο Προσφοραο)  και  εφοοσον  οι  εολεγχοι  αυτοι ο  αποβουον
επιτυχειος ής  προσφοραο υποβαολλεται  στο υποσυοστής μα. Διαφορετικαο, ής  προσφοραο δεν υποβαολλεται
και το υποσυοστής μα ενής μερωονει τους προσφεοροντες με σχετικοο μής ονυμα σφαολματος στής  διεπαφής ο του
χρής οστής  των  προσφεροοντων,  προκειμεονου  οι  τελευταιοοι  να  προβουον  στις  σχετικεος  ενεοργειες
διοορθωσής ς.

στ) Εφοοσον τα δικαιολογής τικαο συμμετοχής ος και οι οικονομικοιο οοροι δεν εοχουν αποτυπωθειο στο συονολοο
τους στις ειδικεος ής λεκτρονικεος φοορμες του υποσυστής οματος, οι προσφεοροντες επισυναοπτουν ψής φιακαο
υπογεγραμμεονα τα σχετικαο ής λεκτρονικαο αρχειοα, συομφωνα με τους οορους τής ς  παρουοσας διακής ορυξής ς .xiv.

ζ)  ’ποο το υποσυοστής μα εκδιοδεται ής λεκτρονικής ο αποοδειξής  υποβολής ος προσφοραος, ής  οποιοα αποστεολλεται
στον οικονομικοο φορεοα με μής ονυμα ής λεκτρονικουο ταχυδρομειοου.

3.6  ’ποοσυρσής  προσφοραος
Οι  προσφεοροντες  δυονανται  να  ζής τής οσουν  τής ν  αποοσυρσής  υποβλής θειοσας  προσφοραος,  πριν  τής ν
καταλής κτικής ο ής μερομής νιοα υποβολής ος των προσφορωον, με εογγραφο αιοτής μα τους προς τής ν αναθεοτουσα
αρχής ο,  σε  μορφής ο ής λεκτρονικου ο αρχειοου  εortable Document Format (ΑεDF)  που  φεορει  εγκεκριμεονής 
προής γμεονής  ής λεκτρονικής ο υπογραφής ο ής ο προής γμεονής  ής λεκτρονικής ο υπογραφής ο  με  χρής οσής  εγκεκριμεονων
πιστοποιής τικωον συομφωνα με τής ν παρ. 3 του αορθρου 8 τής ς υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.’., μεοσω
τής ς λειτουργικοοτής τας κΕπικοινωνιοα» του υποσυστής οματος. Πιστοποιής μεονος χρής οστής ς τής ς αναθεοτουσας
αρχής ος,  μεταο αποο σχετικής ο αποοφασής  τής ς αναθεοτουσας αρχής ος, ής  οποιοα αποδεοχεται το σχετικοο αιοτής μα
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του προσφεοροντα, προβαιονει στής ν αποορριψής  τής ς σχετικής ος ής λεκτρονικής ος προσφοραος στο υποσυοστής μα
πριν τής ν καταλής κτικής ο ής μερομής νιοα υποβολής ος τής ς προσφοραος. Κατοοπιν, ο οικονομικοος φορεοας δυοναται
να  υποβαολει  εκ  νεοου  προσφορα ο μεοσω  του  υποσυστής οματος  εοως  τής ν  καταλής κτικής ο ής μερομής νιοα
υποβολής ος  των προσφορωον.

Άρθρο  4:  Διαδικασία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης   και  αξιολόγησης  των  προσφορών  -
Κατακύρωση  -  Σύναψη  σύμβασης/  Προδικαστική  Προσφυγή/  Προσωρινή  δικαστική
προστασία

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού

α)  Μετα ο τής ν  καταλής κτικής ο ής μερομής νιοα  υποβολής ος  προσφορωον,  οοπως  οριοζεται  στο  αορθρο  18  τής ς
παρουοσας,  και  πριν  τής ν  ής λεκτρονικής ο αποσφραογισής ,  ής  αναθεοτουσα  αρχής ο κοινοποιει ο στους
προσφεοροντες τον σχετικοο καταολογο συμμετεχοοντων, οοπως αυτοος παραογεται αποο το υποσυοστής μα. 

β) Στής  συνεοχεια, τα μεολής  τής ς Επιτροπής ος Διαγωνισμουο, καταο τής ν ής μερομής νιοα και ωορα που οριοζεται στο
αορθρο  18  τής ς  παρουοσας,  προβαιονουν  σε  ής λεκτρονικής ο αποσφραογισής  του  υποφακεολου
κΔικαιολογής τικαο Συμμετοχής ος» και του υποφακεολου κΟικονομικής ο Προσφοραοπ. 

γ) Στον ής λεκτρονικοο χωορο κΣυνής μμεονα  Ηλεκτρονικουο Διαγωνισμουο», αναρταοται αποο τής ν Επιτροπής ο
Διαγωνισμουο ο σχετικοος καταολογος μειοδοσιοας,  προκειμεονου να λαοβουν γνωοσής  οι προσφεοροντες.

δ) ’κολουοθως, ής  Επιτροπής ο Διαγωνισμουο προβαιονει, καταο σειραο μειοδοσιοας,σε εολεγχο τής ς ολοογραφής ς
και αριθμής τικής ος αναγραφής ος των επιμεορους ποσοστωον εοκπτωσής ς και τής ς ομαλής ος μεταξυο τους σχεοσής ς,
βαοσει τής ς παραγωγής ος σχετικουο ψής φιακουο αρχειοου, μεοσα αποο το υποσυοστής μα. 
Για τής ν εφαρμογής ο του ελεογχου ομαλοοτής τας, χρής σιμοποιειοται αποο τής ν Επιτροπής ο Διαγωνισμουο ής  μεοσής 
εοκπτωσής  προσφοραος (ΑΕμ), συομφωνα με τα οριζοομενα στα αορθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

ε) Όλες οι οικονομικεος προσφορεος, μεταο τις τυχοον αναγκαιοες διορθωοσεις, καταχωριοζονται, καταο τής 
σειραο μειοδοσιοας, στο πρακτικοο τής ς επιτροπής ος, το οποιοο και υπογραοφεται αποο τα μεολής  τής ς.

στ) Στής  συνεοχεια, ής  Επιτροπής ο Διαγωνισμουο,  τής ν ιοδια ής μεορα, ελεογχει τα δικαιολογής τικαο συμμετοχής ος
του αορθρου 24.2 τής ς παρουοσας, καταο τής  σειραο τής ς μειοδοσιοας, αρχιοζοντας αποο τον πρωοτο μειοδοοτής .
’ν ής  ολοκλής ορωσής  του ελεογχου αυτουο δεν ειοναι δυνατής ο τής ν ιοδια μεορα, λοογω του μεγαολου αριθμουο των
προσφορωον  και  του  ελεογχου  των εγγυής τικωον  επιστολωον,   ής  διαδικασιοα  συνεχιοζεται  τις  εποομενες
εργαοσιμες ής μεορες.

ζ) Η Επιτροπής ο Διαγωνισμουο, πριν τής ν ολοκλής ορωσής  τής ς συονταξής ς  του πρακτικουο τής ς, επικοινωνειο με
τους  εκδοοτες  που  αναγραοφονται  στις  υποβλής θειοσες  εγγυής τικεος  επιστολεος,  προκειμεονου  να
διαπιστωοσει τής ν εγκυροοτής ταο τους. ’ν διαπιστωθειο πλαστοοτής τα εγγυής τικής ος επιστολής ος, ο υποψής οφιος
αποκλειοεται  απο ο τον διαγωνισμοο,  υποβαολλεται  μής νυτής ορια αναφορα ο στον αρμοοδιο εισαγγελεοα  και
κινειοται διαδικασιοα πειθαρχικής ος διοωξής ς, συομφωνα με τις διαταοξεις των αορθρων 82 και εποομενα του ν.
3669/2008.

ής )  Η  περιγραφοομενής  διαδικασιοα  καταχωρειοται  στο  πρακτικο ο τής ς  Επιτροπής ος  Διαγωνισμου ο ής ο σε
παραορτής μαο του, που υπογραοφεται αποο τον Προοεδρο και τα μεολής  τής ς.
Η Επιτροπής ο Διαγωνισμουο ολοκλής ρωονει τής  συονταξής  του σχετικουο πρακτικουο με το αποτεολεσμα τής ς
διαδικασιοας, με το οποιοο εισής γειοται τής ν αναοθεσής  τής ς συομβασής ς στον μειοδοοτής  (Αής ο τής  ματαιοωσής  τής ς
διαδικασιοας),  και  το  υποβαολλει  στής ν  αναθεοτουσα  αρχής ο το  σχετικο ο ής λεκτρονικο ο αρχειοο,  ως
κεσωτερικοοπ, μεοσω τής ς λειτουργιοας κεπικοινωνιοαπ του υποσυστής οματος, προς εογκρισής . xv
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θ) Στής  συνεοχεια, ής  αναθεοτουσα αρχής ο κοινοποιειο τής ν αποοφασής  εογκρισής ς του πρακτικουο σε οολους τους
προσφεοροντες και παρεοχει προοσβασής  στα υποβλής θεοντα στοιχειοα των λοιπωον συμμετεχοοντων. Καταο
τής ς αποοφασής ς αυτής ος χωρει ο προδικαστικής ο προσφυγής ο,  κατα ο τα οριζοομενα στής ν παραογραφο 4.3 τής ς
παρουοσής ς.

ι)  Επισής μαιονεται  οοτι,  σε  περιοπτωσής  που οι  προσφορεος  εοχουν τής ν ιοδια ακριβωος  τιμής ο (Αισοοτιμες),  ής 
αναθεοτουσα αρχής ο επιλεογει τον (Απροσωρινοο) αναοδοχο με κλής ορωσής  μεταξυο των οικονομικωον φορεοων
που  υπεοβαλαν ισοοτιμες  προσφορεος.  Η  κλής ορωσής  γιονεται  ενωοπιον  τής ς  Επιτροπής ος  Διαγωνισμου ο και
παρουσιοα των οικονομικωον φορεοων που υπεοβαλαν τις ισοοτιμες προσφορεος, σε ής μεορα και ωορα που θα
τους γνωστοποιής θειο  μεοσω τής ς λειτουργικοοτής τας κεπικοινωνιοαπ του υποσυστής οματος.

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

α) Μεταο τής ν αξιολοογής σής  των προσφορωον, ής  αναθεοτουσα αρχής ο προσκαλειο, στο πλαιοσιο τής ς σχετικής ος
ής λεκτρονικής ος διαδικασιοας συοναψής ς συομβασής ς και μεοσω τής ς λειτουργικοοτής τας τής ς κΕπικοινωνιοας»,
τον προσωρινοο αναοδοχο να υποβαολει εντοος προθεσμιοας δεκαπεοντε (Α15) ής μερωον xvi τα προβλεποομενα
στις  κειομενες  διαταοξεις  δικαιολογής τικα ο προσωρινου ο αναδοοχου  και  τα  αποδεικτικα ο εογγραφα
νομιμοποιοής σής ς xvii.

β)  Τα  δικαιολογής τικα ο του  προσωρινου ο αναδοοχου  υποβαολλονται  απο ο τον  οικονομικο ο φορεοα
ής λεκτρονικαο, μεοσω τής ς λειτουργικοοτής τας τής ς κΕπικοινωνιοας» στής ν αναθεοτουσα αρχής ο.

 γ) ’ν δεν υποβλής θουον τα ως αονω δικαιολογής τικαο  ής ο υπαορχουν ελλειοψεις σε αυταο που υποβλής οθής καν,
παρεοχεται προθεσμιοα στον προσωρινοο αναοδοχο να τα υποβαολει ής ο να τα συμπλής ρωοσει εντοος πεοντε (Α5)
ής μερωον  απο ο τής ν  κοινοποιοής σής  σχετικής ος  ειδοποιοής σής ς  σε  αυτοον  μεοσω  τής ς  λειτουργικοοτής τας  τής ς
κΕπικοινωνιοαςπ  του  υποσυστής οματος.  Η  αναθεοτουσα  αρχής ο μπορει ο να  παρατειονει  τής ν  ως  αονω
προθεσμιοα, εφοοσον αιτιολογειοται αυτοο επαρκωος και κατ’ ανωοτατο οοριο για δεκαπεοντε (Α15) επιπλεοον
ής μεορες.

Εντοος  τριωον  (Α3)  εργασιομων  ής μερωον  απο ο τής ν  ής λεκτρονικής ο υποβολής ο των  ως  αονω  στοιχειοων  και
δικαιολογής τικωον,   συομφωνα  με  τα  ανωτεορω  υπο ο β)  και  γ)  αναφεροομενα,  προσκομιοζονται
υποχρεωτικα ο απο ο τον  οικονομικο ο φορεοα  στής ν  αναθεοτουσα  αρχής ο,  σε  εοντυπής  μορφής ο και  σε
σφραγισμεονο  φαοκελο,  τα  εογγραφα  που  απαιτειοται  να  προσκομισθουον  σε  πρωτοοτυπής  μορφής ο,
συομφωνα  με  τις  διαταοξεις  του  αορθρου  11  παρ.  2  του  ν.  2690/1999  ''Κωοδικας  Διοικής τικής ος
Διαδικασιοας'', οοπως τροποποιής οθής κε με τις διαταοξεις του αορθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014.

δ) ’ν, καταο τον εολεγχο των παραπαονω δικαιολογής τικωον, διαπιστωθειο οοτι:
i) τα στοιχειοα που δής λωοθής καν με το Ευρωπαιοκοο Ενιαιοο Έγγραφο Συομβασής ς (Α ΕΕΕΣ), ειοναι ψευδής ο ής ο
ανακριβής ο   ής ο
ii)  αν  δεν  υποβλής θουον  στο  προκαθορισμεονο  χρονικο ο διαοστής μα  τα  απαιτουομενα  πρωτοοτυπα  ής ο
αντιογραφα, των παραπαονω δικαιολογής τικωον, ής ο
iii) αν αποο τα δικαιολογής τικαο που προσκομιοσθής καν νομιομως και εμπροθεοσμως, δεν αποδεικνυοονται οι
οοροι και οι προυοποθεοσεις συμμετοχής ος συομφωνα με τα αορθρα 21, 22 και 23 τής ς παρουοσας, xviii 

απορριοπτεται ής  προσφοραο του προσωρινουο αναδοοχου, καταπιοπτει υπεορ τής ς αναθεοτουσας αρχής ος ής 
εγγυοής σής  συμμετοχής ος του και ής  κατακυορωσής  γιονεται στον προσφεοροντα που υπεοβαλε τής ν αμεοσως
εποομενής  πλεοον  συμφεορουσα  απο ο οικονομικής ο αοποψής  προσφορα ο βαοσει  τής ς  τιμής ος,  τής ρουμεονής ς  τής ς
ανωτεορω διαδικασιοας.
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Σε περιοπτωσής  εογκαιρής ς και προσής οκουσας ενής μεορωσής ς τής ς αναθεοτουσας αρχής ος για μεταβολεος στις
προυοποθεοσεις τις  οποιοες ο προσωρινοος  αναοδοχος ειοχε  δής λωοσει  με το Ευρωπαιοκο ο Ενιαιοο  Έγγραφο
Συομβασής ς (ΑΕΕΕΣ) οοτι  πλής ροι ο και  οι  οποιοες  επής ολθαν ής ο για τις  οποιοες  εολαβε γνωοσής  ο προσωρινοος
αναοδοχος μεταο τής ν δής ολωσής  και μεοχρι τής ν ής μεορα τής ς ειδοποιοής σής ς/προοσκλής σής ς για τής ν προσκοομισής 
των δικαιολογής τικωον κατακυορωσής ς (Αοψιγενειος  μεταβολεος),  δεν καταπιοπτει υπεορ τής ς αναθεοτουσας
αρχής ος ής  εγγυοής σής  συμμετοχής ος του, που ειοχε προσκομισθειο, συομφωνα με το αορθρο 15 τής ς παρουοσας.

’ν κανεονας αποο τους προσφεοροντες δεν υπεοβαλε αλής θής ο ής ο ακριβής ο δής ολωσής , ής ο αν κανεονας αποο τους
προσφεοροντες δεν προσκομιοζει εονα ής ο περισσοοτερα αποο τα απαιτουομενα δικαιολογής τικαο, ής ο αν κανεονας
αποο τους προσφεοροντες δεν αποδειοξει οοτι πλής ροιο τα κριτής ορια ποιοτικής ος επιλογής ος του αορθρου 22, ής 
διαδικασιοα συοναψής ς τής ς συομβασής ς ματαιωονεται.

Η διαδικασιοα ελεογχου των ως αονω δικαιολογής τικωον ολοκλής ρωονεται με τής  συονταξής  πρακτικουο αποο
τής ν Επιτροπής ο Διαγωνισμουο, ής  οποιοα, στής  συνεοχεια,   το κοινοποιειο, μεοσω τής ς κλειτουργικοοτής τας τής ς
κΕπικοινωνιοας», στής ν αναθεοτουσα αρχής ο για τής  λής οψής  αποοφασής ς.

Η αναθεοτουσα αρχής ο προβαιονει,  μετα ο τής ν εογκρισής  του ανωτεορω πρακτικουο,  στής ν κοινοποιοής σής  τής ς
αποοφασής ς κατακυορωσής ς, μαζιο με αντιογραφο οολων των πρακτικωον, σε καοθε προσφεοροντα εκτοος αποο
τον προσωρινοο αναοδοχο, συομφωνα με τις κειομενες διαταοξεις, μεοσω τής ς λειτουργικοοτής τας τής ς κΕπικοι-
νωνιοας», και επιπλεοον αναρταο τα δικαιολογής τικαο του προσωρινουο αναδοοχου στον χωορο κΣυνής μμεονα
Ηλεκτρονικουο Διαγωνισμουο».

ε) Μεταο τής ν αοπρακτής  παοροδο των προθεσμιωον, τοοσο τής ς αοσκής σής ς των προβλεποομενων βοής θής μαοτων
και  μεοσων  στο  σταοδιο  τής ς  προδικαστικής ος  και  δικαστικής ος  πρoστασιοας,  οοσο  και  των  αποφαοσεων
αναστολωον  επι ο αυτωον  και  μετα ο τής ν  ολοκλής ορωσής  του  προσυμβατικου ο ελεογχου  απο ο το  Ελεγκτικοο
Συνεοδριο, εφοοσον απαιτειοται, συομφωνα με τα αορθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013 xix, ο προσωρινοος
αναοδοχος,  υποβαολλει,  εφοοσον απαιτειοταιxx,  επικαιροποιής μεονα τα δικαιολογής τικα ο του αορθρου 23.3-
23.10  τής ς  παρουοσας,  μετα ο απο ο σχετικής ο προοσκλής σής  τής ς  αναθεοτουσας  αρχής ος,  μεοσω  τής ς
λειτουργικοοτής τας  τής ς  κΕπικοινωνιοαςπ  του  υποσυστής οματος,  προκειμεονου  να   διαπιστωθει ο οοτι  δεν
εοχουν εκλειοψει  οι  προυοποθεοσεις  συμμετοχής ος  του αορθρου 21,  οοτι  εξακολουθουον  να πλής ρουονται  τα
κριτής ορια  επιλογής ος του αορθρου 22 και οοτι δεν συντρεοχουν οι λοογοι αποκλεισμουο του ιοδιου αορθρου.

Μεοσω  τής ς  λειτουργικοοτής τας  τής ς  κΕπικοινωνιοαςπ  του  υποσυστής οματος,  κοινοποιειοται   ής  αποοφασής 
κατακυορωσής ς στον προσωρινοο αναοδοχοxxi.  Με τής ν ιοδια αποοφασής   καλειοται ο αναοδοχος να  προσεολθει
σε ορισμεονο τοοπο και χροονο για τής ν υπογραφής ο του συμφωνής τικουο, θεοτονταος του ής  αναθεοτουσα αρχής ο
προθεσμιοα  που  δεν  μπορει ο να  υπερβαιονει  τις  ειοκοσι  (Α20)  ής μεορες   απο ο τής ν  κοινοποιοής σής  ειδικής ος
ής λεκτρονικής ος  προοσκλής σής ς,  μεοσω  τής ς  λειτουργικοοτής τας  τής ς  κΕπικοινωνιοαςπ  του  υποσυστής οματος,
προσκομιοζοντας και τής ν απαιτουομενής  εγγυής τικής ο επιστολής ο καλής ος εκτεολεσής ς. Η εν λοογω κοινοποιοής σής 
επιφεορει τα εοννομα αποτελεοσματα τής ς αποοφασής ς κατακυορωσής ς, συομφωνα με οριζοομενα στής ν παρ. 3
του αορθρου 105 του ν.4412/2016.       

Εαον ο αναοδοχος δεν προσεολθει να υπογραοψει το συμφωνής τικοο, μεοσα στής ν προθεσμιοα που οριοζεται
στής ν ειδικής ο προοκλής σής , κής ρυοσσεται εοκπτωτος, καταπιοπτει υπεορ τής ς αναθεοτουσας αρχής ος ής  εγγυοής σής 
συμμετοχής ος  του και ής  κατακυορωσής  γιονεται στον προσφεοροντα που υπεοβαλε τής ν αμεοσως εποομενής 
πλεοον  συμφεορουσα  απο ο οικονομικής ο αοποψής  προσφορα ο βαοσει  τιμής ος.  ’ν  κανεονας  απο ο τους
προσφεοροντες  δεν  προσεολθει  για  τής ν  υπογραφής ο του  συμφωνής τικουο,  ής  διαδικασιοα  συοναψής ς  τής ς
συομβασής ς ματαιωονεται,  συομφωνα με τής ν περιοπτωσής  β τής ς παραγραοφου 1 του αορθρου 106 του ν.
4412/2016.
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4.3 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία

Καοθε  ενδιαφεροομενος,  ο  οποιοος  εοχει  ής ο ειοχε  συμφεορον  να  του  ανατεθει ο ής  συγκεκριμεονής 
συομβασής  και εοχει ής ο ειοχε υποστειο ής ο ενδεοχεται να υποστειο ζής μιοα αποο εκτελεστής ο πραοξής  ής ο παραολειψής  τής ς
αναθεοτουσας  αρχής ος  κατα ο παραοβασής  τής ς  νομοθεσιοας  τής ς  Ευρωπαιοκής ος  Ένωσής ς  ής ο τής ς  εσωτερικής ος
νομοθεσιοας, δικαιουοται να ασκής οσει προδικαστικής ο προσφυγής ο ενωοπιον τής ς ’ΕΠΠ καταο τής ς σχετικής ος
πραοξής ς ής ο παραολειψής ς τής ς αναθεοτουσας αρχής ος, προσδιοριοζοντας ειδικωος τις νομικεος και πραγματικεος
αιτιαοσεις που δικαιολογουον το αιοτής μαο τουxxii. 

Σε περιοπτωσής  προσφυγής ος καταο πραοξής ς τής ς αναθεοτουσας αρχής ος, ής  προθεσμιοα για τής ν αοσκής σής 
τής ς προδικαστικής ος προσφυγής ος ειοναι:
(Αα)  δεοκα  (Α10)  ής μεορες  απο ο τής ν  κοινοποιοής σής  τής ς  προσβαλλοομενής ς  πραοξής ς  στον  ενδιαφεροομενο
οικονομικοο φορεοα αν ής  πραοξής  κοινοποιής οθής κε με ής λεκτρονικαο μεοσα ής ο τής λεομοιοτυπιοα ής ο 
(Αβ)  δεκαπεοντε  (Α15)  ής μεορες  απο ο τής ν  κοινοποιοής σής  τής ς  προσβαλλοομενής ς  πραοξής ς  σε  αυτοον  αν
χρής σιμοποιής οθής καν αολλα μεοσα επικοινωνιοας, αολλως  
(Αγ) δεοκα (Α10) ής μεορες αποο τής ν πλής ορής , πραγματικής ο ής ο τεκμαιροομενής , γνωοσής  τής ς πραοξής ς που βλαοπτει τα
συμφεοροντα του ενδιαφεροομενου οικονομικουο φορεοα. 
Σε  περιοπτωσής  παραολειψής ς,  ής  προθεσμιοα  για  τής ν  αοσκής σής  τής ς  προδικαστικής ος  προσφυγής ος  ειοναι
δεκαπεοντε (Α15) ής μεορες αποο τής ν επομεονής  τής ς συντεολεσής ς τής ς προσβαλλοομενής ς παραολειψής ςxxiii.

Η προδικαστικής ο προσφυγής ο, με βαοσής  και τα οοσα προβλεοπονται στο π.δ. 39/2017, κατατιοθεται
ής λεκτρονικαο βαοσει του τυποποιής μεονου εντυοπου και μεοσω τής ς λειτουργικοοτής τας κΕπικοινωνιοα» του
υποσυστής οματος  προς  τής ν  ’ναθεοτουσα  ’ρχής ο,  επιλεογοντας  κατα ο περιοπτωσής  τής ν  εονδειξής 
κΠροδικαστικής ο Προσφυγής ο»  και επισυναοπτοντας το σχετικο ο εογγραφο συομφωνα με τής ν παρ.  3 του
αορθρου 8 τής ς υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.’. 

Για το παραδεκτο ο τής ς αοσκής σής ς τής ς προδικαστικής ος  προσφυγής ος  κατατιοθεται παραοβολο αποο
τον προσφευογοντα υπεορ του Δής μοσιοου, καταο τα ειδικαο οριζοομενα στο αορθρο 363 του ν. 4412/2016,
το οποιοο επιστρεοφεται στον προσφευογοντα σε περιοπτωσής  ολικής ος ής ο μερικής ος αποδοχής ος τής ς προσφυγής ος
του ής ο σε περιοπτωσής  που πριν τής ν εοκδοσής  τής ς αποοφασής ς τής ς ’ΕΠΠ επιο τής ς προσφυγής ος, ής  αναθεοτουσα
αρχής ο ανακαλειο τής ν προσβαλλοομενής  πραοξής  ής ο προβαιονει στής ν οφειλοομενής  ενεοργεια. 

Η προθεσμιοα για τής ν αοσκής σής  τής ς προδικαστικής ος προσφυγής ος και ής  αοσκής σής ο τής ς κωλυοουν τής 
συοναψής  τής ς συομβασής ς επιο ποινής ο ακυροοτής τας, ής  οποιοα διαπιστωονεται με αποοφασής  τής ς ’ΕΠΠ μεταο αποο
αοσκής σής  προσφυγής ος, συομφωνα με το αορθρο 369 του ν. 4412/2016. 

Κατα ο τα  λοιπαο,  ής  αοσκής σής  τής ς  προδικαστικής ος  προσφυγής ος  δεν  κωλυοει  τής ν  προοοδο  τής ς
διαγωνιστικής ος διαδικασιοας, , εκτοος αν ζής τής θουον προσωριναο μεοτρα προστασιοας καταο το αορθρο 366
του ν.4412/2016.

Η αναθεοτουσα αρχής ο, μεοσω τής ς λειτουργιοας τής ς κΕπικοινωνιοας»: 
α.  κοινοποιει ο τής ν  προδικαστικής ο προσφυγής ο σε  καοθε  ενδιαφεροομενο  τριοτο  συομφωνα  με  τα

προβλεποομενα στής ν περ. α τής ς παρ. 1 του αορθρου 365 του ν. 4412/2016 και τής ν περ. α΄ τής ς παρ. 1 του
αορθρου 9 του π.δ. 39/2017, 

β. ειδοποιειο,  παρεοχει προοσβασής  στο συονολο των στοιχειοων του διαγωνισμουο και διαβιβαοζει
στής ν ’ρχής ο Εξεοτασής ς Προδικαστικωον Προσφυγωον (Α’ΕΠΠ) τα προβλεποομενα στής ν περ. β’ τής ς παρ. 1
του αορθρου 365 του ν. 4412/2016, συομφωνα και με τής ν παρ. 1 του αορθρου 9 του π.δ. 39/2017 

Η ’ΕΠΠ αποφαιονεται αιτιολογής μεονα επιο τής ς βασιμοοτής τας των προβαλλοομενων πραγματικωον
και  νομικωον  ισχυρισμωον  τής ς  προσφυγής ος  και  των  ισχυρισμωον  τής ς  αναθεοτουσας  αρχής ος  και,  σε
περιοπτωσής  παρεομβασής ς,  των ισχυρισμωον  του  παρεμβαιονοντος  και  δεοχεται  (Αεν  οολω  ής ο εν  μεορει)  ής ο
απορριοπτει  τής ν  προσφυγής ο με  αποοφασής ο τής ς,  ής  οποιοα  εκδιοδεται  μεοσα  σε  αποκλειστικής ο προθεσμιοα
ειοκοσι (Α20) ής μερωον αποο τής ν ής μεορα εξεοτασής ς τής ς προσφυγής οςxxiv.
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Η αοσκής σής  τής ς προδικαστικής ος προσφυγής ος αποτελειο προυοποοθεσής  για τής ν αοσκής σής  των εονδικων
βοής θής μαοτων  τής ς αιοτής σής ς αναστολής ος και τής ς αιοτής σής ς ακυορωσής ς του αορθρου 372 του ν. 4412/2016
καταο των εκτελεστωον πραοξεων ής ο παραλειοψεων τής ς αναθεοτουσας αρχής ος.

Όποιος εοχει εοννομο συμφεορον μπορειο να ζής τής οσει τής ν αναστολής ο τής ς εκτεολεσής ς τής ς αποοφασής ς
τής ς ’ΕΠΠ και τής ν ακυορωσής ο τής ς ενωοπιον του αρμοδιοου δικαστής ριοουxxv. Δικαιοωμα αοσκής σής ς των ιοδιων
ενδιοκων  βοής θής μαοτων  εοχει  και  ής  αναθεοτουσα  αρχής ο,  αν  ής  ’ΕΠΠ  καονει  δεκτής ο τής ν  προδικαστικής ο
προσφυγής ο. Με τα εονδικα βοής θής οματα τής ς αιοτής σής ς αναστολής ος και τής ς αιοτής σής ς ακυορωσής ς λογιοζονται ως
συμπροσβαλλοομενες με τής ν αποοφασής  τής ς ’ΕΠΠ και οολες οι συναφειος προς τής ν ανωτεορω αποοφασής 
πραοξεις ής ο παραλειοψεις τής ς αναθεοτουσας αρχής ος, εφοοσον εοχουν εκδοθειο ής ο συντελεστειο αντιστοιοχως εοως
τής  συζής οτής σής  τής ς αιοτής σής ς αναστολής ος ής ο τής ν πρωοτής  συζής οτής σής  τής ς αιοτής σής ς ακυορωσής ς.

Η αοσκής σής  τής ς αιοτής σής ς αναστολής ος δεν εξαρταοται αποο τής ν προής γουομενής  αοσκής σής  τής ς αιοτής σής ς
ακυορωσής ς. Η αιοτής σής  αναστολής ος κατατιοθεται στο αρμοοδιο δικαστής οριο μεοσα σε προθεσμιοα δεοκα (Α10)
ής μερωον  απο ο τής ν  εοκδοσής  τής ς  αποοφασής ς  επι ο τής ς  προδικαστικής ος  προσφυγής ος  και  συζής τειοται  το
αργοοτερο εντοος τριαοντα (Α30) ής μερωον αποο τής ν καταοθεσής ο τής ς. Για τής ν αοσκής σής  τής ς αιτής οσεως αναστολής ος
κατατιοθεται το προβλεποομενο παραοβολο, συομφωνα με τα ειδικοοτερα οριζοομενα στο αορθρο 372 παρ. 4
του ν. 4412/2016.

Η αοσκής σής  αιοτής σής ς αναστολής ος κωλυοει τής  συοναψής  τής ς συομβασής ς, εκτοος εαον με τής ν προσωρινής ο
διαταγής ο ο αρμοοδιος δικαστής ος αποφανθειο διαφορετικαο.

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

Σχετικαο με τής ν υπογραφής ο τής ς συομβασής ς, ισχυοουν τα προβλεποομενα στής ν παρ. 5 αορθρου 105 και
135 του ν. 4412/2016.
Τα   εογγραφα  τής ς  συομβασής ς   με  βαοσής  τα  οποιοα  θα  εκτελεσθει ο το  εοργο  ειοναι  τα  αναφεροομενα
παρακαοτω.  Σε  περιοπτωσής  ασυμφωνιοας  των  περιεχομεονων  σε  αυτα ο οορων,  ής  σειρα ο ισχυοος
καθοριοζεται  ως κατωτεορω.

1. Το συμφωνής τικοο.
2. Η παρουοσα Διακής ορυξής .
3. Η Οικονομικής ο Προσφοραο.
4. Το Τιμολοογιο Δής μοπραοτής σής ς.
5. Η Ειδικής ο Συγγραφής ο Υποχρεωοσεων (ΑΕ.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνικής ο Συγγραφής ο Υποχρεωοσεων (ΑΤ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεος Προδιαγραφεος και τα

Παραρτής οματα τους.
7. Η Τεχνικής ο Περιγραφής ο (ΑΤ.Π.).
8. Ο Προυοπολογισμοος Δής μοπραοτής σής ς.
9. Οι εγκεκριμεονες μελεοτες του εοργου.
10.Το εγκεκριμεονο Χρονοδιαογραμμα κατασκευής ος του εοργου.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα  εογγραφα  τής ς  συομβασής ς  συνταοσσονται  υποχρεωτικα ο στής ν  ελλής νικής ο γλωοσσα  και
προαιρετικαο και σε αολλες γλωοσσες, συνολικαο ής ο μερικαο. Σε περιοπτωσής  ασυμφωνιοας μεταξυο των
τμής μαοτων  των  εγγραοφων  τής ς  συομβασής ς  που  εοχουν  συνταχθει ο σε  περισσοοτερες  γλωοσσες,
επικρατειο ής  ελλής νικής ο εοκδοσής . Τυχοον προδικαστικεος προσφυγεος υποβαολλονται στής ν ελλής νικής ο
γλωοσσα.

6.2. Οι προσφορεος και τα περιλαμβανοομενα σε αυτεος στοιχειοα, καθωος και τα αποδεικτικαο εογγραφα
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συνταοσσονται  στής ν ελλής νικής ο γλωοσσα ής ο συνοδευοονται  απο ο επιοσής μής  μεταοφρασής ο τους  στής ν
ελλής νικής ο γλωοσσα. 

6.3. Στα αλλοδαπαο δής μοοσια εογγραφα και δικαιολογής τικαο εφαρμοοζεται ής  Συνθής οκής  τής ς Χαογής ς τής ς
5.10.1961, που κυρωοθής κε με το ν. 1497/1984 (Α’΄188). Ειδικαο τα αλλοδαπαο ιδιωτικαο εογγραφα
μπορουον να συνοδευοονται αποο μεταοφρασής ο τους στής ν ελλής νικής ο γλωοσσα επικυρωμεονής  ειοτε αποο
προοσωπο αρμοοδιο καταο τις διαταοξεις τής ς εθνικής ος νομοθεσιοας ειοτε αποο προοσωπο καταο νοομο
αρμοοδιο τής ς χωορας στής ν οποιοα εοχει συνταχθειο το εογγραφοxxvi. Επιοσής ς, γιονονται υποχρεωτικαο
αποδεκταο ευκρινής ο φωτοαντιογραφα εγγραοφων που εοχουν εκδοθει ο αποο αλλοδαπεος αρχεος και
εοχουν  επικυρωθει ο απο ο δικής γοορο,  συομφωνα  με  τα  προβλεποομενα  στής ν  παρ.  2  περ.  β  του
αορθρου 11 του ν. 2690/1999 κΚωοδικας Διοικής τικής ος Διαδικασιοαςπ, οοπως αντικατασταοθής κε ως
αονω με το αορθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

6.4.   Ενής μερωτικα ο και  τεχνικα ο φυλλαοδια  και  αολλα  εοντυπα-εταιρικα ο ής ο μής  –  με  ειδικο ο τεχνικοο
περιεχοομενο  μπορουον  να  υποβαολλονται  σε  αολλής  γλωοσσα,  χωριος  να  συνοδευοονται  αποο
μεταοφρασής  στής ν ελλής νικής ο.

6.5. Η   επικοινωνιοα  με  τής ν  αναθεοτουσα αρχής ο,  καθωος  και  μεταξυ ο αυτής ος  και  του  αναδοοχου,  θα
γιονονται υποχρεωτικαο στής ν ελλής νικής ο γλωοσσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1. Για τής  δής μοπραοτής σής  του εοργου, τής ν εκτεολεσής  τής ς συομβασής ς και τής ν κατασκευής ο του, εφαρ-
μοοζονται οι διαταοξεις των παρακαοτω νομοθετής μαοτων, οοπως ισχυοουν:
- του ν. 4472/2017 (Α’΄74) και ιδιοως των αορθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 κΔημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’’ 147),
- του ν. 4314/2014 (’’ 265) κΑ) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α’  297)  και  άλλες
διατάξεις”  και του ν.  3614/2007 (Α’’ 267) κΔιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,   και  του ν.  3614/2007 (Α’  267)
«Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική
περίοδο 2007 -2013» xxvii

 -  του  ν.  4278/2014  (Α’΄157)  και  ειδικοοτερα  το  αορθρο  59  κΆρση  περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α’' 143) κΑρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», οοπως ισχυοει
-  του  ν.  4250/2014  κΔιοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’’ 74 ) και ειδικοοτερα το αορθρο 1 αυτουο,
- του ν. 4129/2013 (Α’’ 52) κΚύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του αορθρου 26 του ν.4024/2011 (Α’ 226) κΣυγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,xxviii

- του ν. 4013/2011 (Α’’ 204) κΣύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…
- του  ν.  3886/2010 (Α’'  173)  κΔικαστική  προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L
76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» ,
- του ν. 3861/2010 (Α’’ 112) κΕνίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
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"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγραοφων 4 και 5 του αορθρου 20, των αορθρων 80-110, τής ς παραγραοφου 1α του
αορθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’’ 116) κΚυορωσής  τής ς Κωδικοποιοής σής ς τής ς νομοθεσιοας κατασκευής ος
δής μοσιοων εοργων» (ΑΚΔΕ),

          -  του ν.  3548/2007 (Α’’ 68) κΚαταχωορισής  δής μοσιευοσεων των φορεοων του Δής μοσιοου στο
νομαρχιακοο και τοπικοο Τυοπο και αολλες διαταοξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α’' 45) κΚύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξειςπ
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )xxix

- του π.δ 28/2015 (Α’' 34) κΚωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχείαπ,
- της με αρ. 117384/26-10-2017  Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων
και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
-  της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- της με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικεος λεπτομεορειες και
διαδικασιοες  λειτουργιοας  του  Εθνικου ο Συστής οματος  Ηλεκτρονικωον  Δής μοσιοων  Συμβαοσεων
(ΑΕ.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

7.2  Ο  ν.  3310/2005  κΜέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεωνπ  (Α’'  30),  οοπως
τροποποιής οθής κε  με  το  ν.  3414/2005  (Α’'  279),  για  τής  διασταυορωσής  των  στοιχειοων  του
αναδοοχου με τα στοιχειοα του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α’ 66) κΟνομαστικοποίηση ων μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», ής  κοινής ο αποοφασής 
των Υπουργωον ’ναοπτυξής ς και Επικρατειοας υπ’ αριθμ. 20977/2007 (Α Β’ 1673 ) σχετικαο με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’,   καθωος  και  ής  αποοφασής  του  Υφυπουργου ο Οικονομιοας  και  Οικονομικωον  υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (ΑΒ΄  1590)  κΚαθορισμός  χωρών  στις  οποίες  λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίεςπ.

7.3   Οι διαταοξεις του ν. 2859/2000 (Α’’ 248)  κΚυορωσής  Κωοδικα Φοορου Προστιθεομενής ς ’ξιοας».

7.4   Οι σε εκτεολεσής  των ανωτεορω διαταοξεων εκδοθειοσες κανονιστικεος πραοξειςxxx, καθωος και λοιπεος
διαταοξεις που αναφεορονται ρής ταο ής ο απορρεοουν αποο τα οριζοομενα στα συμβατικαο τευοχής  τής ς πα-
ρουοσας καθωος και το συονολο των διαταοξεων του ασφαλιστικουο, εργατικουο, περιβαλλοντικουο
και φορολογικου ο δικαιοου και  γενικοοτερα καοθε  διαοταξής  (ΑΝοομος,  Π.Δ.,  Υ.’.)  και  ερμής νευτικής ο
εγκυοκλιος που διεοπει τής ν αναοθεσής  και εκτεολεσής  του εοργου τής ς παρουοσας συομβασής ς, εοστω και
αν δεν αναφεορονται ρής ταο.

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

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

8.1. Το  εοργο  συγχρής ματοδοτειοται  απο ο το  Ευρωπαιοκο ο Ταμειοο  Περιφερειακής ος  ’ναοπτυξής ς  σε
ποσοστο ο 85%  στο  πλαιοσιο  του  ΕΠ  Υποδομεος  Μεταφορωον,  Περιβαολλον  και  ’ειφοορος
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’ναοπτυξής  και  αποτελει ο υποεοργο  τής ς  πραοξής ς  “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ (Β’ ΦΑΣΗ 2014 - 2020)” με  κωδ
ΟΠΣ  5008942  και  κωδικο ο εναοριθμο  στο  ΠΔΕ  2017ΣΕ27510132  και  ιοδιους  ποορους  του
Δής ομου Διονυοσου (Ακωδ. Προυοπολογισμουο Κ.’. 63.7341.0004 ) xxxi

Η θετικής ο γνωομής  τής ς ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΠΕΡΕ’’ ής ο ής  τεκμαιροομενής  θετικής ο γνωομής  για τής  διαδι-
κασιοα αναοθεσής ς τής ς συομβασής ς αποτελειο οορο για τής  χρής ματοδοοτής σής  τής ς πραοξής ς.1

Το  εοργο υποοκειται  στις  κρατής οσειςxxxii που  προβλεοπονται  για  τα  εοργα  αυταο,
περιλαμβανομεονής ς  τής ς  κραοτής σής ς  υοψους  0,06  %  υπεορ  των  λειτουργικωον  αναγκωον  τής ς
Ενιαιοας  ’νεξαορτής τής ς  ’ρχής ος  Δής μοσιοων  Συμβαοσεων,  συομφωνα  με  το  αορθρο  4  παρ  3  ν.
4013/2011,  τής ς  κραοτής σής ς  υοψους  0,06  %  υπεορ  των  λειτουργικωον  αναγκωον  τής ς  ’ρχής ος
Εξεοτασής ς  Προδικαστικωον  Προσφυγωον,  συομφωνα  με  το  αορθρο  350  παρ.  3  του  ν.
4412/2016, καθωος και τής ς κραοτής σής ς 6%0, συομφωνα με τις διαταοξεις του αορθρου 53 παρ.
7  περ.  θ'  του  ν.  4412/2016  και  τής ς  υπ'  αριθμ.  ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
αποοφασής ς του Υπουργουο Υποδομωον και Μεταφορωον (ΑΒ' 2235).

8.2. Τα γενικαο εοξοδα, οοφελος κ.λ.π.  του ’ναδοοχου και οι επιβαρυονσεις αποο φοορους,  δασμουος
κ.λ.π.  καθοριοζονται  στο  αντιοστοιχο  αορθρο  τής ς  Ε.Σ.Υ.   Ο  Φ.Π.’.  βαρυονει  τον  Κυοριο  του
Έργου.

8.3. Οι πλής ρωμεος θα γιονονται συομφωνα με το αορθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντιοστοιχο
αορθρο τής ς Ε.Σ.Υ. Η πλής ρωμής ο του εργολαβικουο τιμής οματος θα γιονεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 
Η αναθεοτουσα αρχής οxxxiii μπορειο,  καταο τής  διαδικασιοα αξιολοογής σής ς των προσφορωον,  να καλεοσει τους
οικονομικουος  φορειος,  μεοσω  τής ς   λειτουργικοοτής τας  τής ς  ‘’Επικοινωνιοαςπ  του  υποσυστής οματος,  να
συμπλής ρωοσουν  ής ο να  διευκρινιοσουν τα  εογγραφα  ής ο δικαιολογής τικα ο που  εοχουν  υποβαολει,
συμπεριλαμβανομεονής ς και τής ς οικονομικής ος τους προσφοραος, μεοσα σε ευολογής  προθεσμιοα, ής  οποιοα δεν
μπορει ο να ειοναι μικροοτερής  απο ο επτα ο (Α7) ής μεορες απο ο τής ν ής μερομής νιοα κοινοποιοής σής ς σε αυτουος  τής ς
σχετικής ος προοσκλής σής ς, συομφωνα με τα ειδικοοτερα οριζοομενα στις διαταοξεις των αορθρων  102 και 103
του ν. 4412/2016 και του αορθρου 13 τής ς υπ'αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.’.
Οποιαδής οποτε διευκριονισής  ής ο συμπλής ορωσής  που υποβαολλεται αποο τους προσφεοροντες ής ο υποψής φιοους,
χωριος να εοχει ζής τής θειο αποο τής ν αναθεοτουσα αρχής οxxxiv, δεν λαμβαονεται υποοψής . 

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Για τής ν παρουοσα διαδικασιοα εοχει εκδοθει ο ής  αποοφασής  Νο 949 με αρ.πρωτ. 8620/14-2-2019  για τής ν
αναολής ψής  υποχρεοωσής ς/εογκρισής  δεοσμευσής ς πιοστωσής ς για το οικονομικοο εοτος  2019  και με αρ.  ’’Υ – 
186  –  12-2-2019 καταχωορής σής ς  στο  βιβλιοο  εγκριοσεων  και  εντολωον  πλής ρωμής ος  τής ς  Δ.Ο.Υ.
(Ασυμπλής ρωονεται και ο αριθμοος τής ς αποοφασής ς εογκρισής ς τής ς πολυετουος αναολής ψής ς σε περιοπτωσής  που ής 
δαπαονής  εκτειονεται σε περισσοοτερα του ενοος οικονομικαο εοτής , συομφωνα με το αορθρο 4 παρ. 4 του π.δ
80/2016 ).xxxv

1 Όταν  προοκειται  για  συγχρής ματοδοτουομενο  απο ο τής ν  Ε.Ε.  εοργο,  τουοτο  να  αναγραοφεται  στής 
Διακής ορυξής  και ειδικοοτερα να αναγραοφεται ο τιοτλος τής ς Πραοξής ς και του Επιχειρής σιακουο Προγραομματος στο
πλαιοσιο του οποιοου ειοναι ενταγμεονο το δής μοπρατουομενο εοργο, καθωος και τα ποσοσταο συγχρής ματοδοοτής σής ς
τής ς  δαπαονής ς  του  εοργου  απο ο εθνικουος  και  ενωσιακουος  ποορους  (Αμε  αναφορα ο στο  διαρθρωτικο ο ταμειοο).
Επιοσής ς, ής  σχετικής ο συμπλής ορωσής  ακολουθειο τής  διακριτής ο ορολογιοα Συλλογικεος ’ποφαοσεις (Α Σ’ ) εοργων  ής ο Κ’Ε,
αναολογα  τής ν  πής γής ο χρής ματοδοοτής σής ς  (ΑΠΔΕ  ής ο Τακτικοος  προυοπολογισμοος).  Για  το  ζής οτής μα  τής ς   αναολής ψής ς
δαπανωον δής μοσιοων επενδυοσεων,  βλ. και αορθρο 5 του π.δ. 80/2016.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου

Ο τιοτλος του εοργου ειοναι:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ»

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

Ο προυοπολογισμοος  δής μοπραοτής σής ς του  εοργου  ανεορχεται  σεxxxvi 6.696.000,00 Ευρω ο και
αναλυοεται σε:
Δαπαονής  Εργασιωον 4.093.516,10 €
Γενικαο εοξοδα και Όφελος εργολαοβου (ΑΓ.Ε.+Ο.Ε.) 736.832,90 €
’προοβλεπταxxxvii  (Αποσοστουο 9% επιο τής ς δαπαονής ς εργασιωον και του κονδυλιοου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
434.731,41€ που αναλωονονται συομφωνα με τους οορους του αορθρου 156 παρ. 3. (Αα)  του
ν. 4412/2016.
’πολογιστικεος εργασιοες 80.000,00€  και ΦΠ’ 24% 1.296.000,00€xxxviii

Στο ανωτεορω ποσοο προβλεοπεται αναθεωορής σής  στις τιμεος ποσουο 54.919,59€, συομφωνα με
το αορθρο 153 του ν. 4412/2016.

Ρής οτρα προοσθετής ς καταβολής ος (Α πριμ ), συομφωνα με το αορθρο 149 του ν. 4412/2016 .......
(Αεφοοσον προβλεοπεται).

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου

Η Δής μοτικής ο Κοινοοτής τα Δροσιαος του Δής ομου Διονυοσου

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το  εοργο  περιλαμβαονει  τής ν  ολοκλής ορωσής  τής ς  κατασκευής ος  του  εσωτερικου ο δικτυοου
αποχεοτευσής ς  ακαθαορτων  στής  Δροσια ο συμπεριλαμβανομεονων  και  των  εξωτερικωον
διακλαδωοσεων, το οποιοο θα λειτουργειο με βαρυοτής τα και τα λυοματα θα οδής γουονται μεοσω
του πρωτευοοντος δικτυοου τής ς ΕΥΔ’Π στα κεοντρα επεξεργασιοας στής  Μεταμοορφωσής  και
στής  συνεοχεια στής ν Ψυτταολεια. Προοκειται να κατασκευαστουον συνολικαο περιο τα 18.900μ.μ.
αγωγωον διαφοορων διαμεοτρων και περιο τις 700 εξωτερικεος διακλαδωοσεις.
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Επισημαίνεται οοτι, το φυσικοο και οικονομικοο αντικειομενο των δής μοπρατουομενων εοργων  δεν πρεοπει
να μεταβαολλεται ουσιωδωος καταο τής  διαορκεια εκτεολεσής ς τής ς συομβασής ς, καταο τα οριζοομενα στής ν παρ.
4 του αορθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατοοτής τα μεταβολής ος υφιοσταται, μοονο υποο τις προυοποθεοσεις των
αορθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.

Επιτρεοπεται ής  χρής οσής  των κεπιο εολασσον» δαπανωον με τους ακοολουθους οορους και περιορισμουος:

 Δεν τροποποιειοται το κβασικοο σχεοδιο» τής ς προκής ορυξής ς, ουοτε οι προδιαγραφεος του εοργου, οοπως
περιγραοφονται στα συμβατικαο τευοχής , ουοτε καταργειοται ομαοδα εργασιωον τής ς αρχικής ος συομβασής ς.

 Δεν θιογεται ής  πλής ροοτής τα, ποιοοτής τα και λειτουργικοοτής τα του εοργου.

 Δεν χρής σιμοποιειοται για τής ν πλής ρωμής ο νεοων εργασιωον που δεν υπής ορχαν στής ν αρχικής ο συομβασής .

 Δεν υπερβαιονει ής  δαπαονής  αυτής ο, καταο τον τελικοο εγκεκριμεονο ’νακεφαλαιωτικοο Πιονακα Εργασιωον
του εοργου,  ποσοστο ο ειοκοσι  τοις  εκατο ο (Α20%) τής ς συμβατικής ος  δαπαονής ς ομαοδας εργασιωον  του
εοργου  ουοτε,  αθροιστικαο,  ποσοστο ο δεοκα  τοις  εκατο ο (Α10%)  τής ς  δαπαονής ς  τής ς  αρχικής ος  αξιοας
συομβασής ς χωριος  Φ.Π.’.,  αναθεωορής σής  τιμωον και  απροοβλεπτες δαπαονες.  Στής ν αθροιστικής ο αυτής ο
ανακεφαλαιοωσής  λαμβαονονται υποοψής  μοονο οι μεταφορεος δαπαονής ς αποο μιοα ομαοδα εργασιωον σε
αολλής .
Τα  ποσα ο που  εξοικονομουονται,  εφοοσον  υπερβαιονουν  τα  ανωτεορω  οορια  (Α20%  ής ο και  10%),
μειωονουν ισοοποσα τής  δαπαονής  τής ς αξιοας συομβασής ς χωριος Φ.Π.’., αναθεωρής οσεις και απροοβλεπτες
δαπαονες. Για τής  χρής οσής  των κεπιο εολασσον δαπανωον» απαιτειοται σε καοθε περιοπτωσής  ής  συομφωνής 
γνωομής  του Τεχνικουο Συμβουλιοου, υοστερα αποο εισής ογής σής  του φορεοα υλοποιοής σής ς.

Ο προυοπολογισμοος των εοργων στα οποιοα εφαρμοοζεται ής  παραογραφος αυτής ο αναλυοεται σε ομαοδες
εργασιωον, οι οποιοες συντιοθενται αποο εργασιοες που υπαογονται σε ενιαιοα υποσυονολα του τεχνικουο
αντικειμεονου των εοργων, εοχουν παροομοιο τροοπο κατασκευής ος και επιδεοχονται το ιοδιο ποσοστοο
εοκπτωσής ς στις τιμεος μοναοδας τους. Με αποοφασής  του Υπουργουο Υποδομωον και Μεταφορωον , ής 
οποιοα μεταο τής ν εοκδοσής ο τής ς θα εοχει εφαρμογής ο σε οολα τα ως αονω εοργα, προσδιοριοζονται οι ομαοδες
εργασιωον αναο κατής γοριοα εοργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολικής ο προθεσμιοα εκτεολεσής ς του εοργου, οριοζεται σε 28 μήνες αποο τής ν ής μεορα υπογραφής ος τής ς
συομβασής ςxxxix

Οι αποκλειστικεος και ενδεικτικεος τμής ματικεος προθεσμιοες   του εοργου αναφεορονται στής ν Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλογής ο του ’ναδοοχου, θα γιονει συομφωνα με τής ν κανοικτής ο διαδικασιοα» του αορθρου
27 του ν. 4412/2016 και υποο τις προυοποθεοσεις του νοομου αυτουο.

 
13.2 Η οικονομικής ο προσφοραο των διαγωνιζομεονων, θα συνταχθειο και υποβλής θειο συομφωνα

με τα οριζοομενα στο αορθρο 95 παρ. 2.(Αα) του ν. 4412/2016 .

13.3 Καοθε προσφεορων μπορειο να υποβαολει μοονο μιοα προσφοραο. xl

13.4 Δεν επιτρεοπεται ής  υποβολής ο εναλλακτικωον προσφορωον. xli

13.5 Δε γιονονται δεκτεος προσφορεος για μεορος του αντικειμεονου τής ς συομβασής ς.
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Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτής οριο  για  τής ν  αναοθεσής  τής ς  συομβασής ς  ειοναι  ής  πλεοον  συμφεορουσα  απο ο οικονομικής ο αοποψής 
προσφοραο μοονο βαοσει τιμής ος (Αχαμής λοοτερής  τιμής ο).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής

15.1 Για τής ν συμμετοχής ο στον διαγωνισμοο απαιτειοται ής  καταοθεσής  αποο τους συμμετεοχοντες
οικονομικουος φορειος, καταο τους οορους τής ς παρ. 1 α) του αορθρου 72  του ν. 4412/2016,
εγγυής τικής ος επιστολής ος συμμετοχής ος, που ανεορχεται στο ποσοο των 108.000,00 ευρωοxlii.
Στής ν περιοπτωσής  εονωσής ς οικονομικωον φορεοων, ής  εγγυοής σής  συμμετοχής ος περιλαμβαονει
και τον οορο οοτι ής  εγγυοής σής  καλυοπτει τις υποχρεωοσεις οολων των οικονομικωον φορεοων
που συμμετεοχουν στής ν εονωσής .

15.2 Οι εγγυής τικεος επιστολεος συμμετοχής ος περιλαμβαονουν, συομφωνα με το αορθρο 72 παρ. 4
του ν. 4412/2016, κατ’ ελαοχιστον τα ακοολουθα στοιχειοα:
α) τής ν ής μερομής νιοα εοκδοσής ς,
β) τον εκδοοτής ,
γ) τον κυοριο του εοργου ής ο το φορεοα κατασκευής ος του εοργου(ΑΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ) προς
τον οποιοο απευθυονονται,
δ) τον αριθμοο τής ς εγγυοής σής ς,
ε) το ποσοο που καλυοπτει ής  εγγυοής σής ,
στ) τής ν πλής ορής  επωνυμιοα, τον ’.Φ.Μ. και τής  διευοθυνσής  του οικονομικουο φορεοα υπεορ
του  οποιοου  εκδιοδεται  ής  εγγυοής σής  (Αστής ν  περιοπτωσής  εονωσής ς  αναγραοφονται  οολα  τα
παραπαονω για καοθε μεολος τής ς εονωσής ς),
ζ)  τους  οορους  οοτι:  αα)  ής  εγγυοής σής  παρεοχεται  ανεοκκλής τα  και  ανεπιφυολακτα,  ο  δε
εκδοοτής ς παραιτειοται του δικαιωοματος τής ς διαιρεοσεως και τής ς διζής οσεως, και ββ) οοτι σε
περιοπτωσής  καταοπτωσής ς  αυτής ος,  το  ποσο ο τής ς  καταοπτωσής ς  υποοκειται  στο  εκαοστοτε
ισχυοον τεολος χαρτοσής ομου,
ής ) τα στοιχειοα τής ς διακής ορυξής ς (Α αριθμοος,  εοτος, τιοτλος εοργου ) και τής ν  καταλής κτικής ο
ής μερομής νιοα υποβολής ος προσφορωον,
θ) τής ν ής μερομής νιοα λής οξής ς ής ο τον χροονο ισχυοος τής ς εγγυοής σής ς,
ι) τής ν αναολής ψής  υποχρεοωσής ς αποο τον εκδοοτής  τής ς εγγυοής σής ς να καταβαολει το ποσοο τής ς
εγγυοής σής ς ολικαο ής ο μερικαο εντοος πεοντε (Α5) ής μερωον μεταο αποο απλής ο εογγραφής  ειδοποιοής σής 
εκειονου προς τον οποιοο απευθυονεται.

                   (ΑΣτο σής μειοο αυτοο γιονεται παραπομπής ο στα σχετικαο υποδειογματα, εφοοσον υπαορχουν).

15.3 Η εγγυοής σής  συμμετοχής ος πρεοπει να ισχυοει τουλαοχιστον για τριαοντα (Α30) ής μεορες μεταο τής 
λής οξής  του χροονου ισχυοος τής ς προσφοραος του αορθρου 19 τής ς παρουοσας, ής οτοι μεοχρι 8-3-
2020, αολλως ής  προσφοραο απορριοπτεται. Η αναθεοτουσα αρχής ο μπορειο, πριν τής  λής οξής  τής ς
προσφοραος,  να  ζής τα ο απο ο τον  προσφεοροντα  να  παρατειονει,  πριν  τής  λής οξής  τους,  τής 
διαορκεια ισχυοος τής ς προσφοραος και τής ς εγγυοής σής ς συμμετοχής ος.

15.4 Η εγγυοής σής  συμμετοχής ος καταπιοπτει, υπεορ του κυριοου του εοργου, μεταο αποο γνωομής  του
Τεχνικουο Συμβουλιοου αν ο προσφεορων αποσυορει τής ν προσφοραο του καταο τής  διαορκεια
ισχυοος  αυτής ος  και  στις  περιπτωοσεις  του  αορθρου  4.2  τής ς  παρουοσας.
Η  εονστασής  του  αναδοοχου  κατα ο τής ς  αποφαοσεως  δεν  αναστεολλει  τής ν  ειοσπραξής  του
ποσουο τής ς εγγυής οσεως.

15.5 Η εγγυοής σής  συμμετοχής ος επιστρεοφεται στον αναοδοχο με τής ν προσκοομισής  τής ς εγγυοής σής ς
καλής ος εκτεολεσής ς.
Η εγγυοής σής  συμμετοχής ος επιστρεοφεται στους λοιπουος προσφεοροντες,  συομφωνα με τα
ειδικοοτερα οριζοομενα στο αορθρο 72 του ν. 4412/2016xliii.
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Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)xliv

16.1  xlv     Προβλεοπεται ής  χορής ογής σής  προκαταβολής ος στον ’ναοδοχο σε ποσοστοο 5% επιο τής ς αξιοας
τής ς συομβασής ς συομφωνα με το αορθρο 150  παρ. 1 του Ν.4412/2016 και δεν απαιτειοται
ής  καταοθεσής  ισοοποσής ς  εγγυής τικής ος  επιστολής ος  καθωος  αυτής ο καλυοπτεται  απο ο τής ν
εγγυοής σής  καλής ος  εκτεολεσής ς  που  θα  κατατεθει ο κατα ο τής ν  υπογραφής ο τής ς  συομβασής ς
συομφωνα με το αορθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 4412/2016.xlvi

16.2 ………ΔΕΝ……. προβλεοπεται  ής  πλής ρωμής ο πριμ στής ν παρουοσα συομβασής 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου

17.1 Για τής ν υπογραφής ο τής ς συομβασής ς απαιτειοται ής  παροχής ο εγγυοής σής ς καλής ος εκτεολεσής ς, συομφωνα
με το αορθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το υοψος τής ς οποιοας καθοριοζεται σε ποσοστοο  5%  επιο
τής ς αξιοας τής ς συομβασής ς, χωριος Φ.Π.’. και κατατιοθεται πριν ής ο καταο τής ν υπογραφής ο τής ς συομβασής ς.
Η εγγυοής σής  καλής ος  εκτεολεσής ς καταπιοπτει  στής ν περιοπτωσής  παραοβασής ς των οορων τής ς συομβασής ς,
οοπως αυτής ο ειδικοοτερα οριοζει.

Σε  περιοπτωσής  τροποποιοής σής ς  τής ς  συομβασής ς  κατα ο το  αορθρο  132  ν.  4412/2016,  ής  οποιοα
συνεπαογεται αυοξής σής  τής ς συμβατικής ος αξιοας,  ο αναοδοχος ειοναι υποχρεωμεονος να καταθεοσει πριν
τής ν τροποποιοής σής , συμπλής ρωματικής ο εγγυοής σής  το υοψος τής ς οποιοας ανεορχεται σε ποσοστοο 5% επιο
του ποσουο τής ς αυοξής σής ς χωριος ΦΠ’.

Η  εγγυοής σής  καλής ος  εκτεολεσής ς  τής ς  συομβασής ς  καλυοπτει  συνολικα ο και  χωριος  διακριοσεις  τής ν
εφαρμογής ο οολων  των  οορων  τής ς  συομβασής ς  και  καοθε  απαιοτής σής  τής ς  αναθεοτουσας  αρχής ος  ής ο του
κυριοου του εοργου εοναντι του αναδοοχου.

Η εγγυοής σής  καλής ος εκτεολεσής ς καταπιοπτει υπεορ του κυριοου του εοργου, με αιτιολογής μεονής  αποοφασής 
του Προιοσταμεονου τής ς Διευθυονουσας Υπής ρεσιοας, ιδιοως μεταο τής ν οριστικοποιοής σής  τής ς εοκπτωσής ς
του αναδοοχου. Η εονστασής  του αναδοοχου καταο τής ς αποφαοσεως δεν αναστεολλει τής ν ειοσπραξής  του
ποσουο τής ς εγγυής οσεως.

Οι εγγυής τικεος επιστολεος καλής ος εκτεολεσής ς περιλαμβαονουν κατ’ ελαοχιστον τα αναφεροομενα στής ν
παραογραφο  15.2  τής ς  παρουοσας  και  επιπροοσθετα,  τον  αριθμο ο και  τον  τιοτλο  τής ς  σχετικής ος
συομβασής ς .

17.2 Εγγυοής σής  καλής ος λειτουργιοας

ΔΕΝ ’Π’ΙΤΕΙΤ’Ιxlvii

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1.  Οι  εγγυής τικεος  επιστολεος  των  αορθρων  15,  16  και  17  εκδιοδονται  απο ο πιστωτικα ο ής ο
χρής ματοδοτικαο ιδρυοματα ής ο ασφαλιστικεος επιχειρής οσεις καταο τής ν εοννοια των περιπτωοσεων β΄ και
γ΄ τής ς παρ. 1 του αορθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α’΄13) που λειτουργουον νοομιμα στα κραοτής - μεολής 
τής ς  Ένωσής ς  ής ο του  Ευρωπαιοκου ο Οικονομικου ο Χωορου  ής ο στα  κραοτής -μεορής  τής ς  ΣΔΣ  και  εοχουν,
συομφωνα με τις ισχυοουσες διαταοξεις, το δικαιοωμα αυτοο. Μπορουον, επιοσής ς, να εκδιοδονται αποο το
Ε.Τ.’.’. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ής ο να παρεοχονται με γραμμαοτιο του Ταμειοου Παρακαταθής κωον και Δανειοων με
παρακαταοθεσής  σε αυτο ο του αντιοστοιχου χρής ματικου ο ποσουο.xlviii ’ν συσταθει ο παρακαταθής οκής  με
γραμμαοτιο  παρακαταοθεσής ς  χρεογραοφων  στο  Ταμειοο  Παρακαταθής κωον  και  Δανειοων,  τα
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τοκομεριοδια  ής ο μεριοσματα που  λής ογουν  κατα ο τής  διαορκεια  τής ς  εγγυοής σής ς  επιστρεοφονται  μετα ο τής 
λής οξής  τους στον υπεορ ου ής  εγγυοής σής  οικονομικοο φορεοα.

17.Α.2 Οι εγγυής τικεος επιστολεος εκδιοδονται κατ’ επιλογής ο του οικονομικουο φορεοα/αναδοοχου αποο
εονα ής ο περισσοοτερους εκδοοτες τής ς παραπαονω παραγραοφου,   ανεξαρτής οτως του υοψους των.  

Εαον ής  εγγυοής σής  εκδοθειο αποο αλλοδαποο πιστωτικοο ιοδρυμα μπορειο να συνταχθειο σε μιοα αποο τις επιοσής μες
γλωοσσες τής ς Ευρωπαιοκής ος Ένωσής ς, αλλαο θα συνοδευοεται απαραιοτής τα αποο μεταοφρασής  στής ν ελλής νικής ο 
γλωοσσα, συομφωνα και με τα ειδικοοτερα οριζοομενα στο αορθρο 6.3. τής ς παρουοσας.

Η  αναθεοτουσα αρχής ο επικοινωνει ο με  τους  φορειος  που  φεορονται  να  εοχουν  εκδωοσει  τις  εγγυής τικεος
επιστολεος, προκειμεονου να διαπιστωοσει τής ν εγκυροοτής ταο τουςxlix. 

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

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής  των προσφορωονl οριοζεται ής  8-5-
2019 ής μεορα Τετάρτη και ώρα 10:00

Ως  ημερομηνία και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης   των προσφορών  οριοζεται  ής  15-5-
2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00li

’ν, για λοογους ανωτεορας βιοας ής ο για τεχνικουος λοογους, δεν διενεργής θειο ής  αποσφραογισής  καταο τής ν
ορισθειοσα ής μεορα ής ο αν μεοχρι τής  μεορα αυτής ο δεν εοχει υποβλής θει ο καμιοα προσφοραο, ής  αποσφραογισής 
και ής  καταλής κτικής ο ής μερομής νιοα αντιοστοιχα μετατιοθενται σε οποιαδής οποτε αολλής  ής μεορα, με αποοφα -
σής  τής ς αναθεοτουσας αρχής ος. Η αποοφασής  αυτής ο κοινοποιειοται στους προσφεοροντες, μεοσω τής ς λει -
τουργικοοτής τας κΕπικοινωνιοαπ, πεοντε (Α5) τουλαοχιστον εργαοσιμες ής μεορες πριν τής  νεοα ής μερομής νιοα
και αναρταοται στής ν ΕΕΕΕ,  στο ΚΗΜΔΗΣ και στής ν ιστοσελιοδα τής ς αναθεοτουσας αρχής ος,  εφοοσον
διαθεοτει, καθωος και στον  ειδικοο, δής μοοσια προσβαοσιμο, χωορο κής λεκτρονικοιο διαγωνισμοιοπ τής ς πυο -
λής ς www.promitheus.gov.gr    του ΕΣΗΔΗΣ. ’ν και στής  νεοα αυτής ο ής μερομής νιοα δεν καταστειο δυνατής ο
ής  αποσφραογισής  των προσφορωον ής ο δεν υποβλής θουον προσφορεος, μπορει ο να ορισθει ο και νεοα ής με -
ρομής νιοα, εφαρμοζομεονων καταο τα λοιπαο των διαταοξεων των δυοο προής γουομενων εδαφιοων.

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Καοθε  υποβαλλοομενής  προσφορα ο δεσμευοει  τον συμμετεοχοντα στον διαγωνισμο ο κατα ο τής  διαοταξής 
του  αορθρου  97  του  ν.  4412/2016,  για  διαοστής μα  9 μής νωον  liiαπο ο τής ν  ής μερομής νιοα  λής οξής ς  τής ς
προθεσμιοας υποβολής ος των προσφορωον.
 
Η αναθεοτουσα αρχής ο μπορειο,  πριν τής  λής οξής  του χροονου ισχυοος τής ς προσφοραος,  να ζής ταο αποο τους
προσφεοροντες  να  παρατειονουν  τής  διαορκεια  ισχυοος  τής ς  προσφοραος  τους  και  τής ς  εγγυοής σής ς
συμμετοχής ος.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

 Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκής ορυξής  συομβασής ς,  ής οτοι  το  σχετικο ο τυποποιής μεονο  εοντυπο  κΠροκής ορυξής  Συομβασής ςπ liii,
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απεστάλη,  μεοσω  τής ς  διαδικτυακής ος  πυολής ς  simap.europa.eu,  για  δής μοσιοευσής  στής ν  Υπής ρεσιοα
Εκδοοσεων τής ς Ευρωπαιοκής ος Ένωσής ς .  στις 27-3-2019.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
1. Η προκής ορυξής  συομβασής ς τής ς προής γουομενής ς παραγραοφου ’ και ής  Διακής ορυξής  δής μοσιευοθής κε  στο
ΚΗΜΔΗΣ
2.  Η  διακής ορυξής  αναρταοται  και  στής ν  ιστοσελιοδα  τής ς  αναθεοτουσας  αρχής ος  (Αwww. dionysos.gr),
(Αεφοοσον  υπαορχει), συομφωνα με το αορθρο 2 τής ς παρουοσας 
3. Περιολής ψής  τής ς  παρουοσας  Διακής ορυξής ς  δής μοσιευοεται  στον  Ελλής νικο ο Τυοπο liv,  συομφωνα  με  το
αορθρο 66 ν. 4412/2016, και αναρταοται στο προογραμμα κΔιαυογειαπ diavgeia.gov.gr.

Γ.   Γνωστοποιοής σής  τής ς συναφθειοσας συομβασής ς για τις συμβαοσεις αονω των οριοων, δής μοσιευοεται
στής ν ΕΕΕΕ, συομφωνα με το αορθρο 64 του ν. 4412/2016.

Τα  εοξοδα  των  εκ  τής ς  κειομενής ς  νομοθεσιοας  απαραιοτής των  δής μοσιευοσεων  τής ς  προκής ορυξής ς  τής ς
δής μοπρασιοας  στής ν οποιοα  αναδειοχθής κε αναοδοχος,  βαρυονουν τον ιοδιο και  εισπραοττονται  με  τον
πρωοτο  λογαριασμο ο πλής ρωμής ος  του  εοργου. Τα  εοξοδα  δής μοσιευοσεων  των  τυχοον  προής γουομενων
διαγωνισμωον για τής ν αναοθεσής  του ιοδιου εοργου, καθωος και τα εοξοδα των μής  απαραιοτής των εκ του
νοομου δής μοσιευοσεων βαρυονουν τής ν αναθεοτουσα αρχής ο και καταβαολλονται αποο τις πιστωοσεις του
εοργου.

Οι  δαπαονες  δής μοσιοευσής ς  τής ς  προκής ορυξής ς  στής ν  Επιοσής μής  Εφής μεριοδα  τής ς  Ευρωπαιοκής ος  Ένωσής ς
βαρυονουν τον  προυοπολογισμοο τής ς Ένωσής ς.

20





ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συομβασής  ανατιοθεται βαοσει του κριτής ριοου του αορθρου 14 τής ς παρουοσας, σε προσφεοροντα ο οποιοος
δεν αποκλειοεται απο ο τής  συμμετοχής ο βαοσει  τής ς παρ. ’ του αορθρου 22 τής ς παρουοσας και πλής ροι ο τα
κριτής ορια επιλογής ος των παρ. Β, Γ, Δ , Ε του αορθρου 22 τής ς παρουοσας

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

21.1 Δικαιοωμα  συμμετοχής ος  εοχουν  φυσικα ο ής ο νομικα ο προοσωπα,  ής ο ενωοσεις  αυτωον  lv   που
δραστής ριοποιουονται στής ν κατής γοριοα ΥΔΡ’ΥΛΙΚ’  lvi και που ειοναι εγκατεστής μεονα σε:
α) σε κραοτος-μεολος τής ς Ένωσής ς,
β) σε κραοτος-μεολος του Ευρωπαιοκουο Οικονομικουο Χωορου (ΑΕ.Ο.Χ.),
γ) σε τριοτες χωορες που εοχουν υπογραοψει και κυρωοσει τής  ΣΔΣ, στο βαθμοο που ής  υποο αναοθεσής  δής μοοσια
συομβασής  καλυοπτεται αποο τα Παραρτής οματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεος σής μειωοσεις του σχετικουο με
τής ν Ένωσής  Προσαρτής οματος κ τής ς ως αονω Συμφωνιοας, καθωος και
δ)  σε  τριοτες  χωορες  που δεν εμπιοπτουν στής ν περιοπτωσής  γ΄  τής ς παρουοσας  παραγραοφου και  εοχουν
συναοψει διμερειος ής ο πολυμερειος συμφωνιοες με τής ν Ένωσής  σε θεοματα διαδικασιωον αναοθεσής ς δής μοσιοων
συμβαοσεων.

21.2 Οικονομικοος φορεοας συμμετεοχει ειοτε μεμονωμεονα ειοτε ως μεολος εονωσής ς lvii,

21.3 Οι ενωοσεις οικονομικωον φορεοων συμμετεοχουν υποο τους οορους των παρ. 2, 3 και 4 του αορθρου 19
και των παρ. 1 (Αε)  και 3 (Αβ) του αορθρου 76  του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτειοται αποο τις εν λοογω ενωοσεις να περιβλής θουον συγκεκριμεονής  νομικής ο μορφής ο για τής ν υποβολής ο
προσφοραος.  Σε περιοπτωσής  που ής  εονωσής  αναδειχθει ο αναοδοχος ής  νομικής ο τής ς μορφής ο πρεοπει να ειοναι
τεοτοια που να εξασφαλιοζεται ής  υοπαρξής  ενοος και μοναδικουο φορολογικουο μής τρωοου για τής ν εονωσής  (Απχ
κοινοπραξιοα).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι μεμονωμεονοι προσφεοροντες πρεοπει να ικανοποιουον οολα τα κριτής ορια ποιοτικής ος επιλογής ος. Στής ν περιο -
πτωσής  εονωσής ς οικονομικωον φορεοων, ής  πλής ορωσής  των απαιτής οσεων του αορθρου 22 ’ και Β πρεοπει να
ικανοποιειοται αποο καοθε μεολος τής ς εονωσής ς.

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Καοθε προσφεορων  αποκλείεται αποο τής  συμμετοχής ο σε διαδικασιοα συοναψής ς συομβασής ς, εφοοσον συ-
ντρεοχει στο προοσωποο του (Ααν προοκειται για μεμονωμεονο φυσικοο ής ο νομικοο προοσωπο) ής ο σε εονα αποο τα
μεολής  του (Ααν προοκειται περιο εονωσής ς οικονομικωον φορεοων) εονας αποο τους λοογους των παρακαοτω πε-
ριπτωοσεων:

22.A.1. Όταν  υπαορχει  εις  βαορος  του  αμεταοκλής τής lviii καταδικαστικής ο αποοφασής  για  εοναν  απο ο τους
ακοολουθους λοογους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οοπως αυτής ο οριοζεται στο αορθρο 2 τής ς αποοφασής ς-πλαιοσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιοου τής ς 24ής ς Οκτωβριοου 2008, για τής ν καταπολεομής σής  του οργανωμεονου
εγκλής οματος(ΑΕΕ L 300 τής ς 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία,lix οοπως οριοζεται στο αορθρο 3 τής ς συομβασής ς περιο τής ς καταπολεομής σής ς τής ς διαφθοραος
στής ν οποιοα ενεοχονται υπαολλής λοι των Ευρωπαιοκωον Κοινοτής οτων ής ο των κρατωον-μελωον τής ς Ένωσής ς (ΑΕΕ
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C 195  τής ς  25.6.1997,  σ.  1)  και  στής ν  παραογραφο  1  του  αορθρου  2  τής ς  αποοφασής ς-πλαιοσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιοου τής ς 22ας Ιουλιοου 2003, για τής ν καταπολεομής σής  τής ς δωροδοκιοας στον
ιδιωτικοο τομεοα (ΑΕΕ L 192 τής ς 31.7.2003, σ. 54), καθωος και οοπως οριοζεται στής ν κειομενής  νομοθεσιοα ής ο
στο εθνικοο διοκαιο του οικονομικουο φορεοα,

γ) απάτη, καταο τής ν εοννοια του αορθρου 1 τής ς συομβασής ς σχετικαο με τής ν προστασιοα των οικονομικωον
συμφεροοντων των Ευρωπαιοκωον Κοινοτής οτων (ΑΕΕ C 316 τής ς 27.11.1995, σ. 48), ής  οποιοα κυρωοθής κε με
το ν. 2803/2000 (Α’΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικεος δραστής ριοοτής τες, οοπως
οριοζονται, αντιστοιοχως, στα αορθρα 1 και 3 τής ς αποοφασής ς-πλαιοσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιοου τής ς
13ής ς Ιουνιοου 2002, για τής ν καταπολεομής σής  τής ς τρομοκρατιοας (ΑΕΕ L 164 τής ς 22.6.2002, σ. 3) ής ο ής θικής ο
αυτουργιοα ής ο συνεοργεια ής ο αποοπειρα διαοπραξής ς εγκλής οματος, οοπως οριοζονται στο αορθρο 4 αυτής ος,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ής ο χρής ματοδοοτής σής  τής ς τρομοκρατιοας,
οοπως αυτεος οριοζονται στο αορθρο 1 τής ς Οδής γιοας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαιοκουο Κοινοβουλιοου και του
Συμβουλιοου τής ς 26ής ς Οκτωβριοου 2005, σχετικαο με τής ν προολής ψής  τής ς χρής σιμοποιοής σής ς του χρής ματοπι-
στωτικουο συστής οματος για τής  νομιμοποιοής σής  εσοοδων αποο παραονομες δραστής ριοοτής τες και τής  χρής ματο-
δοοτής σής  τής ς τρομοκρατιοας (ΑΕΕ L 309 τής ς 25.11.2005, σ. 15), ής  οποιοα ενσωματωοθής κε στής ν εθνικής ο νομο-
θεσιοα με το ν. 3691/2008 (Α’΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οοπως οριοζονται στο αορθρο 2 τής ς
Οδής γιοας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαιοκουο Κοινοβουλιοου και του Συμβουλιοου τής ς 5ής ς ’πριλιοου 2011, για
τής ν προολής ψής  και τής ν καταπολεομής σής  τής ς εμποριοας ανθρωοπων και για τής ν προστασιοα των θυμαοτων
τής ς, καθωος και για τής ν αντικαταοστασής  τής ς αποοφασής ς-πλαιοσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιοου (ΑΕΕ L
101 τής ς 15.4.2011, σ. 1), ής  οποιοα ενσωματωοθής κε στής ν εθνικής ο νομοθεσιοα με το ν. 4198/2013 (Α’΄ 215 ).

Ο οικονομικοος φορεοας αποκλειοεται επιοσής ς οοταν το προοσωπο εις βαορος του οποιοου εκδοοθής κε αμε-
ταοκλής τής  καταδικαστικής ο αποοφασής  ειοναι μεολος του διοικής τικουο, διευθυντικουο ής ο εποπτικουο οργαονου
του εν λοογω οικονομικουο φορεοα ής ο εοχει εξουσιοα εκπροσωοπής σής ς, λής οψής ς αποφαοσεων ής ο ελεογχου σε αυτοο.

Στις περιπτωοσεις εταιρειωον περιορισμεονής ς ευθυονής ς (ΑΕ.Π.Ε.), προσωπικωον εταιρειωον (Α Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικωον  Κεφαλαιουχικωον  Εταιρειωον  (Α  Ι.Κ.Ε ),  ής  υποχρεοωσής  του προής γουομενου εδαφιοου,  αφοραο
τους διαχειριστεος.

Στις περιπτωοσεις ανωνυομων εταιρειωον (Α’.Ε.), ής  εν λοογω υποχρεοωσής  αφοραο  τον Διευθυονοντα Συομβου-
λο, καθωος και οολα τα μεολής  του Διοικής τικουο Συμβουλιοου.

Στις περιπτωοσεις των συνεταιρισμωον, ής  εν λοογω υποχρεοωσής  αφοραο τα μεολής  του Διοικής τικουο Συμβου-
λιοουlx.

22.A.2 Όταν ο  προσφεορων εοχει αθετής οσει τις υποχρεωοσεις του οοσον αφοραο στής ν  καταβολής ο φοορων ής ο
εισφορωον κοινωνικής ος ασφαολισής ς και αυτοο εοχει διαπιστωθειο αποο δικαστικής ο ής ο διοικής τικής ο αποοφασής  με
τελεσιοδικής  και δεσμευτικής ο ισχυο, συομφωνα με διαταοξεις τής ς χωορας οοπου ειοναι εγκατεστής μεονος ής ο τής ν
εθνικής ο νομοθεσιοα  ής ο/και ής  αναθεοτουσα αρχής ο μπορειο να αποδειοξει με τα καταολλής λα μεοσα οοτι ο προ-
σφεορων εοχει αθετής οσει τις υποχρεωοσεις του οοσον αφοραο τής ν καταβολής ο φοορων ής ο εισφορωον κοινωνικής ος
ασφαολισής ς.

’ν ο προσφεορων ειοναι Έλλής νας πολιοτής ς ής ο εοχει τής ν εγκαταοστασής ο του στής ν Ελλαοδα, οι υποχρεωοσεις
του που αφορουον τις εισφορεος κοινωνικής ος ασφαολισής ς καλυοπτουν, τοοσο τής ν κυορια, οοσο και τής ν επι-
κουρικής ο ασφαολισής .

Δεν αποκλειοεται ο προσφεορων, οοταν εοχει εκπλής ρωοσει τις υποχρεωοσεις του, ειοτε καταβαολλοντας τους
φοορους ής ο τις εισφορεος κοινωνικής ος ασφαολισής ς που οφειολει, συμπεριλαμβανομεονων, καταο περιοπτωσής ,
των δεδουλευμεονων τοοκων ής ο των προστιομων, ειοτε υπαγοομενος σε δεσμευτικοο διακανονισμοο για τής ν
καταβολής ο τους.

22.Α.2α Η  αναθεοτουσα  αρχής ο γνωριοζει  ής ο μπορει ο να  αποδειοξει  με  τα  καταολλής λα  μεοσα  οοτι  εοχουν
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επιβλής θει ο σε βαορος του οικονομικουο φορεοα, μεοσα σε χρονικοο διαοστής μα δυοο (Α2) ετωον πριν αποο τής ν
ής μερομής νιοα λής οξής ς τής ς προθεσμιοας υποβολής ος προσφοραος: 
αα)  τρεις  (Α3)  πραοξεις  επιβολής ος  προστιομου  απο ο τα  αρμοοδια  ελεγκτικα ο οοργανα  του  Σωοματος
Επιθεωορής σής ς Εργασιοας για παραβαοσεις τής ς εργατικής ος νομοθεσιοας που χαρακτής ριοζονται, συομφωνα με
τής ν υπουργικής ο αποοφασής  2063/Δ1632/2011 (ΑΒ΄ 266), οοπως εκαοστοτε ισχυοει, ως κυψής λής ος» ής ο κπολυο
υψής λής ος» σοβαροοτής τας, οι οποιοες προκυοπτουν αθροιστικαο αποο τρεις (Α3) διενεργής θεοντες ελεογχους, ής ο 
ββ)  δυοο  (Α2)  πραοξεις  επιβολής ος  προστιομου  απο ο τα  αρμοοδια  ελεγκτικα ο οοργανα  του  Σωοματος
Επιθεωορής σής ς  Εργασιοας  για  παραβαοσεις  τής ς  εργατικής ος  νομοθεσιοας  που  αφορουον  τής ν  αδής ολωτής 
εργασιοα, οι οποιοες προκυοπτουν αθροιστικαο αποο δυοο (Α2) διενεργής θεοντες ελεογχους. 
Οι υποο αα΄ και ββ΄ κυρωοσεις πρεοπει να εοχουν αποκτής οσει τελεσιοδικής  και δεσμευτικής ο ισχυο lxi. 

22.A.3  α)  Κατ’  εξαιορεσής ,  για τους πιο καοτω επιτακτικουος  λοογους δής μοοσιου συμφεοροντος............ lxii

(Αοοπως δής μοοσιας υγειοας ής ο προστασιοας του περιβαολλοντος, οι οποιοοι συμπλής ρωονονται αποο τής ν ανα-
θεοτουσα αρχής ο ) δεν εφαρμοοζονται οι παραογραφοι  22.A.1 και 22.A.2.

β) Κατ’ εξαιορεσής , οοταν  ο αποκλεισμοος  ειοναι  σαφωος δυσαναολογος, ιδιοως οοταν μοονο μικραο ποσαο των
φοορων ής ο των εισφορωον κοινωνικής ος ασφαολισής ς δεν εοχουν καταβλής θει ο ής ο οοταν ο  προσφεορων  ενής με-
ρωοθής κε σχετικαο με το ακριβεος ποσοο που οφειολεται λοογω αθεοτής σής ς των υποχρεωοσεωον του οοσον αφο-
ραο στής ν καταβολής ο φοορων ής ο εισφορωον κοινωνικής ος ασφαολισής ς σε χροονο καταο τον οποιοο δεν ειοχε τής  δυ-
νατοοτής τα να λαοβει μεοτρα, συομφωνα με το τελευταιοο εδαοφιο τής ς περ. β' τής ς παρ. 2 του αορθρου 73 ν.
4412/2016, πριν αποο τής ν εκπνοής ο τής ς προθεσμιοας υποβολής ος προσφοραος του αορθρου 18 τής ς παρουο-
σας, δεν εφαρμοοζεται lxiiiής  παραογραφος 22.’.2.

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

(Αα) εοχει αθετής οσει τις υποχρεωοσεις που προβλεοπονται στής ν παρ. 2 του αορθρου 18 του ν. 4412/2016,

(Αβ) εαον ο οικονομικοος φορεοας τελειο υποο πτωοχευσής  ής ο εοχει υπαχθειο σε διαδικασιοα εξυγιοανσής ς ής ο ειδικής
εκκαθάρισης ής ο τελειο υποο αναγκαστικής ο διαχειορισής  αποο εκκαθαριστής ο ής ο αποο το δικαστής οριο ής ο εοχει υπα-
χθει ο σε  διαδικασιοα  πτωχευτικου ο συμβιβασμου ο ής ο εοχει  αναστειολει  τις  επιχειρής ματικεος  του δραστής -
ριοοτής τες ής ο εαον βριοσκεται σε οποιαδής οποτε αναολογής  καταοστασής  προκυοπτουσα αποο παροομοια διαδικα-
σιοα, προβλεποομενής  σε εθνικεος διαταοξεις νοομου. Η αναθεοτουσα αρχής ο μπορειο να μής ν αποκλειοει εοναν οι-
κονομικοο φορεοα, ο οποιοος βριοσκεται σε μια εκ των κατασταοσεων που αναφεορονται στής ν παραπαονω
περιοπτωσής , υποο τής ν προυοποοθεσής  οοτι ής  αναθεοτουσα αρχής ο εοχει αποδειοξει οοτι ο εν λοογω φορεοας ειοναι σε
θεοσής  να εκτελεοσει τής  συομβασής , λαμβαονοντας υποοψής  τις ισχυοουσες διαταοξεις και τα μεοτρα για τής  συ -
νεοχισής  τής ς επιχειρής ματικής ος του λειτουργιοας (Απαρ. 5 αορθρου 73 του ν. 4412/2016), lxv

(Αγ) υπαορχουν επαρκωος ευολογες ενδειοξεις που οδής γουον στο συμπεορασμα οοτι ο οικονομικοος φορεοας συ -
νής οψε συμφωνιοες με αολλους οικονομικουος φορειος με στοοχο τής  στρεοβλωσής  του ανταγωνισμουο,

δ) εαον μιοα καταοστασής  συογκρουσής ς συμφεροοντων καταο τής ν εοννοια του αορθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορειο να θεραπευθειο αποτελεσματικαο με αολλα, λιγοοτερο παρεμβατικαο, μεοσα,

(Αε) εαον μιοα καταοστασής  στρεοβλωσής ς του ανταγωνισμουο αποο τής ν προοτερής  συμμετοχής ο των οικονομικωον
φορεοων καταο τής ν προετοιμασιοα τής ς διαδικασιοας συοναψής ς συομβασής ς, καταο τα οριζοομενα στο αορθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορειο να θεραπευθειο με αολλα, λιγοοτερο παρεμβατικαο, μεοσα,

(Αστ)  εαον  ο  οικονομικοος  φορεοας  εοχει  επιδειοξει  σοβαρής ο ής ο επαναλαμβανοομενής  πλής μμεολεια  κατα ο τής ν
εκτεολεσής  ουσιωοδους απαιοτής σής ς στο πλαιοσιο προής γουομενής ς δής μοοσιας συομβασής ς, προής γουομενής ς συομ-
βασής ς με αναθεοτοντα φορεοα ής ο προής γουομενής ς συομβασής ς παραχωορής σής ς που ειοχε ως αποτεολεσμα τής ν
προοωρής  καταγγελιοα τής ς προής γουομενής ς συομβασής ς, αποζής μιωοσεις ής ο αολλες παροομοιες κυρωοσεις,

(Αζ) εαον ο οικονομικοος φορεοας εοχει κριθειο εονοχος σοβαρωον ψευδωον δής λωοσεων καταο τής ν παροχής ο των
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πλής ροφοριωον που απαιτουονται για τής ν εξακριοβωσής  τής ς απουσιοας των λοογων αποκλεισμουο ής ο τής ν πλής ο-
ρωσής  των κριτής ριοων επιλογής ος, εοχει αποκρυοψει τις πλής ροφοριοες αυτεος ής ο δεν ειοναι σε θεοσής  να προσκο -
μιοσει τα δικαιολογής τικαο που απαιτουονται κατ’ εφαρμογής ο του αορθρου 23 τής ς παρουοσας,

(Αής ) εαον ο οικονομικοος φορεοας επιχειορής σε να επής ρεαοσει με αθεομιτο τροοπο τής  διαδικασιοα λής οψής ς απο-
φαοσεων τής ς αναθεοτουσας αρχής ος,  να αποκτής οσει  εμπιστευτικεος  πλής ροφοριοες  που ενδεοχεται  να του
αποφεορουν αθεομιτο πλεονεοκτής μα στής  διαδικασιοα συοναψής ς συομβασής ς ής ο να παραοσχει εξ αμελειοας πα-
ραπλανής τικεος πλής ροφοριοες που ενδεοχεται να επής ρεαοσουν ουσιωδωος τις αποφαοσεις που αφορουον τον
αποκλεισμοο, τής ν επιλογής ο ής ο τής ν αναοθεσής ,

(Αθ) εαον ο οικονομικοος φορεοας εοχει διαπραοξει σοβαροο επαγγελματικοο παραοπτωμα, το οποιοο θεοτει σε
αμφιβολιοα τής ν ακεραιοοτής ταο του.

22.Α.5.  ’ποκλειοεται αποο τής  συμμετοχής ο στής  διαδικασιοα συοναψής ς δής μοοσιας συομβασής ς (Αδιαγωνισμοο),
οικονομικοος  φορεοας εαον  συντρεοχουν οι  προυοποθεοσεις εφαρμογής ος τής ς παρ. 4 του αορθρου 8 του ν.
3310/2005 (Αεθνικός λόγος αποκλεισμού) lxvi

22.Α.6.  Η αναθεοτουσα αρχής ο αποκλειοει  οικονομικο ο φορεοα σε οποιοδής οποτε χρονικο ο σής μειοο καταο τής 
διαορκεια τής ς διαδικασιοας συοναψής ς συομβασής ς, οοταν αποδεικνυοεται οοτι αυτοος βριοσκεται λοογω πραοξεων
ής ο παραλειοψεων αυτουο ειοτε πριν ειοτε καταο τής  διαδικασιοα, σε μιοα αποο τις περιπτωοσεις των προής γουομε-
νων παραγραοφων. 

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

22.Α.7. Οικονομικοος φορεοας που εμπιοπτει σε μια αποο τις κατασταοσεις που αναφεορονται στις παρα-
γραοφους 22.’.1, 22.’.2α και 22.’.4lxviii μπορειο να προσκομιοζει στοιχειοα προκειμεονου να αποδειοξει οοτι
τα μεοτρα που εολαβε επαρκουον για να αποδειοξουν τής ν αξιοπιστιοα του, παροοτι συντρεοχει ο σχετικοος
λοογος αποκλεισμουο. Εαον τα στοιχειοα κριθουον επαρκής ο, ο εν λοογω οικονομικοος φορεοας δεν αποκλειοεται
αποο τής  διαδικασιοα συοναψής ς συομβασής ς.  Τα μεοτρα που λαμβαονονται αποο τους οικονομικουος φορειος
αξιολογουονται σε συναορτής σής  με τής  σοβαροοτής τα και τις ιδιαιοτερες περισταοσεις του ποινικουο αδικής ομα-
τος ής ο του παραπτωοματος. ’ν τα μεοτρα κριθουον ανεπαρκής ο, γνωστοποιειοται στον οικονομικοο φορεοα το
σκεπτικοο τής ς αποοφασής ς αυτής ος. Οικονομικοος φορεοας που εοχει αποκλειστειο, με τελεσιοδικής  αποοφασής ,
αποο τής  συμμετοχής ο σε διαδικασιοες συοναψής ς συομβασής ς ής ο αναοθεσής ς παραχωορής σής ς δεν μπορειο να καονει
χρής οσής  τής ς ανωτεορω δυνατοοτής τας κατα ο τής ν περιοοδο του αποκλεισμου ο που οριοζεται στής ν εν λοογω
αποοφασής  στο κραοτος - μεολος στο οποιοο ισχυοει ής  αποοφασής .

22.Α.8. Η αποοφασής  για τής ν διαπιοστωσής  τής ς επαορκειας ής ο μής  των επανορθωτικωον μεοτρων καταο τής ν
προής γουομενής  παραογραφο εκδιοδεται συομφωνα με τα οριζοομενα στις παρ. 8 και 9 του αορθρου 73 του ν.
4412/2016.

22.Α.9. Οικονομικοος φορεοας που του εοχει επιβλής θειο, με τής ν κοινής ο υπουργικής ο αποοφασής  του αορθρου 74
του ν. 4412/2016, ής  ποινής ο του αποκλεισμουο αποκλειοεται αυτοδιοκαια και αποο τής ν παρουοσα διαδικα-
σιοα συοναψής ς δής μοοσιας συομβασής ς.
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Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)lxix

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφοραο τής ν καταλλής λοοτής τα για τής ν αοσκής σής  τής ς επαγγελματικής ος δραστής ριοοτής τας, απαιτειοται  οι
οικονομικοι ο φορειος  να ειοναι  εγγεγραμμεονοι  στο σχετικο ο επαγγελματικο ο μής τρωοο που τής ρειοται  στο
κραοτος εγκαταοστασής ος τους. Ειδικαο οι προσφεοροντες που ειοναι εγκατεστής μεονοι στής ν Ελλαοδα απαιτειο -
ται να ειοναι εγγεγραμμεονοι στο Μής τρωοο Εργολής πτικωον Επιχειρής οσεων (ΑΜ.Ε.ΕΠ.)  στής ν κατής γοριοα/-ιες
εοργου του αορθρου 21 τής ς παρουοσαςlxx. Οι προσφεοροντες που ειοναι εγκατεστής μεονοι σε κραοτος μεολος
τής ς Ευρωπαιοκής ος Ένωσής ς απαιτειοται να ειοναι εγγεγραμμεονοι στα Μής τρωοα του παραρτής οματος ΧΙ του
Προσαρτής οματος ’ του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαlxxi 

ΔΕΝ ΤΙΘΕΤ’Ι.........................................

..............................................................................

Ειδικαο οι εργολής πτικεος επιχειρής οσεις που ειοναι εγγεγραμμεονες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρεοπει να υπερβαιο -
νουν τα ανωοτατα επιτρεπταο οορια ανεκτεολεστου υπολοιοπου εργολαβικωον συμβαοσεων, συομφωνα με τα
ειδικοοτερα οριζοομενα στο αορθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, οοπως ισχυοει.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταlxxii

 ΔΕΝ ΤΙΘΕΤ’Ι..................................................................

....................................................................................

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςlxxiii

ΔΕΝ ΤΙΘΕΤ’Ι......................................................................................................

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

Όσον αφοραο τα κριτής ορια τής ς οικονομικής ος και χρής ματοοικονομικής ος επαορκειας και τα κριτής ορια σχετικαο
με τής ν τεχνικής ο και επαγγελματικής ο ικανοοτής τα, εονας οικονομικοος φορεοας μπορειο,  να στής ριοζεται στις
ικανοοτής τες αολλων φορεοων, ασχεοτως τής ς νομικής ος φυοσής ς των δεσμωον του με αυτουος.

Η αναθεοτουσα αρχής ο ελεογχει, συομφωνα με τα οριζοομενα στο αορθρο 23 τής ς παρουοσας, εαον οι φορειος,
στις ικανοοτής τες των οποιοων προτιοθεται να στής ριχθειο ο προσφεορων, πλής ρουον τα σχετικαο κριτής ορια επι-
λογής ος και εαον συντρεοχουν λοογοι αποκλεισμουο καταο τα οριζοομενα στής ν παρουοσα διακής ορυξής . 

Όσον αφοραο τα κριτής ορια που σχετιοζονται με τους τιοτλους σπουδωον και τα επαγγελματικαο προσοοντα
που οριοζονται στής ν περιοπτωσής  στ του Μεορους ΙΙ  του Παραρτής οματος ΧΙΙ  του Προσαρτής οματος ’ ν.
4412/2016 ής ο με τής ν σχετικής ο επαγγελματικής ο εμπειριοα, οι οικονομικοιο φορειος, μπορουον να βασιοζονται
στις ικανοοτής τες αολλων φορεοων μοονο εαον οι τελευταιοοι θα εκτελεοσουν τις εργασιοες ής ο τις υπής ρεσιοες για
τις οποιοες απαιτουονται οι συγκεκριμεονες ικανοοτής τες.

Όταν ο οικονομικοος φορεοας στής ριοζεται στις ικανοοτής τες αολλων φορεοων οοσον αφοραο τα κριτής ορια που
σχετιοζονται με τής ν οικονομικής ο και χρής ματοοικονομικής ο επαορκεια, ο οικονομικοος φορεοας και αυτοιο οι
φορειος ειοναι αποο κοινουο υπευοθυνοιlxxiv για τής ν εκτεολεσής  τής ς συομβασής ς.
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Στής ν περιοπτωσής  εονωσής ς οικονομικωον φορεοων, ής  εονωσής  μπορει ο να στής ριοζεται στις ικανοοτής τες των
συμμετεχοοντων στής ν εονωσής  ής ο αολλων φορεοων (Αγια τα κριτής ορια τής ς οικονομικής ος και χρής ματοοικονομι -
κής ος επαορκειας και τα κριτής ορια σχετικαο με τής ν τεχνικής ο και επαγγελματικής ο ικανοοτής τα).

Η εκτεολεσής  των ......lxxv γιονεται υποχρεωτικαο αποο τον προσφεοροντα ής ο,  αν ής  προσφοραο υποβαολλεται
αποο εονωσής  οικονομικωον φορεοων, αποο εοναν αποο τους συμμετεοχοντες στής ν εονωσής  αυτής ο.

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογήςlxxvi

23.1 Κατα ο τής ν  υποβολής ο προσφορωον  οι  οικονομικοι ο φορειος  υποβαολλουν  το  Ευρωπαιοκο ο Ενιαιοο
Έγγραφο Συομβασής ς (ΑΕΕΕΣ), συομφωνα με τα οριζοομενα στο αορθρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το
οποιοο  αποτελει ο ενής μερωμεονής  υπευοθυνής  δής ολωσής ,  με  τις  συνεοπειες  του  ν.  1599/1986  (Α’΄75),  ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικαταοστασής  των πιστοποιής τικωον που εκδιοδουν δής μοοσιες αρχεος ής ο
τριοτα μεορής , επιβεβαιωονοντας οοτι ο εν λοογω οικονομικοος φορεοας πλής ροιο τις ακοολουθες προυοποθεοσεις:
α)  δεν  βριοσκεται  σε  μιοα  απο ο τις  κατασταοσεις  του  αορθρου  22  ’  τής ς  παρουοσας,
β) πλής ροιο τα σχετικαο κριτής ορια επιλογής ος τα οποιοα εοχουν καθοριστειο, συομφωνα με το αορθρο 22 Β-Ε τής ς
παρουοσας.

Σε  οποιοδής οποτε  χρονικο ο σής μειοο  κατα ο τής  διαορκεια  τής ς  διαδικασιοας,  μπορει ο να  ζής τής θει ο απο ο τους
προσφεοροντες να υποβαολλουν οολα ής ο ορισμεονα δικαιολογής τικαο τής ς εποομενής ς παραγραοφου, οοταν αυτοο
απαιτειοται για τής ν ορθής ο διεξαγωγής ο τής ς διαδικασιοας.

Καταο τής ν υποβολής ο του ΕΕΕΣ, ειοναι δυνατής ο, με μοονής  τής ν υπογραφής ο του καταο περιοπτωσής  εκπροσωοπου
του οικονομικουο φορεοα, ής  προκαταρκτικής ο αποοδειξής  των λοογων αποκλεισμουο που αναφεορονται στο
αορθρο 22.’.1 τής ς παρουοσας, για το συονολο των φυσικωον προσωοπων που ειοναι μεολής  του διοικής τικουο,
διευθυντικου ο ής ο εποπτικου ο οργαονου  του  ής ο εοχουν  εξουσιοα  εκπροσωοπής σής ς,  λής οψής ς  αποφαοσεων  ής ο
ελεογχου σε αυτοον lxxvii.

Ως  εκπροοσωπος  του  οικονομικου ο φορεοα,  για  τής ν  εφαρμογής ο του  παροοντος,  νοειοται  ο  νοομιμος
εκπροοσωπος αυτουο, οοπως προκυοπτει αποο το ισχυοον καταστατικοο ής ο το πρακτικοο εκπροσωοπής σής ος του
κατα ο το  χροονο  υποβολής ος  τής ς  προσφοραος  ής ο το  αρμοδιοως  εξουσιοδοτής μεονο  φυσικο ο προοσωπο  να
εκπροσωπει ο τον  οικονομικο ο φορεοα  για  διαδικασιοες  συοναψής ς  συμβαοσεων  ής ο για  τής  συγκεκριμεονής 
διαδικασιοα συοναψής ς συομβασής ςlxxviii.

Στής ν  περιοπτωσής  υποβολής ος  προσφοραος  απο ο εονωσής  οικονομικωον  φορεοων,  το  Ευρωπαιοκο ο Ενιαιοο
Έγγραφο Συομβασής ς (ΑΕΕΕΣ), υποβαολλεται χωρισταο αποο καοθε μεολος τής ς εονωσής ς.

Στής ν  περιοπτωσής  που  προσφεορων  οικονομικοος  φορεοας  δής λωονει  στο  Ευρωπαιοκο ο Ενιαιοο  Έγγραφο
Συομβασής ς (ΑΕΕΕΣ) τής ν προοθεσής ο του για αναοθεσής  υπεργολαβιοας, υποβαολλει μαζιο με το δικοο του ΕΕΕΣ
και το ΕΕΕΣ  του υπεργολαοβου.

Στής ν  περιοπτωσής  που  προσφεορων  οικονομικοος  φορεοας  στής ριοζεται  στις  ικανοοτής τες  ενοος  ής ο
περισσοοτερων φορεοων υποβαολλει μαζιο με το δικοο του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ καοθε φορεοα, στις ικανοοτής τες
του οποιοου στής ριοζεται.

23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Το δικαιοωμα συμμετοχής ος και οι οοροι και προυοποθεοσεις συμμετοχής ος, οοπως οριοστής καν στα αορθρα 21
και  22  τής ς  παρουοσας,  κριονονται  κατα ο τής ν  υποβολής ο τής ς  προσφοραος,  κατα ο τής ν  υποβολής ο των
δικαιολογής τικωον, συομφωνα με το αορθρο 4.2 (Αα  εοως δ) και καταο τής  συοναψής  τής ς συομβασής ς, συομφωνα
με το αορθρο 4.2  (Αε) τής ς παρουοσας.
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Στής ν περιοπτωσής  που προσφεορων οικονομικοος  φορεοας ής ο εονωσής  αυτωον  στής ριοζεται στις ικανοοτής τες
αολλων φορεοων, συομφωνα με το αορθρο 22.ΣΤ τής ς παρουοσας, οι φορειος στής ν ικανοοτής τα των οποιοων
στής ριοζεται  ο  προσφεορων  οικονομικοος  φορεοας  ής ο εονωσής  αυτωον,  υποχρεουονται  στής ν  υποβολής ο των
δικαιολογής τικωον που αποδεικνυοουν οοτι δεν συντρεοχουν οι λοογοι αποκλεισμουο του αορθρου 22 ’ τής ς
παρουοσας και οοτι πλής ρουον τα σχετικαο κριτής ορια επιλογής ος καταο περιοπτωσής  (Ααορθρου 22 Β –  Ε).

 Ο  οικονομικοος  φορεοας  υποχρεουοται  να  αντικαταστής οσει  εοναν  φορεοα  στής ν  ικανοοτής τα  του  οποιοου
στής ριοζεται, εφοοσον ο τελευταιοος δεν πλής ροιο το σχετικοο κριτής οριο επιλογής ος ής ο για τον οποιοο συντρεοχουν
λοογοι αποκλεισμουο των παραγραοφων 1, 2, 2.α και 4lxxix του αορθρου 22 ’.

Οι  οικονομικοι ο φορειος  δεν  υποχρεουονται  να  υποβαολλουν  δικαιολογής τικα ο ής ο αολλα  αποδεικτικαο
στοιχειοα, αν και στο μεοτρο που ής  αναθεοτουσα αρχής ο εοχει τής  δυνατοοτής τα να λαμβαονει τα πιστοποιής τικαο
ής ο τις συναφειος πλής ροφοριοες απευθειοας μεοσω προοσβασής ς σε εθνικής ο βαοσής  δεδομεονων σε οποιοδής οποτε
κραοτος - μεολος τής ς Ένωσής ς, ής  οποιοα διατιοθεται δωρεαον, οοπως εθνικοο μής τρωοο συμβαοσεων, εικονικοο
φαοκελο  επιχειορής σής ς,  ής λεκτρονικο ο συοστής μα  αποθής οκευσής ς  εγγραοφων  ής ο συοστής μα  προεπιλογής ος.  Η
δής ολωσής  για τής ν προοσβασής  σε εθνικής ο βαοσής  δεδομεονων εμπεριεοχεται στο Ευρωπαιοκοο Ενιαιοο Έγγραφο
Συομβασής ς (Α ΕΕΕΣ ).

Οι οικονομικοιο φορειος δεν υποχρεουονται να υποβαολουν δικαιολογής τικαο, οοταν ής  αναθεοτουσα αρχής ο που
εοχει αναθεοσει τής  συομβασής  διαθεοτει ής οδής  τα δικαιολογής τικαο αυταο.

23.3  Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Ο προσωρινοος  αναοδοχος,  κατοοπιν  σχετικής ος  ής λεκτρονικής ος  προοσκλής σής ς απο ο τής ν αναθεοτουσα αρχής ο,
υποβαολλει  τα  ακοολουθα  δικαιολογής τικαο,  κατα ο τα  ειδικοοτερα  οριζοομενα  στο  αορθρο  4.2  τής ς
παρουοσαςlxxx:

Για  τής ν  αποοδειξής  τής ς  μής  συνδρομής ος  των  λοογων  αποκλεισμου ο του  άρθρου  22Α,  ο  προσωρινοος
αναοδοχος υποβαολλει  αντιοστοιχα τα παρακαοτω δικαιολογής τικαο:

(Αα) για τής ν παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: αποοσπασμα του ποινικουο μής τρωοου ής ο,
ελλειοψει αυτουο, ισοδυοναμου εγγραοφου που εκδιοδεται αποο αρμοοδια δικαστικής ο ής ο διοικής τικής ο αρχής ο του
κραοτους-μεολους  ής ο τής ς  χωορας  καταγωγής ος  ής ο τής ς  χωορας  οοπου  ειοναι  εγκατεστής μεονος  ο  εν  λοογω
οικονομικοος φορεοας, αποο το οποιοο προκυοπτει οοτι πλής ρουονται αυτεος οι προυοποθεοσεις. Η υποχρεοωσής 
προσκοομισής ς  του  ως  αονω  αποσπαοσματος  αφορα ο και  τα  προοσωπα  των  τελευταιοων   τεσσαορων
εδαφιοων  τής ς παραγραοφου ’.1 του αορθρου 22.

(Αβ)  για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιής τικοο που εκδιοδεται αποο τής ν αρμοοδια αρχής ο
του  οικειοου  κραοτους  -  μεολους  ής ο χωορας,  περι ο του  οοτι  εοχουν  εκπλής ρωθει ο οι  υποχρεωοσεις  του
οικονομικου ο φορεοα,  οοσον  αφορα ο στής ν  καταβολής ο φοορων  (Αφορολογικής ο ενής μεροοτής τα)  και  στής ν
καταβολής ο των  εισφορωον  κοινωνικής ος  ασφαολισής ς  (Αασφαλιστικής ο ενής μεροοτής τα) lxxxi συομφωνα  με  τής ν
ισχυοουσα νομοθεσιοα του κραοτους εγκαταοστασής ς ής ο τής ν ελλής νικής ο νομοθεσιοα αντιοστοιχα.

Για  τους  προσφεοροντες  που  ειοναι  εγκατεστής μεονοι  ής ο εκτελουον  εοργα  στής ν  Ελλαοδα τα  σχετικαο
δικαιολογής τικαο που υποβαολλονται ειοναι:

 φορολογικής ο ενής μεροοτής τα που εκδιοδεται αποο το Υπουργειοο Οικονομικωον (Ααρμοοδια Δ.Ο.Υ) για
τον οικονομικοο φορεοα και για τις κοινοπραξιοες στις οποιοες συμμετεοχει για τα δής μοοσια εοργα που ειοναι
σε εξεολιξής  lxxxii.  Οι αλλοδαποι ο προσφεοροντες θα υποβαολλουν υπευοθυνής  δής ολωσής lxxxiii περι ο του οοτι δεν
εοχουν υποχρεοωσής  καταβολής ος φοορων στής ν Ελλαοδα. Σε περιοπτωσής  που εοχουν τεοτοια υποχρεοωσής  θα
υποβαολλουν σχετικοο αποδεικτικοο τής ς οικειοας Δ.Ο.Υ.  

 ασφαλιστικής ο ενής μεροοτής τα  που  εκδιοδεται  απο ο τον  αρμοοδιο  ασφαλιστικο ο φορεοαlxxxiv.  Η
ασφαλιστικής ο ενής μεροοτής τα καλυοπτει τις ασφαλιστικεος υποχρεωοσεις του προσφεοροντος οικονομικουο
φορεοα α) ως φυσικοο ής ο νομικοο προοσωπο για το προσωπικοο τους με σχεοσής  εξαρτής μεονής ς εργασιοας, β)
για  εοργα που  εκτελει ο μοονος  του  ής ο σε  κοινοπραξιοα  καθωος  και  γ)   για  τα  στελεοχής  του  που  εοχουν
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υποχρεοωσής  ασφαολισής ς  στο  ΕΤ’’  –  ΤΜΕΔΕ.  Οι  εγκατεστής μεονοι  στής ν  Ελλαοδα  οικονομικοι ο φορειος
υποβαολλουν αποδεικτικο ο ασφαλιστικής ος  ενής μεροοτής τας (Ακυοριας και επικουρικής ος  ασφαολισής ς)  για το
προσωπικοο τους με σχεοσής  εξαρτής μεονής ς εργασιοας (ΑΤΜΕΔΕ για τους ασφαλισμεονους –  μεολής  του ΤΕΕ,
ΙΚ’ για το λοιποο προσωπικοο). Δεν αποτελουον αποοδειξής  ενής μεροοτής τας τής ς προσφεορουσας εταιριοας,
αποδεικτικαο ασφαλιστικής ος ενής μεροοτής τας  των φυσικωον προσωοπων που στελεχωονουν το πτυχιοο τής ς
εταιριοας ως εταιοροι.. Οι αλλοδαποιο προσφεοροντες (Αφυσικαο και νομικαο προοσωπα), που δεν υποβαολουν
τα αονω αποδεικτικαο, υποβαολλουν υπευοθυνής  δής ολωσής  περιο του οοτι δεν απασχολουον προσωπικοο, για το
οποιοο υπαορχει  υποχρεοωσής  ασφαολισής ς σε ής μεδαπουος  ασφαλιστικουος  οργανισμουος.  ’ν απασχολουον
τεοτοιο προσωπικοο, πρεοπει να υποβαολλουν σχετικοο αποδεικτικοο ασφαλιστικής ος ενής μεροοτής τας. 

(Αββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιής τικοο αποο τής  Διευοθυνσής  Προγραμματισμουο
και Συντονισμουο τής ς Επιθεωορής σής ς Εργασιακωον Σχεοσεων, αποο το οποιοο να προκυοπτουν οι πραοξεις
επιβολής ος προστιομου που εοχουν εκδοθειο σε βαορος του οικονομικουο φορεοα σε χρονικοο διαοστής μα δυοο
(Α2) ετωον πριν αποο τής ν ής μερομής νιοα λής οξής ς τής ς προθεσμιοας υποβολής ος προσφοραος. 

(Αγ) για τής ν  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22lxxxv: πιστοποιής τικοο που εκδιοδεται αποο τής ν αρμοοδια
δικαστικής ο ής ο διοικής τικής ο αρχής ο του οικειοου κραοτους - μεολους ής ο χωορας. Για τους οικονομικουος φορειος που
ειοναι εγκαταστής μεονοι ής ο εκτελουον εοργα στής ν Ελλαοδα το πιστοποιής τικοο οοτι δεν τελουον υποο πτωοχευσής ,
πτωχευτικο ο συμβιβασμοο,  αναγκαστικής ο διαχειορισής ,  δεν  εοχουν  υπαχθει ο σε  διαδικασιοα  εξυγιοανσής ς
εκδιοδεται αποο το αρμοοδιο πρωτοδικειοο τής ς εοδρας του οικονομικουο φορεοα. Το πιστοποιής τικοο  οοτι το
νομικο ο προοσωπο  δεν  εοχει  τεθει ο υπο ο εκκαθαορισής  με  δικαστικής ο αποοφασής  εκδιοδεται  απο ο το  οικειοο
Πρωτοδικειοο  τής ς  εοδρας  του  οικονομικου ο φορεοα,  το  δε  πιστοποιής τικο ο οοτι  δεν  εοχει  τεθει ο υποο
εκκαθαορισής  με αποοφασής  των εταιορων εκδιοδεται αποο το Γ.Ε.Μ.Η.,  συομφωνα με τις κειομενες διαταοξεις,
ως καοθε φοραο ισχυοουν.  Τα φυσικαο προοσωπα δε φεορουν πιστοποιής τικοο περιο μής  θεοσής ς σε εκκαθαορισής .
Ειδικα ο ής   μής  αναστολής ο των  επιχειρής ματικωον  δραστής ριοτής οτων  του  οικονομικου ο φορεοα,  για  τους
εγκατεστής μεονους  στής ν  Ελλαοδα  οικονομικουος  φορειος,  αποδεικνυοεται  μεοσω  τής ς  ής λεκτρονικής ος
πλατφοορμας τής ς ’νεξαορτής τής ς ’ρχής ος Δής μοσιοων Εσοοδωνlxxxvi. 

(Αδ) ’ν το κραοτος-μεολος ής ο χωορα δεν εκδιοδει τα υποο των περ. (Αα), (Αβ) και (Αγ) πιστοποιής τικαο ής ο οοπου τα
πιστοποιής τικαο αυταο δεν καλυοπτουν οολες τις περιπτωοσεις υποο  1 και 2 και 4 (Αβ) του αορθρου 22 ’, το
εογγραφο ής ο το πιστοποιής τικοο μπορειο να αντικαθιοσταται αποο εονορκής  βεβαιοωσής  ής ο, στα κραοτής  - μεολής  ής ο
στις  χωορες  οοπου δεν προβλεοπεται  εονορκής  βεβαιοωσής ,  απο ο υπευοθυνής  δής ολωσής  του ενδιαφερομεονου
ενωοπιον αρμοοδιας δικαστικής ος ής ο διοικής τικής ος αρχής ος, συμβολαιογραοφου ής ο αρμοοδιου επαγγελματικουο ής ο
εμπορικου ο οργανισμου ο του  κραοτους  μεολους  ής ο τής ς  χωορας  καταγωγής ος  ής ο τής ς  χωορας  οοπου  ειοναι
εγκατεστής μεονος ο οικονομικοος φορεοας.

Στής ν περιοπτωσής  αυτής ο οι αρμοοδιες δής μοοσιες αρχεος παρεοχουν επιοσής μής  δής ολωσής  στής ν οποιοα αναφεορεται
οοτι δεν εκδιοδονται τα πιστοποιής τικαο τής ς παρουοσας παραγραοφου ής ο οοτι τα πιστοποιής τικαο αυταο δεν
καλυοπτουν οολες τις περιπτωοσεις που αναφεορονται στα υποο  1 και 2 και 4 (Αβ) του αορθρου 22 ’ τής ς
παρουοσας.

’ν διαπιστωθειο με οποιονδής οποτε τροοπο οοτι, στής ν εν λοογω χωορα εκδιοδονται τα υποοψής  πιστοποιής τικαο,
ής  προσφοραο του διαγωνιζοομενου απορριοπτεται.

(Αε) Για τις λοιπεος περιπτωοσεις τής ς  παραγράφου Α.4 του άρθρου 22lxxxvii,  υποβαολλεται υπευοθυνής 
δής ολωσής  του  προσφεοροντος  οοτι  δεν  συντρεοχουν  στο  προοσωπο ο του  οι  οριζοομενοι  λοογοι
αποκλεισμουοlxxxviii.

Ειδικα ο για  τής ν  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22 lxxxix,  για  τις  εργολής πτικεος
επιχειρής οσεις που ειοναι εγγεγραμμεονες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαολλονται πιστοποιής τικαο χορής γουομενα αποο τα
αρμοοδια  επιμελής τής ορια  και  φορειος  (ΑΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  απο ο τα  οποιοα  αποδεικνυοεται  οοτι  τα
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προοσωπα με βεβαιοωσής  του Μ.Ε.Κ. που στελεχωονουν τής ν εργολής πτικής ο επιχειορής σής , δεν εοχουν διαπραοξει
σοβαροο επαγγελματικοο παραοπτωμα.

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

Για τής ν αποοδειξής  τής ς μής  συνδρομής ος  του λοογου αποκλεισμου ο τής ς παραγραοφου ’.5 του αορθρου 22
υποβαολλονται, εφοοσον ο προσωρινοος αναοδοχος ειοναι ανωονυμής  εταιριοα:

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρουονται τής ς υποχρεοωσής ς αυτής ος  οι  εταιρειοες
που ειοναι εισής γμεονες στο Χρής ματιστής οριο τής ς χωορας εγκαταοστασής ος τους και υποβαολλουν περιο τουοτου
υπευοθυνής  δής ολωσής  του νοομιμου εκπροσωοπου τους]. .

-  Πιστοποιής τικοο αρμοοδιας αρχής ος του κραοτους τής ς εοδρας, αποο το οποιοο να προκυοπτει οοτι οι μετοχεος
ειοναι ονομαστικεος

- ’ναλυτικής ο καταοστασής  με τα στοιχειοα των μετοοχων τής ς εταιρειοας και τον αριθμοο των μετοχωον καοθε
μετοοχου  (Αμετοχολοογιο),  οοπως  τα  στοιχειοα  αυτα ο ειοναι  καταχωρής μεονα  στο  βιβλιοο  μετοοχων  τής ς
εταιρειοας, το πολυο τριαοντα εργαοσιμες ής μεορες πριν αποο τής ν ής μεορα υποβολής ος τής ς προσφοραος.

Ειδικοοτερα:

α)  Οι  επιχειρήσεις  που  είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.,  προσκομιοζουν  μοονο  τής ν  αναλυτικής ο
καταοστασής  με τα στοιχειοα των μετοοχων τής ς εταιρειοας και τον αριθμο ο των μετοχωον καοθε μετοοχου
(Αμετοχολοογιο), οοπως τα στοιχειοα αυταο ειοναι καταχωρής μεονα στο βιβλιοο μετοοχων τής ς εταιρειοας, το πολυο
τριαοντα εργαοσιμες ής μεορες πριν αποο τής ν ής μεορα υποβολής ος τής ς προσφοραος καθωος ής  απαιοτής σής  για τής ν
υποβολής ο του  πιστοποιής τικου ο απο ο το  οποιοο  να  προκυοπτει  οοτι  οι  μετοχεος  ειοναι  ονομαστικεος,
καλυοπτεται συομφωνα με τα οριζοομενα στο αορθρο 23.9 τής ς παρουοσας.

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες,  εφοοσον εοχουν κατα ο το διοκαιο τής ς εοδρας τους ονομαστικεος
μετοχεος, προσκομιοζουν :

αα)  Πιστοποιής τικο ο αρμοοδιας αρχής ος του κραοτους τής ς εοδρας,  αποο το οποιοο να προκυοπτει οοτι οι
μετοχεος ειοναι ονομαστικεος.

ββ) ’ναλυτικής ο καταοστασής  μετοοχων, με αριθμοο των μετοχωον του καοθε μετοοχου, οοπως τα στοιχειοα
αυταο ειοναι καταχωρής μεονα στο βιβλιοο μετοοχων τής ς εταιρειοας με ής μερομής νιοα το πολυο 30 εργαοσιμες
ής μεορες πριν τής ν υποβολής ο τής ς προσφοραος.

γγ)  Καοθε  αολλο  στοιχειοο  απο ο το  οποιοο  να  προκυοπτει  ής  ονομαστικοποιοής σής  μεοχρι  φυσικουο
προσωοπου των μετοχωον, που εοχει συντελεστειο τις τελευταιοες 30 (Ατριαοντα) εργαοσιμες ής μεορες πριν τής ν
υποβολής ο τής ς προσφοραος.     

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν εοχουν καταο το διοκαιο τής ς χωορας στής ν οποιοα εοχουν τής ν εοδρα
τους ονομαστικεος μετοχεος, υποβαολλουν :

αα) Βεβαιοωσής  περιο μής  υποχρεοωσής ς ονομαστικοποιοής σής ς των μετοχωον αποο αρμοοδια αρχής ο, εφοοσον
υπαορχει σχετικής ο προοβλεψής , διαφορετικαο προσκομιοζεται υπευοθυνής  δής ολωσής  του διαγωνιζοομενου.

ββ) Έγκυρής  και ενής μερωμεονής  καταοστασής  μετοοχων που κατεοχουν τουλαοχιστον 1% των μετοχωον.

γγ)  ’ν δεν τής ρειοται  τεοτοια  καταοστασής ,  προσκομιοζεται  σχετικής ο καταοστασής  μετοοχων (Αμε  1%),
συομφωνα με τής ν τελευταιοα Γενικής ο Συνεολευσής , αν οι μεοτοχοι αυτοιο ειοναι γνωστοιο στής ν εταιρειοα.

δδ) ’ν δεν προσκομισθειο καταοστασής  καταο τα ανωτεορω, ής  εταιρειοα αιτιολογειο τους λοογους που οι
μεοτοχοι αυτοι ο δεν τής ς ειοναι γνωστοιο. Η αναθεοτουσα αρχής ο δεν υπεισεορχεται στής ν κριοσής  τής ς ως αονω
αιτιολογιοας.  Δυοναται ωστοοσο να αποδειοξει τής  δυνατοοτής τα υποβολής ος τής ς καταοστασής ς μετοοχων και
μοονο στής ν περιοπτωσής  αυτής ο, ής  εταιρειοα αποκλειοεται αποο τής ν παρουοσα διαδικασιοα.

Περαιτεορω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβαολλεται ής  υπευοθυνής  δής ολωσής  τής ς κοινής ος αποοφασής ς
των  Υπουργωον  ’ναοπτυξής ς  και  Επικρατειοας  20977/23-8-2007  (ΑΒ’  1673)  κΔικαιολογητικά  για  την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .
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Για  τής ν  περιοπτωσής  του  αορθρου  22.’.9.  τής ς  παρουοσας  διακής ορυξής ς,  υπευοθυνής  δής ολωσής  του
προσφεοροντος οοτι δεν εοχει εκδοθειο σε βαορος του αποοφασής  αποκλεισμουο, συομφωνα με το αορθρο 74
του ν. 4412/2016.

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

(Αα)  Όσον  αφορα ο τής ν  καταλλής λοοτής τα  για  τής ν  αοσκής σής  τής ς  επαγγελματικής ος  δραστής ριοοτής τας,  οι
προσφεοροντες που ειοναι εγκατεστής μεονοι στής ν Ελλαοδα υποβαολλουν βεβαιοωσής  εγγραφής ος στο Μ.Ε.ΕΠ
στής ν κατής γοριοα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 4ης τάξης και άνω.

(Αβ)  Οι  προσφεοροντες  που  ειοναι  εγκατεστής μεονοι   σε  λοιπα ο κραοτής  μεολής  τής ς  Ευρωπαιοκής ος  Ένωσής ς
προσκομιοζουν  τις  δής λωοσεις  και  πιστοποιής τικα ο που  περιγραοφονται  στο  Παραορτής μα  Xκ του
Προσαρτής οματος ’ του ν. 4412/2016.

(Αγ) Οι προσφεοροντες που ειοναι εγκατεστής μεονοι σε κραοτος μεολος του Ευρωπαιοκουο Οικονομικουο Χωορου
(ΑΕ.Ο.Χ) ής ο σε τριοτες χωορες που εοχουν υπογραοψει και κυρωοσει τής  ΣΔΣ, στο βαθμοο που ής  υποο αναοθεσής 
δής μοοσια  συομβασής  καλυοπτεται  απο ο τα Παραρτής οματα 1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικεος  σής μειωοσεις  του
σχετικου ο με  τής ν  Ένωσής  Προσαρτής οματος  κ τής ς  ως  αονω  Συμφωνιοας,  ής ο σε  τριοτες  χωορες  που  δεν
εμπιοπτουν στής ν προής γουομενής   περιοπτωσής  και εοχουν συναοψει διμερειος ής ο πολυμερειος συμφωνιοες με τής ν
Ένωσής  σε  θεοματα  διαδικασιωον  αναοθεσής ς  δής μοσιοων  συμβαοσεων,   προσκομιοζουν  πιστοποιής τικοο
αντιοστοιχου  επαγγελματικου ο ής ο εμπορικου ο μής τρωοου.  Στής ν  περιοπτωσής  που  χωορα  δεν  τής ρει ο τεοτοιο
μής τρωοο,  το εογγραφο ής ο το πιστοποιής τικο ο μπορει ο να αντικαθιοσταται  απο ο εονορκής  βεβαιοωσής  ής ο,  στα
κραοτής  -  μεολής  ής ο στις  χωορες  οοπου  δεν  προβλεοπεται  εονορκής  βεβαιοωσής ,  απο ο υπευοθυνής  δής ολωσής  του
ενδιαφερομεονου ενωοπιον αρμοοδιας δικαστικής ος ής ο διοικής τικής ος  αρχής ος,  συμβολαιογραοφου ής ο αρμοοδιου
επαγγελματικου ο ής ο εμπορικου ο οργανισμου ο τής ς  χωορας  καταγωγής ος  ής ο τής ς  χωορας  οοπου  ειοναι
εγκατεστής μεονος  ο  οικονομικοος  φορεοας,  οοτι  δεν  τής ρειοται  τεοτοιο  μής τρωοο  και  οοτι  ασκει ο τής 
δραστής ριοοτής τα του αορθρου 21 τής ς παρουοσας.

23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ

Η οικονομικής ο και χρής ματοοικονομικής ο επαορκεια των οικονομικωον φορεοων αποδεικνυοεται:

(Αα) για τις εγγεγραμμεονες εργολής πτικεος επιχειρής οσεις στο Μ.Ε.ΕΠ:

 ειοτε αποο τής  βεβαιοωσής  εγγραφής ος στο Μ.Ε.Ε.Π, ής  οποιοα αποτελει ο τεκμής οριο των πλής ροφοριωον
που περιεοχει 

 ειοτε, στής ν περιοπτωσής  που οι απαιτής οσεις του αορθρου 22.Γ δεν καλυοπτονται  αποο τής  βεβαιοωσής 
εγγραφής ος, με τής ν υποβολής ο ενοος ής ο περισσοοτερων αποο τα αποδεικτικαο μεοσα που προβλεοπονται
στο  Μεορος  Ι  του  Παραρτής οματος  ΧΙΙ  (Α’ποδεικτικα ο μεοσα  για  τα  κριτής ορια  επιλογής ος)  του
Προσαρτής οματος ’ του ν. 4412/2016. xci

Σε καοθε περιοπτωσής ,  ής  βεβαιοωσής  εγγραφής ος μπορειο να υποβαολλεται για τής ν αποοδειξής  μοονο ορισμεονων
απαιτής οσεων οικονομικής ος και χρής ματοοικονομικής ος επαορκειας του αορθρου 22.Γ, ενωο για τής ν αποοδειξής 
των λοιπωον απαιτής οσεων μπορουον να προσκομιοζονται  εονα ής ο περισσοοτερα αποο τα αποδεικτικαο μεοσα
που προβλεοπονται στο Μεορος Ι του Παραρτής οματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016,  αναολογα με τής ν τιθεομενής 
στο αορθρο 22.Γ απαιοτής σής .
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Ειδικαο,  για  τής ν  αποοδειξής  τής ς  απαιοτής σής ς  τής ς  μής  υπεορβασής ς  των ανωοτατων  επιτρεπτωον  οριοων
ανεκτεολεστου υπολοιοπου εργολαβικωον συμβαοσεων:
 με τής ν υποβολής ο ενής μεροοτής τας πτυχιοου εν ισχυοει ής ο
 με τής ν υποβολής ο υπευοθυνής ς δής ολωσής ς του προσωρινουο αναδοοχου, συνοδευοομενής ς αποο πιονακα

οολων των υποο εκτεολεσής  εοργων (Αειοτε ως μεμονομεονος αναοδοχος εοιτε στο πλαιοσιο κοινοπραξιοας
ής ο υπεργολαβιοας)  και  αναφορα ο για  το  ανεκτεολεστο  υποολοιπο  ανα ο εοργο  και  το  συνολικοο
ανεκτεολεστο, για τις εργολής πτικεος επιχειρής οσεις που δεν διαθεοτουν ενής μεοροτής τα πτυχιοου καταο
τις κειομενες διαταοξεις. 

(Αβ)  Οι  αλλοδαποι ο οικονομικοι ο φορειος  που  ειοναι  εγγεγραμμεονοι  σε  επίσημους  καταλόγους  ής ο
διαθεοτουν πιστοποιής τικο ο απο ο οργανισμουος  πιστοποιοής σής ς που συμμορφωονονται  με  τα ευρωπαιοκαο
προοτυπα  πιστοποιοής σής ς,  κατα ο τής ν  εοννοια  του  Παραρτής οματος  Vκκ του  Προσαρτής οματος  ’΄  του  ν.
4412/2016, μπορουον να προσκομιοζουν στις αναθεοτουσες αρχεος πιστοποιής τικοο εγγραφής ος εκδιδοομενο
αποο τής ν αρμοοδια αρχής ο ής ο το πιστοποιής τικοο που εκδιοδεται αποο τον αρμοοδιο οργανισμοο πιστοποιοής σής ς,
καταο τα οριζοομενα στο αορθρο 83 ν. 4412/2016 και στής ν παραογραφο 9 του παροοντος αορθρου .

(Αγ)  Οι  αλλοδαποι ο οικονομικοι ο φορειος  που  δεν  ειοναι  εγγεγραμμεονοι  σε  επιοσής μους  καταλοογους  ής ο
διαθεοτουν  πιστοποιής τικο ο απο ο οργανισμουος  πιστοποιοής σής ς  κατα ο τα  ανωτεορω,  υποβαολλουν  ως
δικαιολογής τικα ο εονα ής ο περισσοοτερα απο ο τα αποδεικτικα ο μεοσα που προβλεοπονται  στο Μεορος Ι  του
Παραρτής οματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ

Η τεχνικής ο και επαγγελματικής ο ικανοοτής τα των οικονομικωον φορεοων αποδεικνυοεται:

(Αα) για τις εγγεγραμμεονες εργολής πτικεος επιχειρής οσεις στο Μ.Ε.ΕΠ:

 ειοτε αποο τής  βεβαιοωσής  εγγραφής ος στο Μ.Ε.Ε.Π, ής  οποιοα αποτελει ο τεκμής οριο των πλής ροφοριωον
που περιεοχει 

 ειοτε, στής ν περιοπτωσής  που οι απαιτής οσεις του αορθρου 22.Δ δεν καλυοπτονται  αποο τής  βεβαιοωσής 
εγγραφής ος, με τής ν υποβολής ο ενοος ής ο περισσοοτερων αποο τα αποδεικτικαο μεοσα που προβλεοπονται
στο  Μεορος  ΙΙ  του  Παραρτής οματος  ΧΙΙ  (Α’ποδεικτικα ο μεοσα  για  τα  κριτής ορια  επιλογής ος)  του
Προσαρτής οματος ’ του ν. 4412/2016 xcii αναολογα με τής ν τιθεομενής  στο αορθρο 22.Δ απαιοτής σής .

Σε καοθε περιοπτωσής ,  ής  βεβαιοωσής  εγγραφής ος μπορειο να υποβαολλεται για τής ν αποοδειξής  μοονο ορισμεονων
απαιτής οσεων τεχνικής ος και επαγγελματικής ος ικανοοτής τας του αορθρου 22.Δ, ενωο για τής ν αποοδειξής  των
λοιπωον απαιτής οσεων μπορουον να προσκομιοζονται  εονα ής ο περισσοοτερα αποο τα αποδεικτικαο μεοσα  που
προβλεοπονται στο Μεορος ΙΙ του Παραρτής οματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

(Αβ)  Οι  αλλοδαποι ο οικονομικοι ο φορειος  που  ειοναι  εγγεγραμμεονοι  σε  επίσημους  καταλόγους ής ο
διαθεοτουν  πιστοποιής τικο ο απο ο οργανισμουος  πιστοποιοής σής ς  που  συμμορφωονονται  με  τα
ευρωπαιοκαο προοτυπα πιστοποιοής σής ς, καταο τής ν εοννοια του Παραρτής οματος Vκκ του Προσαρτής οματος
’΄  του  ν.  4412/2016,  μπορουον  να  προσκομιοζουν  στις  αναθεοτουσες  αρχεος  πιστοποιής τικοο
εγγραφής ος εκδιδοομενο αποο τής ν αρμοοδια αρχής ο ής ο το πιστοποιής τικοο που εκδιοδεται αποο τον αρμοοδιο
οργανισμοο πιστοποιοής σής ς, καταο τα οριζοομενα στο αορθρο 83 ν. 4412/2016 και στής ν παραογραφο 9
του παροοντος αορθρου .

(Αγ)  Οι  αλλοδαποι ο οικονομικοι ο φορειος  που  δεν  ειοναι  εγγεγραμμεονοι  σε  επιοσής μους  καταλοογους  ής ο
διαθεοτουν  πιστοποιής τικο ο απο ο οργανισμουος  πιστοποιοής σής ς  κατα ο ατα  ανωτεορω, υποβαολλουν ως
δικαιολογής τικαοεονα ής ο περισσοοτερα απο ο τα αποδεικτικα ο μεοσα που προβλεοπονται  στο Μεορος ΙΙ  του
Παραρτής οματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
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23.7   Δικαιολογητικά  για  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Εxciii

ΔΕΝ ΤΙΘΕΤ’Ι.......................................................................................................................

23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σε  περιοπτωσής  νομικου ο προσωοπου,  υποβαολλονται  ής λεκτρονικαο,  στον  φαοκελο  κΔικαιολογής τικαο
Προσωρινουο ’ναδοοχου, τα νομιμοποιής τικαο εογγραφα αποο τα οποιοα προκυοπτει ής  εξουσιοα υπογραφής ος
του νομιομου εκπροσωοπου.

Εαον ο προσφεορων ειοναι ’.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συοστασής ς,
2. ’ντιογραφο του ισχυοοντος καταστατικουο με το ΦΕΚ στο οποιοο εοχουν δής μοσιευτειο οολες οι
μεοχρι  σής ομερα  τροποποιής οσεις  αυτου ο ής ο επικυρωμεονο  αντιογραφο  κωδικοποιής μεονου
καταστατικουο (Αεφοοσον υπαορχει)
3. ΦΕΚ στο οποιοο εοχει δής μοσιευτειο το πρακτικοο ΔΣ εκπροσωοπής σής ς του νομικουο προσωοπου,
4. Πρακτικοο Δ.Σ περιο εογκρισής ς συμμετοχής ος στο διαγωνισμοο, στο οποιοο μπορειο να περιεοχεται
και  εξουσιοδοοτής σής  (Αεφοοσον  αυτο ο προβλεοπεται  απο ο το  καταστατικο ο του  υποψής φιοου
αναδοοχου) για υπογραφής ο και υποβολής ο προσφοραος σε περιοπτωσής  που δεν υπογραοφει ο ιοδιος
ο νοομιμος εκπροοσωπος του φορεοα τής ν προσφοραο και τα λοιπαο απαιτουομενα εογγραφα του
διαγωνισμουο και οριοζεται συγκεκριμεονο αοτομο,
5.  Πιστοποιής τικο ο αρμοοδιας  δικαστικής ος  ής ο διοικής τικής ος  αρχής ος  περι ο τροποποιής οσεων  του
καταστατικουο / μής  λυοσής ς τής ς εταιρειοας, το οποιοο πρεοπει να εοχει εκδοθειο το πολυο τρειος (Α3)
μής ονες πριν αποο τής ν ής μερομής νιοα υποβολής ος προσφορωον.

Εαον ο προσφεορων ειοναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. ’ντιογραφο του καταστατικουο με οολα τα μεοχρι σής ομερα τροποποιής τικαο, ής ο φωτοαντιογραφο
επικυρωμεονου, αποο δικής γοορο, κωδικοποιής μεονου καταστατικουο, εφοοσον υπαορχει.
2.  Πιστοποιής τικα ο αρμοοδιας δικαστικής ος  ής ο διοικής τικής ος  αρχής ος  περι ο των τροποποιής οσεων του
καταστατικουο.
Σε  περιοπτωσής  εγκαταοστασής ς  τους  στής ν  αλλοδαπής ο,  τα  δικαιολογής τικα ο συοστασής ος  τους
εκδιοδονται με βαοσής  τής ν ισχυοουσα νομοθεσιοα τής ς χωορας που ειοναι εγκατεστής μεονα, αποο τής ν
οποιοα και εκδιοδεται το σχετικοο πιστοποιής τικοο.

23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(Αα) Οι  οικονομικοι ο φορειος  που  ειοναι  εγγεγραμμεονοι  σε  επιοσής μους  καταλοογους  ής ο διαθεοτουν
πιστοποιοής σής  απο ο οργανισμουος  πιστοποιοής σής ς που συμμορφωονονται με τα ευρωπαιοκα ο προοτυπα
πιστοποιοής σής ς, καταο τής ν εοννοια του Παραρτής οματος Vκκ του Προσαρτής οματος ’' του ν. 4412/2016,
μπορουον να  υποβαολλουν στις αναθεοτουσες αρχεος πιστοποιής τικοο εγγραφής ος εκδιδοομενο αποο τής ν
αρμοοδια αρχής ο ής ο το πιστοποιής τικοο που εκδιοδεται αποο τον αρμοοδιο οργανισμοο πιστοποιοής σής ς.
Στα πιστοποιής τικαο αυταο αναφεορονται τα δικαιολογής τικαο βαοσει των οποιοων εογινε ής  εγγραφής ο των
εν λοογω οικονομικωον φορεοων στον επιοσής μο καταολογο ής ο ής  πιστοποιοής σής  και ής  καταοταξής  στον εν
λοογω καταολογο.
Η πιστοποιουομενής  εγγραφής ο στους επιοσής μους καταλοογους αποο τους αρμοοδιους οργανισμουος ής ο το
πιστοποιής τικοο,  που  εκδιοδεται  απο ο τον  οργανισμο ο πιστοποιοής σής ς,  συνιστα ο τεκμής οριο
καταλλής λοοτής τας οοσον αφοραο τις απαιτής οσεις ποιοτικής ος επιλογής ος, τις οποιοες καλυοπτει ο επιοσής μος
καταολογος ής ο το πιστοποιής τικοο.
Οι οικονομικοι ο φορειος  που ειοναι εγγεγραμμεονοι  σε επιοσής μους καταλοογους απαλλαοσσονται αποο
τής ν υποχρεοωσής  υποβολής ος των δικαιολογής τικωον που αναφεορονται στο πιστοποιής τικοο εγγραφής ος

32





τους.

(Αβ)  Οι  οικονομικοι ο φορειος  που  ειοναι  εγγεγραμμεονοι  στο  Μ.Ε.ΕΠ.  εφοοσον   υποβαολλουν
κΕνής μεροοτής τα  Πτυχιοου»  εν  ισχυο,  απαλλαοσσονται  απο ο τής ν  υποχρεοωσής  υποβολής ος  των
δικαιολογής τικωον xciv:
-  αποοσπασμα  ποινικου ο μής τρωοου  του  αορθρου  23.3.(Αα)  τής ς  παρουοσας  για  τον  Προοεδρο  και
Διευθυονοντα Συομβουλο εργολής πτικής ος επιχειορής σής ς.  Για τα λοιπα ο μεολής  του Δ.Σ τής ς εταιρειοας, θα
πρεοπει να υποβλής θειο αυτοτελωος αποοσπασμα ποινικουο μής τρωοου, καθοοσον τα προοσωπα αυταο δεν
καλυοπτονται αποο τής ν Ενής μεροοτής τα Πτυχιοου. 
- φορολογικής ο και ασφαλιστικής ο ενής μεροοτής τα του αορθρου 23.3.(Αβ) τής ς παρουοσας. xcv

- τα πιστοποιής τικαο αποο το αρμοοδιο Πρωτοδικειοο και το ΓΕΜΗ του αορθρου 23.3.(Αγ) τής ς παρουοσας
υποο τής ν προυοποοθεσής  οομως οοτι καλυοπτονται πλής ορως (Αοολες οι προβλεποομενες περιπτωοσεις) αποο
τής ν Ενής μεροοτής τα Πτυχιοου.
- το πιστοποιής τικοο αποο το αρμοοδιο επιμελής τής οριο οοσον αφοραο το λοογο αποκλεισμουο του αορθρου
22. ’.4. (Αθ).xcvi

-  το  πιστοποιής τικο ο τής ς  αρμοοδιας  αρχής ος  για  τής ν  ονομαστικοποιοής σής  των  μετοχωον  του  αορθρου
23.3. (Αστ).
- τα  αποδεικτικαο εογγραφα νομιμοποιοής σής ς  τής ς εργολής πτικής ος επιχειορής σής ς.

Σε περιοπτωσής  που καοποιο αποο τα ανωτεορω δικαιολογής τικαο εοχει λής οξει, προσκομιοζεται το σχετικοο
δικαιολογής τικοο εν ισχυο. Εφοοσον στής ν Ενής μεροοτής τα Πτυχιοου δεν αναφεορεται ρής ταο οοτι τα στελεοχής 
του πτυχιοου  του προσφεοροντα ειοναι  ασφαλιστικωος  ενής ομερα στο ΕΤ’’-  ΤΜΕΔΕ,  ο  προσφεορων
προσκομιοζει  επιπλεοον  τής ς  ενής μεροοτής τας  πτυχιοου,  ασφαλιστικής ο ενής μεροοτής τα  για  τα  στελεοχής 
αυταο.

23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
 
Στής ν περιοπτωσής  που οικονομικοος φορεοας επιθυμειο να στής ριχθειο στις ικανοοτής τες αολλων φορεοων,
ής  αποοδειξής  οοτι  θα  εοχει  στής  διαοθεσής ο του  τους  αναγκαιοους  ποορους,  γιονεται  με  τής ν   υποβολής ο
σχετικουο συμφωνής τικουο των φορεοων αυτωον για τον σκοποο αυτοο.

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Η  προσφορα ο των  διαγωνιζομεονων  περιλαμβαονει  τους  ακοολουθους  ής λεκτρονικουος
υποφακεολους:
(Αα)  υποφαοκελο με τής ν εονδειξής  κΔικαιολογής τικαο Συμμετοχής ος»
 (Αβ)  υποφαοκελο με τής ν εονδειξής  κΟικονομικής ο Προσφοραο»
συομφωνα με τα κατωτεορω:

24.2 Ο ής λεκτρονικοος υποφαοκελος κΔικαιολογής τικαο Συμμετοχής ος» πρεοπει, επιο ποινής ο αποκλεισμουο,
να περιεοχειxcvii τα ακοολουθα:
 - α) το Ευρωπαιοκοο Ενιαιοο Έγγραφο Συομβασής ς (ΑΕΕΕΣ)

-  β) τής ν εγγυοής σής  συμμετοχής ος, του αορθρου 15 τής ς παρουοσας.

24.3 Ο  ής λεκτρονικοος  υποφαοκελος  κΟικονομικής ο Προσφοραο»  περιεοχει  το  ψής φιακαο
υπογεγραμμεονο  αρχειοο  pdf,  το  οποιοο  παραογεται  απο ο το  υποσυοστής μα,  αφου ο συμπλής ρωθουον
καταλλής ολως οι σχετικεος φοορμες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1 Ο προσφεορων οικονομικοος φορεοας αναφεορει στής ν προσφοραο του το τμής ομα τής ς συομβασής ς που
προτιοθεται να αναθεοσει υποο μορφής ο υπεργολαβιοας σε τριοτους, καθωος και τους υπεργολαοβους
που προτειονει.

25.2 Η τής ορής σής  των υποχρεωοσεων τής ς παρ. 2 του αορθρου 18 του ν 4412/2016 αποο υπεργολαοβους
δεν αιορει τής ν ευθυονής  του κυριοου αναδοοχου.

25.3 ΔΕΝ ΤΙΘΕΤ’Ι................................................... xcviii

25.4 Η αναθεοτουσα αρχής ο:
α) επαλής θευοει υποχρεωτικαο τής  συνδρομής ο των λοογων αποκλεισμουο του αορθρου 22 ’ τής ς παρουοσας
για τους υπεργολαοβους και οοτι διαθεοτουν τα αντιοστοιχα προσοοντα για τής ν εκτεολεσής  του εοργου που
αναλαμβαονουν συομφωνα με το αορθρο 165 του ν.  4412/2016,   με το Ευρωπαιοκο ο Ενιαιοο  Έγγραφο
Συομβασής ς (ΑΕΕΕΣ).
β) απαιτειο υποχρεωτικαο αποο τον οικονομικοο φορεοα να αντικαταστής οσει εοναν υπεργολαοβο, οοταν αποο
τής ν ως αονω επαλής οθευσής  προκυοπτει οοτι συντρεοχουν λοογοι αποκλεισμουο του και οοτι δεν καλυοπτει τα
αντιοστοιχα προσοοντα για τής ν εκτεολεσής  του εοργου που αναλαμβαονει συομφωνα με το αορθρο 165 του ν.
4412/2016.

 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις

26.1 Η  εογκρισής  κατασκευής ος  του  δής μοπρατουομενου  εοργου,  αποφασιοστής κε  με  τής ν  αριθμ.
10658/11-10-2017  Απόφαση  Ένταξης  Πράξης  της  Ειδικής  Γραμματέως  Διαχείρισης
Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ.

26.2  Ο  Κυοριος  του  Έργου  μπορει ο να  εγκαταστής οσει  για  το  εοργο  αυτο ο Τεχνικο ο Συομβουλο.  Ο
’ναοδοχος  του  εοργου,  εοχει  τής ν  υποχρεοωσής  να  διευκολυονει  τις  δραστής ριοοτής τες  του  Τεχνικουο
Συμβουολου, που πής γαοζουν αποο τής  συμβατικής ο σχεοσής  τής ς Υπής ρεσιοας με αυτοον.

26.3.   ΔΕΝ ΤΙΘΕΤ’Ι............................................................ xcix

 ΔΡΟΣΙΑ, 26-3-2019

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με τής ν υπ'αριθμ. 110/2019 αποοφασής  Οικ. Επιτροπής ος Δής ομου Διονυοσου
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i  Για τής ν εοννοια των “άνω των ορίων” δής μοσιοων συμβαοσεων, πρβ. αορθρο 2 παρ. 1 περ. 28  του 
ν.4412/2016. 
ii ’ναγραοφεται  ο  κωδικοος  ταυτοποιοής σής ς  τής ς  διατιθεομενής ς  πιοστωσής ς  (Απ.χ.  κωδικοος  εναοριθμου
εοργου στο ΠΔΕ ής ο κωδικοος πιοστωσής ς του τακτικουο προυοπολογισμουο του φορεοα υλοποιοής σής ς). Σε
περιοπτωσής  συγχρής ματοδοτουομενων εοργων απο ο ποορους τής ς Ευρωπαιοκής ος  Ένωσής ς,  αναγραοφεται
και ο τιοτλος του Επιχειρής σιακουο Προγραομματος του ΕΣΠ’ ής ο αολλου συγχρής ματοδοτουομενου αποο
ποορους ΕΕ προγραομματος στο πλαιοσιο του οποιοου ειοναι ενταγμεονο το δής μοπρατουομενο εοργο.
iii Συμπλής ρωονεται ής  επωνυμιοα τής ς αναθεοτουσας αρχής ος.

iv      � Μεοσω τής ς λειτουργικοοτής τας κΕπικοινωνιοαπ του υποσυστής οματος.
vΗ  περιπτ.  (Αβ)  συμπλής ρωονεται  και  περιλαμβαονεται  στής  Διακής ορυξής  αν  δής μοσιευοτής κε
προκαταρκτικής ο προκής ορυξής  στής ν Ε.Ε.Ε.Ε. (Απρβ. παρ. 1 του αορθρου 62 του ν. 4412/2016).
vi Σής μειωονεται,   οοτι  ής  διαφορετικής ο,  σε ορισμεονα πεδιοα,  ορολογιοα που χρής σιμοποιειοται τοοσο στο
τυποποιής μεονο εοντυπο του ΕΕΕΣ οοσο και στις αντιοστοιχες φοορμες τής ς δωρεαον  πλατφοορμας τής ς
Ευρωπαιοκής ος  Επιτροπής ος  https://ec.europa.eu/tools/espd (Απχ.  το  ΕΕΕΣ  αναφεορεται  ως  ΕΕΕΠ),
οφειολεται στο γεγονοος οοτι το επιοσής μο ελλής νικοο κειομενο του Εκτελεστικουο Κανονισμουο 2016/7 εοχει
υιοθετής οσει τής  διατυοπωσής  του κειμεονου των Οδής γιωον 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ, ως αυταο ειοχαν
στής ν αρχικής ο εοκδοσής ο τους,  ής οτοι  πριν τής ν επιοσής μής  διοορθωσής ο τους.  Ήδής , εοχει  αποσταλει ο επιοσής μο
αιοτής μα  διοορθωσής ς  του  ελλής νικου ο κειμεονου  του  ως  αονω  Εκτελεστικου ο Κανονισμου ο προς  τής ν
Ευρωπαιοκής ο Επιτροπής ο. 
vii Η περιοπτωσής  ια) συμπλής ρωονεται  και  περιλαμβαονεται  στής  Διακής ορυξής ,  εφοοσον ής  αναθεοτουσα
αρχής ο περιλαοβει  υποδειογματα  εγγραοφων  προς  υποβολής ο απο ο τους  οικονομικουος  φορειος,  π.χ
εγγυής τικωον επιστολωον.
viii Πρβλ. αορθρο 67 του ν. 4412/2016.
ix Όταν ειοναι αδυονατο να παρασχεθειο ελευοθερής , πλής ορής ς, αομεσής  και δωρεαον ής λεκτρονικής ο προοσβασής 
σε  ορισμεονα  εογγραφα  τής ς  συομβασής ς  μπορει ο να  περιλής φθει ο στο  παροον  αορθρο  τής ς  διακής ορυξής ς
προοβλεψής  οοτι  τα  σχετικα ο εογγραφα  τής ς  συομβασής ς  θα  διατεθουον  με  μεοσα  αολλα  πλής ν  των
ής λεκτρονικωον  (Αοοπως  το  ταχυδρομειοο  ής ο αολλο  καταολλής λο  μεοσο  ής ο συνδυασμοος  ταχυδρομικωον  ής ο
αολλων  καταλλής ολων  μεοσων  και  ής λεκτρονικωον  μεοσων)  (Ατριοτο  εδαοφιο  παρ.  1  αορθρου  67   ν.
4412/2016).  Στής ν περιοπτωσής  αυτής ο  προτειονεται ής  ακοολουθής  διατυοπωσής : κΤα ακοολουθα εογγραφα
τής ς συομβασής ς ...........................  διατιοθενται  απο ο ………………………….,  οδοος  …………………,  πλής ροφοριοες
………………….  τής λ.:……………..:…..  Οι  ενδιαφεροομενοι  μπορουον  ακοομα,  να  λαοβουν  γνωοσής  των
παρακαοτω εγγραοφων τής ς συομβασής ς ……, στα γραφειοα τής ς αναθεοτουσας αρχής ος καταο τις εργαοσιμες
ής μεορες και ωορες.»
x  Όταν δεν μπορειο να προσφερθειο ελευοθερής , πλής ορής ς, αομεσής  και δωρεαον ής λεκτρονικής ο προοσβασής  σε
ορισμεονα εογγραφα τής ς συομβασής ς, διοοτι ής  αναθεοτουσα αρχής ο προτιοθεται να εφαρμοοσει τής ν παρ. 2
του  αορθρου  21  του  ν.  4412/2016,  αναφεορονται,  στο  παροον  αορθρο  τής ς  διακής ορυξής ς,  τα  μεοτρα
προστασιοας  του  εμπιστευτικου ο χαρακτής ορα  των  πλής ροφοριωον,  τα  οποιοα  απαιτουονται,  και  τον
τροοπο  με  τον  οποιοο  ειοναι  δυνατής ο ής  προοσβασής  στα  σχετικα ο εογγραφα.   Ενδεικτικαο,  λ.χ.,  ής 
αναθεοτουσα  αρχής ο θα  μπορουοσε  να  αναφεορει  οοτι:  κΟ  οικονομικός  φορέας  αναλαμβάνει  την
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων
των  εκπροσώπων  του  ελληνικού  και  διεθνούς  Τύπου),  χωρίς  την  προηγούμενη  έγγραφη
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από
αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό
τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή
εκτέλεση της σύμβασης.  Για τον  σκοπό αυτό,  κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης,
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρωπ.
xi Συμπλής ρωονεται αποο τής ν ’ναθεοτουσα ’ρχής ο με σαφής ονεια συγκεκριμεονής  ής μερομής νιοα (Αεγκαιορως,
ής οτοι ως τής ν... ), προς αποφυγής ο οιασδής οποτε συογχυσής ς και αμφιβολιοας.
xii Συμπλής ρωονεται ής  εοκτής  ής μεορα πριν αποο τής  λής οξής  τής ς προθεσμιοας του αορθρου 18 τής ς παρουοσας. Σε
περιοπτωσής  επισπευσμεονής ς  διαδικασιοας  τής ς  παρ.  3  του  αορθρου  27  του  ν.  4412/2016,
συμπλής ρωονεται,  αντι ο τής ς  εοκτής ς,  ής  τεοταρτής  ής μεορα  (Ααορθρο  67/297  παρ.  2  ν.  4412/2016).  Σε
περιοπτωσής  που ής  ής μεορα αυτής ο ειοναι αργιοα, τιοθεται ής  προής γουομενής  αυτής ος εργαοσιμής  ής μεορα. Πρβ. και
αορθρο 11 τής ς υπ' αριθμ. 117384/26.10.2017 ΚΥ’ (Α3821 Β').
xiii Πρβλ. αορθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τής ς υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.’. 
xiv Σε  περιοπτωσής  εφαρμογής ος  τής ς  διαδικασιοας  του  αορθρου  95  παρ.  2  περ.  β  υποπ.  ’α  του  ν.





4412/2016 κΕλευοθερής  συμπλής ορωσής  τιμολογιοουπ,  οι  αναθεοτουσες αρχεος  περιλαμβαονουν στής ν εν
λοογω περιοπτωσής   (Αστ) αναφοραο για τής ν υποβολής ο του σχετικουο τιμολογιοου.
xv Επισής μαιονεται  οοτι  αν  ής  αναθεοτουσα  αρχής ο θεωρής οσει  οοτι  προσφορεος  φαιονονται  ασυνής οθιστα
χαμής λεος,  απαιτει ο απο ο τους  οικονομικουος  φορειος  να  εξής γής οσουν  τής ν  τιμής ο ής ο το  κοοστος  που
προτειονουν  στής ν  προσφορα ο τους,  εντοος  αποκλειστικής ος  προθεσμιοας,  κατα ο ανωοτατο  οοριο  δεοκα
ής μερωον αποο τής ν κοινοποιοής σής  τής ς σχετικής ος προοσκλής σής ς. Στής ν περιοπτωσής  αυτής ο εφαρμοοζονται τα
αορθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
xvi Η εν λοογω προθεσμιοα καθοριοζεται στα εογγραφα τής ς συομβασής ς και δεν μπορειο να ειοναι μικροοτερής 
των δεοκα (Α10) ουοτε μεγαλυοτερής  των ειοκοσι (Α20) ής μερωον αποο τής ν κοινοποιοής σής  τής ς προοσκλής σής ς
υποβολής ος των δικαιολογής τικωον του προσωρινουο αναδοοχου.
xviiΠρβλ. αορθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οοπως τροποποιής οθής κε με το αορθρο 107 περ. 19 του ν.
4497/2017 (Α’ 171). 
xviii Με τής ν επιφυολαξής  των παρ. 7 και 8 του αορθρου 78 του ν. 4412/2016 (Α λής οψής  επανορθωτικωον 
μεοσων ).
xixΗ φραοσής   κμετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον
απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013π προστιοθεται στής  διακής ορυξής  μοονο
στις περιπτωοσεις εκειονες, στις οποιοες προβλεοπεται υποχρεοωσής  προσυμβατικουο ελεογχου, συομφωνα
με τα αορθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, αολλως διαγραοφεται.
xx Επισής μαιονεται  οοτι  τα  δικαιολογής τικα ο του  αορθρου  80  του  ν.  4412/2016  υποβαολλονται
επικαιροποιής μεονα αποο τον προσωρινοο αναοδοχο, εοπειτα αποο σχετικής ο προοσκλής σής  τής ς αναθεοτουσας
αρχής ος,  μόνο στής ν  περιοπτωσής  του  προσυμβατικου ο ελεογχου  ής ο τής ς  αοσκής σής ς  προδικαστικής ος
προσφυγής ος και ενδιοκων μεοσων καταο τής ς αποοφασής ς κατακυορωσής ς (Απρβ. αορθρο 105 παρ. 3 περ. γ'
του ν. 4412/2016, οοπως τροποποιής οθής κε αποο τής ν περ. 26 του  αορθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α’'
171). 
xxiΗ αποοφασής  κατακυορωσής ς κοινοποιειοται στον προσωρινοο αναοδοχο: 1) στής ν περιοπτωσής  υποβολής ος
επικαιροποιής μεονων δικαιολογής τικωον, μεταο τον εολεγχο αυτωον καταο το αορθρο 4.2 ε' πρωοτο εδαοφιο,
και 2) στής ν περιοπτωσής  που δεν απαιτειοται ής  υποβολής ο αυτωον, μεταο τής ν ολοκλής ορωσής  του ελεογχου
των δικαιολογής τικωον του προσωρινουο αναδοοχου καταο τα οριζοομενα στο αορθρο 4.2 α' εοως δ' τής ς
παρουοσας και τής ν αοπρακτής  παοροδο τής ς προθεσμιοας αοσκής σής ς προδικαστικής ος προσφυγής ος.

xxii        �  Πρβλ. παρ. 7 του αορθρου 379 του ν. 4412/2016, οοπως τροποποιής οθής κε με το αορθρο 43
παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’’ 116). Πρβ. και αορθρο 15 παρ. 1 τής ς ΚΥ’ 117384/26-10-2017. 

xxiii      �  Πρβ. Άρθρο 361 του ν. 4412/2016.
xxiv      �  Πρβ. Άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
xxv      �  Πρβ. Άρθρο 372 παρ. 1 εοως 3 του ν. 4412/2016.

xxvi Πρβλ. αορθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, οοπως τροποποιοής θής κε με το αορθρο 107 περ. 14 του ν.
4497/2017 (Α’ 171). 

xxvii Τιοθεται μοονο εφοοσον προοκειται για συγχρής ματοδοτουομενο εοργο αποο ποορους τής ς Ευρωπαιοκής ος
Ένωσής ς.
xxviiiΤιοθεται μοονο εφοοσον επιλεγειο ής  διενεοργεια κλής ορωσής ς για τής  συγκροοτής σής  συλλογικωον οργαονων.
xxix’ποο 1-1-2017 τιοθεται σε ισχυο το π.δ 80/2016 (Α ’' 145 ), το οποιοο με το αορθρο 13 καταργειο το π.δ 
113/2010.
xxxΝοομοι, ΠΔ και υπουργικεος αποφαοσεις που εκδιοδονται μεταο τής ν εοναρξής  τής ς διαδικασιοας συοναψής ς
τής ς συομβασής ς συομφωνα με το αορθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελουον μεορος του εφαρμοστεοου
θεσμικουο πλαισιοου τής ς διακής ορυξής ς.
xxxi Όταν  προοκειται  για  συγχρής ματοδοτουομενο  απο ο τής ν  Ε.Ε.  εοργο,  τουοτο  να  αναγραοφεται  στής 
Διακής ορυξής  και  ειδικοοτερα  να  αναγραοφεται  ο  τιοτλος  τής ς  Πραοξής ς  και  του  Επιχειρής σιακουο
Προγραομματος στο πλαιοσιο του οποιοου ειοναι ενταγμεονο το δής μοπρατουομενο εοργο, καθωος και τα
ποσοσταο συγχρής ματοδοοτής σής ς τής ς δαπαονής ς του εοργου αποο εθνικουος και ενωσιακουος ποορους (Αμε
αναφορα ο στο  διαρθρωτικο ο ταμειοο).  Επιοσής ς,  ής  σχετικής ο συμπλής ορωσής  ακολουθει ο τής  διακριτής ο
ορολογιοα Συλλογικεος ’ποφαοσεις (ΑΣ’) εοργων  ής ο Κ’Ε, αναολογα τής ν πής γής ο χρής ματοδοοτής σής ς (ΑΠΔΕ ής ο
Τακτικοος προυοπολογισμοος). Για το ζής οτής μα τής ς  αναολής ψής ς δαπανωον δής μοσιοων επενδυοσεων,  βλ. και
αορθρο 5 του π.δ 80/2016.
xxxiiΟι κρατής οσεις προσαρμοοζονται αναολογα με τον φορεοα εκτεολεσής ς του εοργου.
xxxiii Ή/και ής  Επιτροπής ο Διαγωνισμουο, καταο περιοπτωσής  (Απρβλ. αορθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τής ς με. αρ.
117384/26-10-2017   Κ.Υ.’.).





xxxiv  Πρβλ. ομοιοως προής γουομενής  υποσής μειοωσής .
xxxv Συομφωνα με το αορθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 κ’ναολής ψής  υποχρεωοσεων αποο τους διαταοκτεςπ
(Α  ’΄  145  ):  κΟι  διακηρύξεις,  οι  αποφάσεις  ανάθεσης  και  οι  συμβάσεις  που  συνάπτονται  για
λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία
της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου
φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η
δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.".Επιοσής ς, συομφωνα με το αορθρο 12 παρ.
2 γ) του ιοδιου π.δ  :  κΔιακηρύξεις,  όπου απαιτείται,  και  αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται  και
συμβάσεις  που  συνάπτονται  από  φορείς  της  Γενικής  Κυβέρνησης  είναι  άκυρες,  εφόσον  δεν  έχει
προηγηθεί  αυτών  η  έκδοση  της  απόφασης  ανάληψης  υποχρέωσης  του  άρθρου  2,  παρ.  2  του
παρόντος. " Πρβ. και αορθρο 5 του ως αονω διαταογματος κΑνάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεωνπ
xxxvi Σε περιοπτωσής  που περιλαμβαονονται τυχοον δικαιωοματα προαιορεσής ς, διαμορφωονεται αναλοογως 
ής  εκτιμωομενής  αξιοα τής ς συομβασής ς (Απρουοπολογισμοος δής μοπραοτής σής ς) και το παροον αορθρο (Απρβ. 
αορθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).
xxxviiΤο ποσοο των απροοβλεπτων δαπανωον επαναυοπολογιοζεται καταο τής ν υπογραφής ο τής ς συομβασής ς, 
αναολογα με τής ν προσφερθειοσα εοκπτωσής , ωοστε να διατής ρειοται ής  εν λοογω ποσοστιαιοα αναλογιοα του 
9% επιο τής ς δαπαονής ς εργασιωον με ΓΕ&ΟΕ, συομφωνα με τής ν παραογραφο 3 του αορθρου 156 ν. 
4412/2016.
xxxviii Πρβλ. αορθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
xxxixΜπορειο ής  εοναρξής  τής ς προθεσμιοας να οριοζεται διαφορετικαο,  αν λοογου χαορής  δεν προβλεοπεται ής 
αομεσής  εοναρξής  των εργασιωον (Ααορθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
xlΜε τής ν επιφυολαξής  τής ς εποομενής ς υποσής μειοωσής ς.
xli  Οι αναθεοτουσες αρχεος μπορειο να επιτρεοπουν τής ν υποβολής ο εναλλακτικωον προσφορωον και στής ν
περιοπτωσής  αυτής ο προσαρμοοζεται αντιστοιοχως το 13.4. (Απρβλ αορθρο 57 του ν. 4412/2016).
xlii Το ποσοστοο τής ς εγγυοής σής ς συμμετοχής ος δεν μπορειο να υπερβαιονει το 2% τής ς εκτιμωομενής ς αξιοας
τής ς συομβασής ς,  χωριος  το Φ.Π.’.,  με αναολογής  στρογγυλοποιοής σής  (Ααορθρο 72 παρ.  1 περ.  α εδαοφιο
πρωοτο του ν. 4412/2016).
xliiiΠρβ. αορθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οοπως τροποποιής οθής κε  με τής ν περ. 4 του αορθρου 107 του
ν. 4497/2017 (Α’' 171).
xlivΕφοοσον συντρεοχει περιοπτωσής , καταο το αορθρο 149 του ν. 4412/2016, οποοτε μνής μονευοονται και 
οι απαραιοτής τες λεπτομεορειες.
xlvΣυμπλής ρωονεται αν προβλεοπεται ής ο οοχι ής  χορής ογής σής  προκαταβολής ος.  Συομφωνα με τής ν παραογραφο
10 εδ. α του αορθρου 25 του ν. 3614/2007 (Αοοπως προστεοθής κε με τής ν παρ. 3 του αορθρου 242 του ν.
4072/2012),  στις  περιπτωοσεις  συγχρής ματοδοτουομενων  δής μοοσιων  εοργων  στις  διακής ρυοξεις
υποχρεωτικα ο περιλαμβαονεται  δυνατοοτής τα  χορής ογής σής ς  προκαταβολής ος.  Η  υποχρεοωσής  αυτής ο
εξακολουθειο να ισχυοει και για τα προγραομματα τής ς περιοοδου 2014-2020 δυναομει τής ς παρ. 15 του
αορθρου 59 του ν. 4314/2014.
xlviΕφοοσον προβλεοπεται προκαταβολής ο συμπλής ρωονονται οι οοροι για τής ν εγγυής τικής ο επιστολής ο 
προκαταβολής ος. Επισής μαιονεται οοτι ής  εγγυοής σής  καλής ος εκτεολεσής ς καλυοπτει και τής ν παροχής ο ισοοποσής ς 
προκαταβολής ος προς τον αναοδοχο, χωριος να απαιτειοται ής  καταοθεσής  εγγυοής σής ς προκαταβολής ος. Στής ν 
περιοπτωσής  που με τής ν παρουοσα οριοζεται  μεγαλυοτερο υοψος προκαταβολής ος (Απχ 15%), αυτής ο 
λαμβαονεται με τής ν καταοθεσής  αποο τον αναοδοχο εγγυοής σής ς προκαταβολής ος που θα καλυοπτει τής  
διαφοραο μεταξυο του ποσουο τής ς εγγυοής σής ς καλής ος εκτεολεσής ς και του ποσουο τής ς καταβαλλοομενής ς 
προκαταβολής ος (Απαρ. 1 δ αορθρου 72 του ν. 4412/2016).
xlvii Οι αναθεοτουσες αρχεος μπορουον να ζής τουον αποο τους προσφεοροντες να παραοσχουν κΕγγυοής σής 
καλής ος λειτουργιοας» για τής ν αποκαταοστασής  των ελαττωμαοτων που ανακυοπτουν ής ο των ζής μιωον που
προκαλουονται  απο ο δυσλειτουργιοα  των  εοργων  κατα ο τής ν  περιοοδο  εγγυοής σής ς  καλής ος  λειτουργιοας,
εφοοσον  προβλεοπεται  στα  εογγραφα  τής ς  συομβασής ς.  Το  υοψος  τής ς  εγγυοής σής ς  καλής ος  λειτουργιοας
συμπλής ρωονεται  σε συγκεκριμεονο χρής ματικο ο ποσοο.   Οι  εγγυής τικεος  επιστολεος  καλής ος  λειτουργιοας
περιλαμβαονουν  κατ’  ελαοχιστον  τα  αναφεροομενα  στής ν  παραογραφο  15.2  τής ς  παρουοσας  και
επιπροοσθετα, τον αριθμοο και τον τιοτλο τής ς σχετικής ος συομβασής ς.
xlviiiΤα γραμμαοτια συοστασής ς χρής ματικής ος παρακαταθής οκής ς του Ταμειοου Παρακαταθής κωον και 
Δανειοων, για τής ν παροχής ο εγγυής οσεων συμμετοχής ος και καλής ος εκτεολεσής ς (Αεγγυοδοτικής ο 
παρακαταθής οκής ) συστής ονονται συομφωνα με τής ν ειδικής ο νομοθεσιοα που  διεοπει αυτοο και ειδικοοτερα 
βαοσει του αορθρου 4 του π.δ τής ς 30 Δεκεμβριοου 1926/3 Ιανουαριοου 1927 (ΑκΠεριο συσταοσεως και 





αποδοοσεως παρακαταθής κωον και καταθεοσεων παραο τω Ταμειοω Παρακαταθής κωον και Δανειοωνπ). 
Πρβλ. Το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 εογγραφο τής ς Ε.’.’.ΔΗ.ΣΥ. (Α’Δ’: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
xlixΠρβλ.  και  τα  ειδικοοτερα  οριζοομενα  στο  αορθρο  4.1.ζ.  τής ς  παρουοσας,  ως  προς  τις  εγγυής οσεις
συμμετοχής ος.
l Η  προθεσμιοα  παραλαβής ος  των  προσφορωον  καθοριοζεται  συομφωνα  με  το  αορθρο  27  του  ν.
4412/2016 .
liΠροτειονεται οι αναθεοτουσες αρχεος να οριοζουν τής ν ής μερομής νιοα ής λεκτρονικής ος αποσφραογισής ς των
προσφορωον  μετα ο τής ν  παρεολευσής  τριωον  εργασιομων  ής μερωον  απο ο τής ν  καταλής κτικής ο ής μερομής νιοα
υποβολής ος  των  προσφορωον,  προκειμεονου  να  εοχει  προσκομιστει ο απο ο τους  συμμετεοχοντες  και  ής 
πρωτοοτυπής  εγγυοής σής  συμμετοχής ος,  συομφωνα  με  τα  προβλεποομενα  στο  αορθρο  3.5.  περ.  β  τής ς
παρουοσας.
lii Οριοζεται ο χροονος αποο τής ν ’ναθεοτουσα ’ρχής ο κατ΄ εκτιομής σής  των ιδιαιτεροτής οτων τής ς διαδικασιοας.
Για τον καθορισμοο του χροονου ισχυοος τής ς προσφοραος, πρβ. αορθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
liiiΠρβλ. Άρθρα 63 και 65 του ν. 4412/2016.
liv Συομφωνα με τις περ. (Α31) και (Α35) παρ. 1 και τής ν παρ. 3 αορθρου 377 καθωος και τις παρ. 11 και 12
αορθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθει ο ής  υποχρεοωσής  δής μοσιοευσής ς προκής ορυξής ς συομφωνα με τις
παρ. 7 και 8 αορθρου 15 ν. 3669/2008 μεοχρι τής ν  31/12/2017 σε δυοο ής μερής οσιες εφής μεριοδες και
στον περιφερειακοο και τοπικοο τυοπο μεοχρι 31/12/2020 (Απρβλ και τής ν ενοοτής τα Δ τής ς εγκυκλιοου με
αριθ. Ε. 16/2007 τής ς ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).
lvΠρβ.  Άρθρο  25  του  ν.  4412/2016.  Επισής μαιονεται  οοτι  οι  αναθεοτουσες  αρχεος  δεν  μπορουον  να
καλουον συγκεκριμεονες ταοξεις/ πτυχιοα του ΜΕΕΠ. 
lvi Κατ’  αντιστοιχιοα  με  τα  ουσιωοδής  χαρακτής ριστικα ο του  εοργου  συομφωνα  με  το  αορθρο  11  τής ς
παρουοσας (Ααναφεορεται ής  κατής γοριοα ής ο οι κατής γοριοες στις οποιοες εμπιοπτει το εοργο συομφωνα με το
αορθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικοοτερους οορους του αορθρου 76 ν. 4412/2016).
lvii Πρβλ περ. ε παρ. 1 αορθρου 91 ν. 4412/2016.
lviiiΠρβλ. αορθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, οοπως τροποποιής οθής κε με το αορθρο 107 περ. 6 του
ν. 4497/2017. Επισής μαιονεται οοτι, στο ΕΕΕΣ, ής  αναφοραο σε  “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”
νοειοται, δεδομεονής ς τής ς ως αονω νομοθετικής ος μεταβολής ος, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”,
ής  δε  σχετικής ο δής ολωσής  του  οικονομικου ο φορεοα  στο  Μεορος  ΙΙΙ.’.  του  ΕΕΕΣ  αφορα ο μοονο  σε
αμεταοκλής τες καταδικαστικεος αποφαοσεις.
lix Στο Μεορος ΙΙΙ του Ε.Ε.Ε.Σ (Α Λοογοι ’ποκλεισμουο ) αντιο του οορου κδωροδοκιοαπ, αναγραοφεται ο οορος
κδιαφθοραοπ καθωος δεν εοχει διορθωθειο με αντιοστοιχο διορθωτικοο ο Κανονισμοος 2016/7 , οοπως ής 
Οδής γιοα 2014/24/ΕΕ (ΑL 135/24.5.2016).
lxΠρβλ. αορθρο 73 παρ. 1 τελευταιοα δυοο εδαοφια του ν.  4412/2016, οοπως τροποποιής οθής καν με το
αορθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

lxi Πρβ. αορθρο 73 παρ. 2 περιοπτωσής  γ του ν. 4412/2016 , ής  οποιοα προστεοθής κε με το αορθρο 39 του ν.
4488/2017.
lxii Επισής μαιονεται οοτι ής  εν λοογω προοβλεψής  για παρεοκκλισής  αποο τον υποχρεωτικοο αποκλεισμοο απο-
τελειο δυνατοοτής τα τής ς αναθεοτουσας αρχής ος (Απρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περιοπτω -
σής  που δεν επιθυμειο να προβλεοψει τής  σχετικής ο δυνατοοτής τα, ής  αναθεοτουσα αρχής ο διαγραοφει τής ν  πα-
ραογραφο αυτής ο.

lxiii Επισής μαιονεται οοτι  ής  εν λοογω προοβλεψής  για παρεοκκλισής  αποο τον υποχρεωτικοο αποκλεισμοο τής ς
αποτελειο δυνατοοτής τα τής ς αναθεοτουσας αρχής ος (Απρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περιο-
πτωσής  που δεν επιθυμειο να προβλεοψει τής  σχετικής ο δυνατοοτής τα, ής  αναθεοτουσα αρχής ο διαγραοφει τής ν
παραογραφο  αυτής ο.

lxiv Οι λοογοι τής ς παραγραοφου 22.’.4. αποτελουον δυνής τικουος λοογους αποκλεισμουο συομφωνα με το
αορθρο 73 παρ.  4 ν.  4412/2016.  Κατα ο συνεοπεια,  ής  αναθεοτουσα αρχής ο δυοναται  να επιλεοξει  εοναν,
περισσοοτερους, οολους ής ο ενδεχομεονως και κανεοναν αποο τους λοογους αποκλεισμουο συνεκτιμωοντας
τα  ιδιαιοτερα  χαρακτής ριστικα ο τής ς  υπο ο αναοθεσής  συομβασής ς  (Αεκτιμωομενής  αξιοα  αυτής ος,  ειδικεος
περισταοσεις κλπ), με σχετικής ο προοβλεψής  στο παροον σής μειοο τής ς διακής ορυξής ς. .
lxv Σής μειωονεται  οοτι,  στο  Κεφαολαιο  Γ  του  ΕΕΕΣ  (Α  Λοογοι  που  σχετιοζονται  με  ’φερεγγυοοτής τα,
Συογκρουσής  Συμφεροοντων  ής ο Επαγγελματικο ο Παραοπτωμα  ),  οι  συγκεκριμεονες  κατασταοσεις





αναφεορονται  με  παροομοια  ορολογιοα  ως  εξής ος:  α)  έχει  κηρύξει  χρεοκοπία,  ή  β)  υπόκειται  σε
διαδικασία  αφερεγγυότητας  ή  παύσης  δραστηριοτήτων,  ή   γ)  έχει  υπαχθεί  σε  πτωχευτικό
συμβιβασμό,  ή  δ)  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια
διαδικασία  προβλεπόμενη  σε  εθνικές  νομοθετικές  ή  κανονιστικές  διατάξεις,  ή  ε)  τελεί  υπό
αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  στ)  έχουν  ανασταλεί  οι
δραστηριότητές  του  Πρβλ.  και  τής ν  υποσής μειοωσής  στο  αορθρο  2.1  τής ς  παρουοσας  για  διαφοραο
ορολογιοας  στο ΕΕΕΣ.  Εκκρεμει ο ής  επιοσής μής  διοορθωσής  του ελλής νικου ο κειμεονου του Εκτελεστικουο
Κανονισμουο 2016/7/ΕΕ 
lxvi Σής μειωονεται οοτι ο ανωτεορω εθνικοος λοογος αποκλεισμουο συμπλής ρωονεται στο Μεορος ΙΙΙ Δ του
ΕΕΕΣ (Α  Άλλοι  Λόγοι  Αποκλεισμού που ενδέχεται  να προβλέπονται  από την εθνική νομοθεσία του
κράτους μέλους της α.α ή του α.φ ).
lxvii Πρβλ. αορθρο 73 παρ.  10 ν.  4412/2016, ής  οποιοα προστεοθής κε με το αορθρο 107 περ.  9 του ν.
4497/2017. 
lxviii Υπενθυμιοζεται  οοτι   αναφορα ο στής ν παραογραφο 22.’.4 θα γιονει  μοονο στής ν περιοπτωσής  που ής 
’ναθεοτουσα ’ρχής ο επιλεοξει καοποιον αποο τους δυνής τικουος λοογους αποκλεισμουο.
lxix Επισής μαιονεται  οοτι  οολα  τα  κριτής ορια  ποιοτικής ος  επιλογής ος,  πλής ν  τής ς  καταλλής λοοτής τας  για  τής ν
αοσκής σής  επαγγελματικής ος  δραστής ριοοτής τας  (Ααρ.  75  παρ.  2  σε  συνδυασμο ο με  το  αρ.  76  του  ν.
4412/2016), ειοναι προαιρετικαο για τής ν αναθεοτουσα αρχής ο και πρεοπει να σχετιοζονται και να ειοναι
αναολογα με το αντικειομενο τής ς συομβασής ς (Ααορθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε καοθε περιοπτωσής ,
πρεοπει να διαμορφωονονται καταο τροοπο, ωοστε να μής ν περιοριοζεται δυσαναολογα ής  συμμετοχής ο των
ενδιαφεροομενων οικονομικωον φορεοων στους διαγωνισμουος. Καταο το σταοδιο του προσδιορισμουο
των  κριτής ριοων  καταλλής λοοτής τας  των  υποψής φιοων,  ειοναι  αναγκαιοο  να  τής ρουονται  απο ο τις
αναθεοτουσες  αρχεος,  οι  θεμελιωοδεις  ενωσιακεος  αρχεος,  ιδιοως  ής  αρχής ο τής ς  ιοσής ς  μεταχειορισής ς  των
συμμετεχοοντων, τής ς αποφυγής ος των διακριοσεων, τής ς διαφαονειας και τής ς αναοπτυξής ς του ελευοθερου
ανταγωνισμουο.  Τα  κριτής ορια  επιλογής ος  του αορθρου  22.Β  –  22.Ε  εξεταοζονται  κατα ο τής  διαδικασιοα
ελεογχου τής ς καταλλής λοοτής τας του προσφεοροντος να εκτελεοσει τής  συομβασής  (Ακριτής ορια κon/offπ). 
lxx Επισής μαιονεται οοτι οι αναθεοτουσες αρχεος δεν μπορουον να καλουον συγκεκριμεονες ταοξεις/ πτυχιοα
του ΜΕΕΠ. Πρβλ. αορθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οοπως ισχυοουν δυναομει του αορθρου 119 παρ. 5 περ. α'
εοως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμοο με το αορθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (Απρβ. και
αορθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, οοπως αντικατασταοθής κε με το αορθρο 119 παρ. 5 περ. ής ' του ν.
4472/2017).
lxxi Οι  αναθεοτουσες  αρχεος  μπορουον  να  επιβαολλουν  απαιτής οσεις  που  να  διασφαλιοζουν  οοτι  οι
οικονομικοι ο φορειος  διαθεοτουν  τής ν αναγκαιοα  οικονομικής ο και  χρής ματοδοτικής ο ικανοοτής τα για  τής ν
εκτεολεσής  τής ς συομβασής ς.  Όλες οι απαιτής οσεις πρεοπει να σχετιοζονται και να ειοναι αναολογες με το
αντικειομενο  τής ς  συομβασής ς  (Απρβ.  αορθρο  75  παρ.  1  τελευταιοο  εδαοφιο  και  αρ.  75  παρ.  3  του  ν.
4412/2016).  Οι  εν  λοογω  απαιτής οσεις  καθοριοζονται  περιγραφικα ο στο  παροον  σής μειοο,  χωριος
παραπομπής ο σε  ταοξεις/πτυχιοα  του  ΜΕΕΠ.  Σε  καοθε  περιοπτωσής  και  μεοχρι  τής ν  καταοργής σής  των
αορθρων 80 εοως 110 του ν. 3669/2008 και τής ν εοναρξής  ισχυοος του π.δ. του αορθρου 118 παρ. 20 του
ν.  4472/2017,  επισής μαιονεται  οοτι,  εφοοσον  ής  αναθεοτουσα  αρχής ο επιλεοξει  τής ν  παραπομπής ο σε
ταοξεις/πτυχιοα  του  ΜΕΕΠ  ως προς  τον  καθορισμο ο των απαιτής οσεων για  τις  εγγεγραμμεονες  στο
ΜΕΕΠ εργολής πτικεος επιχειρής οσεις, πρεοπει να περιγραοψει αναλυτικαο τις αντιοστοιχες απαιτής οσεις και
για τις αλλοδαπεος εργολής πτικεος επιχειρής οσεις.
lxxii Οι  αναθεοτουσες  αρχεος  μπορουον  να  επιβαολλουν  απαιτής οσεις  που  να  διασφαλιοζουν  οοτι  οι
οικονομικοι ο φορειος  διαθεοτουν  τής ν  αναγκαιοα  τεχνικής ο και  επαγγελματικής ο ικανοοτής τα  για  τής ν
εκτεολεσής  τής ς συομβασής ς.  Όλες οι απαιτής οσεις πρεοπει να σχετιοζονται και να ειοναι αναολογες με το
αντικειομενο  τής ς  συομβασής ς  (Απρβ.  αορθρο  75  παρ.  1  τελευταιοο  εδαοφιο  και  αρ.  75  παρ.  4  του  ν.
4412/2016). Οι εν λοογω απαιτής οσεις καταρχαος καθοριοζονται περιγραφικαο στο παροον σής μειοο, χωριος
παραπομπής ο σε ταοξεις/πτυχιοα του ΜΕΕΠ ής ο βαθμιοδες/κατής γοριοες του ΜΕΚ. Σε καοθε περιοπτωσής  και
μεοχρι τής ν καταοργής σής  των αορθρων 80 εοως 110 του ν. 3669/2008 και τής ν εοναρξής  ισχυοος του π.δ. του
αορθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισής μαιονεται οοτι,  εφοοσον ής  αναθεοτουσα αρχής ο επιλεοξει τής ν
παραπομπής ο σε ταοξεις/πτυχιοα του ΜΕΕΠ ής ο βαθμιοδες/κατής γοριοες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμοο
των απαιτής οσεων για τις  εγγεγραμμεονες στο ΜΕΕΠ εργολής πτικεος  επιχειρής οσεις  (Απχ.  στελεοχωσής ),
πρεοπει να περιγραοψει αναλυτικαο τις αντιοστοιχες απαιτής οσεις και για τις αλλοδαπεος εργολής πτικεος
επιχειρής οσεις. 
lxxiii Προαιρετικής ο επιλογής ο. Η παρ. 22.Ε τιοθεται καταο διακριτικής ο ευχεορεια τής ς αναθεοτουσας αρχής ος και
συμπλής ρωονεται εφοοσον προβλεοπεται συομφωνα με το αορθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισής μαιονεται





οοτι  οολες  οι  απαιτής οσεις  πρεοπει  να  σχετιοζονται  και  να  ειοναι  αναολογες  με  το  αντικειομενο  τής ς
συομβασής ς (Ααορθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).
lxxiv Το εδαοφιο αυτοο προστιοθεται καταο τής ν κριοσής  τής ς αναθεοτουσας αρχής ος συομφωνα με το αορθρο 78
παρ. 1 του ν. 4412/2016, αολλως διαγραοφεται.
lxxv Προαιρετικής ο επιλογής ο συμπλής ορωσής ς  του  εδαφιοου.   Συομφωνα με  το  αορθρο 78  παρ.  2  του  ν.
4412/2016, στής ν περιοπτωσής  συμβαοσεων εοργων οι ’ναθεοτουσες ’ρχεος μπορουον να απαιτουον τής ν
εκτεολεσής  ορισμεονων κριοσιμων καθής κοοντων απευθειοας αποο τον ιοδιο τον προσφεοροντα.
lxxvi Ως προς τον τροοπο υποβολής ος των αποδεικτικωον μεοσων του παροοντος αορθρου, τα οποιοα εοχουν 
συνταχθειο/ παραχθειο αποο τους ιοδιους τους οικονομικουος φορειος πρβλ. Άρθρο 8 παρ. 3 τής ς με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.’.
lxxvii Επισής μαιονεται  οοτι  ής  ανωτεορω  δυνατοοτής τα  εναποοκειται  στής  διακριτικής ο ευχεορεια  του
οικονομικου ο φορεοα.  Εξακολουθει ο να υφιοσταται ής  δυνατοοτής τα να υπογραοφεται το ΕΕΕΣ αποο το
συονολο των φυσικωον προσωοπων που αναφεορονται στα τελευταιοα δυοο εδαοφια του αορθρου 73 παρ.
1 του  ν. 4412/2016, οοπως τροποποιής οθής καν με το αορθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
lxxviii Πρβλ. αορθρο 79’ ν. 4412/2016, το οποιοο προστεοθής κε με το αορθρο 107 περ. 13 του ν. 
4497/2017.
lxxix Η υποχρεωτικής ο αντικαταοστασής  του τριοτου, ως προς τής ν παρ. 4,  εναποοκειται στής  διακριτικής ο
ευχεορεια τής ς αναθεοτουσας αρχής ος, εφοοσον δε δεν τής ν επιθυμειο, απαλειοφεται ής  αναφοραο στής ν παρ. 4
στο παροον σής μειοο. Πρβλ. αορθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016.
lxxx Εφισταοται  ής  προσοχής ο των  αναθετουσωον  αρχωον  στο  οοτι  πρεοπει  να  ζής τειοται  ής  προσκοομισής 
δικαιολογής τικωον προς αποοδειξής  μοονο των λοογων αποκλεισμουο και των κριτής ριοων επιλογής ος που
εοχουν τεθειο στής ν παρουοσα διακής ορυξής . Επισής μαιονεται, περαιτεορω, οοτι, ής  αναθεοτουσα αρχής ο δυοναται,
καταο το αρ. 79 παρ. 5 του ν.  4412/2016,  να ζής τει ο απο ο προσφεοροντες,  σε οποιοδής οποτε χρονικοο
σής μειοο καταο τής  διαορκεια τής ς διαδικασιοας,  να υποβαολλουν οολα ής ο ορισμεονα δικαιολογής τικαο,  οοταν
αυτοο απαιτειοται για τής ν ορθής ο διεξαγωγής ο τής ς διαδικασιοας.
lxxxi Συομφωνα με το αορθρο 73 παρ.  2  τελευταιοο  εδαοφιο του ν.  4412/2016 :  κΑν ο οικονομικός
φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση."
lxxxii Λαμβανομεονου  υποοψής  του  συοντομου,  σε  πολλεος  περιπτωοσεις,  χροονου  ισχυοος  των
πιστοποιής τικωον  φορολογικής ος  ενής μεροοτής τας  οι  οικονομικοι ο φορειος  μεριμνουον  να  αποκτουον
εγκαιορως  πιστοποιής τικα ο τα  οποιοα  να  καλυοπτουν  και  τον  χροονο  υποβολής ος  τής ς  προσφοραος,
συομφωνα  με  τα  ειδικοοτερα  οριζοομενα  στο  αορθρο  104  του  ν.  4412/2016,  προκειμεονου  να  τα
υποβαολουν, εφοοσον αναδειχθουον προσωρινοιο αναοδοχοι. Τα εν λοογω πιστοποιής τικαο υποβαολλονται
μαζι ο με τα υποολοιπα αποδεικτικαο μεοσα του αορθρου 23  αποο τον προσωρινοο αναοδοχο, μεοσω τής ς
λειτουργικοοτής τας τής ς κΕπικοινωνιοας» του υποσυστής οματος.
lxxxiii Οι υπευοθυνες δής λωοσεις του παροοντος τευοχους φεορουν εγκεκριμεονής  προής γμεονής  ής λεκτρονικής ο
υπογραφής ο ής ο προής γμεονής  ής λεκτρονικής ο υπογραφής ο που  υποστής ριοζεται  απο ο εγκεκριμεονο
πιστοποιής τικοο (ΑΠρβλ. αορθρο 9 παρ. 3 τής ς με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.’.)
lxxxiv Πρβλ. ομοιοως ως αονω υποσής μειοωσής  σχετικαο με τα πιστοποιής τικαο φορολογιικής ος ενής μεροοτής τας.
lxxxv Εφοοσον ής  αναθεοτουσα αρχής ο τής ν επιλεοξει ως λοογο αποκλεισμουο.
lxxxvi Με εκτυοπωσής  τής ς καρτεολας κΣτοιχειοα Μής τρωοου/ Επιχειορής σής ςπ, οοπως αυταο εμφανιοζονται στο 
taxisnet.
lxxxvii Εφοοσον ής  αναθεοτουσα αρχής ο τις επιλεοξει, οολες ής ο καοποια/ες εξ αυτωον, ως λοογους αποκλεισμουο.
lxxxviii Επισής μαιονεται οοτι ής  αναθεοτουσα αρχής ο, εφοοσον μπορεοσει να αποδειοξει, με καταολλής λα μεοσα, οοτι
συντρεοχει καοποια αποο τις περιπτωοσεις αυτεος, αποκλειοει οποιονδής οποτε οικονομικοο φορεοα αποο τής 
συμμετοχής ο στής  διαδικασιοα συοναψής ς τής ς δής μοοσιας συομβασής ς. 
lxxxixΕφοοσον ής  αναθεοτουσα αρχής ο τής ν επιλεοξει ως λοογο αποκλεισμουο.
xcΗ  υποχρεοωσής  προσκοομισής ς  δικαιολογής τικωον  ονομαστικοποιοής σής ς  μετοχωον  αφορα ο μοονο  στις
ανωονυμες  εταιρειοες που  λαμβαονουν  μεορος  στο  διαγωνισμοο,  ειοτε  προοκειται  για  μεμονωμεονους
υποψής οφιους,  ειοτε για μεολής  ενωοσεων Εξαιρουονται τής ς υποχρεοωσής ς αυτής ος  οι  εταιρειοες που ειοναι
εισής γμεονες  στο  Χρής ματιστής οριο  τής ς  χωορας  εγκαταοστασής ος  τους  και  υποβαολλουν  περι ο τουοτου
υπευοθυνής  δής ολωσής  του νομιομου εκπροσωοπου τους.
xci  Πρβλ. αορθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οοπως ισχυοουν δυναομει του αορθρου 119 παρ. 5 περ. α' εοως δ' του 
ν. 4472/2017, σε συνδυασμοο με το αορθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016
xcii  Πρβλ. ομοιοως προής γουομενής  υποσής μειοωσής 





xciii Εφοοσον εοχει αναφερθειο σχετικής ο απαιοτής σής  στο αορθρο 22.Ε συμπλής ρωονεται αναλοογως συομφωνα
με το αορθρο 82 του ν. 4412/2016.
xciv Συομφωνα  με  τής  διαοταξής  του  αορθρου  20  παρ.  5  του  ν.  3669/2008:  “Για  τη  συμμετοχή  σε
διαγωνισμούς  δημοσίων  έργων  χορηγείται  σε  κάθε  εργοληπτική  επιχείρηση  εγγεγραμμένη  στο
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από
την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών [...]. 
και  απαλλάσσει  τις  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  από  την υποχρέωση να  καταθέτουν  τα επιμέρους
δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισής μαιονεται οοτι, συομφωνα με το αορθρο 22 (Α Τροποποιής οσεις
του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 (Α ’΄ 227 ].  κα.Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της
παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των
άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του
άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176».
xcv Στής ν περιοπτωσής  οομως που ής  Ενής μεροοτής τα Πτυχιοου δεν καλυοπτει τις εισφορεος επικουρικής ος
ασφαολισής ς, τα σχετικαο δικαιολογής τικαο υποβαολλονται ξεχωρισταο.
xcvi Μοονο στής ν περιοπτωσής  που εοχει επιλεγειο αποο τής ν αναθεοτουσα αρχής ο ως λοογος αποκλεισμουο.
xcvii Επισής μαιονεται οοτι ο οικονομικοος φορεοας παραογει αποο το υποσυοστής μα το ής λεκτρονικοο αρχειοο
κεκτυπωοσεις»  των Δικαιολογής τικωον  Συμμετοχής ος  σε  μορφής ο αρχειοου  εortable Document Format
(ΑεDF),  το  οποιοο  υπογραοφεται  με  εγκεκριμεονής  προής γμεονής  ής λεκτρονικής ο υπογραφής ο ής ο προής γμεονής 
ής λεκτρονικής ο υπογραφής ο με  χρής οσής  εγκεκριμεονων  πιστοποιής τικωον  και  επισυναοπτεται  στον
(Αυπο)φακεολο τής ς προσφοραος κΔικαιολογής τικα ο Συμμετοχής ος» (ΑΠρβλ αορθρο 12 παρ. 1.2.4  τής ς με.
αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.’.)
xcviii Οι  αναθεοτουσες  αρχεος  μπορουον  να  προβλεοπουν  στα  εογγραφα  τής ς  συομβασής ς  οοτι,  κατοοπιν
αιτής οματος του υπεργολαοβου και εφοοσον ής  φυοσής  τής ς συομβασής ς το επιτρεοπει, ής  αναθεοτουσα αρχής ο
καταβαολλει απευθειοας στον υπεργολαοβο τής ν αμοιβής ο του για τής ν εκτεολεσής  προμής οθειας, υπής ρεσιοας
ής ο εοργου, δυναομει συομβασής ς υπεργολαβιοας με τον αναοδοχο. Στής ν περιοπτωσής  αυτής ο, στα εογγραφα τής ς
συομβασής ς καθοριοζονται τα ειδικοοτερα μεοτρα ής ο οι μής χανισμοιο που επιτρεοπουν στον κυοριο αναοδοχο
να εγειορει αντιρρής οσεις ως προς αδικαιολοογής τες πλής ρωμεος, καθωος και οι ρυθμιοσεις που αφορουον
αυτοον τον τροοπο πλής ρωμής ος.  Στής ν περιοπτωσής  αυτής ο δεν αιορεται ής  ευθυονής  του κυοριου αναδοοχου.
Συμπλής ρωονεται αναλοογως.
xcix Εφοοσον  στής  Διακής ορυξής  τιοθενται  επιπλεοον  οοροι  τεχνικής ος  ικανοοτής τας,  αναφεορεται  ής  σχετικής ο
αποοφασής  του Υπουργουο Υποδομωον και Μεταφορωον, οοπως απαιτειοται αποο το αορθρο 76 παρ. 2 του
ν. 4412/2016 ής ο ής  αντιοστοιχής  αποοφασής  του αορθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016  για επιπλέον
όρους τεχνικής και οικονομικής ικανότητας.
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