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 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχοχόχυ  κατασκευής ος τόχυ εοργόχυ:

“ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ”

Εκτιμώμενης αξίας  229.032,26 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.  24% ),

πόχυ θα διεξαχθειο συομφωνα με: 
α) τις διαταοξεις τόχυ ν. 4412/2016 (Α’’ 147) και β) τόχυς όχορόχυς τής ς παρόχυοσας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1.1 ’ναθεοτόχυσα αρχής ο: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ε Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οδόχος : ΓΡ. Λ’ΜΠΡ’ΚΗ 19
Ταχ.Κωδ. : 14572
Τής λ. : 213 2140125
Telefax : 213 2140121
E-mail : nika@dionysos.gr
Πλής ρόχφόχριοες: : Νιοκα Δής ομής τρα

1.2 Εργόχδόχοτής ς ής ο Κυοριόχς τόχυ Έργόχυ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
1.3 Φόχρεοας κατασκευής ος τόχυ εοργόχυ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ε Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.4 Πρόχιοσταμεονής  ’ρχής ο : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
1.5 Διευθυονόχυσα ής ο Επιβλεοπόχυσα Υπής ρεσιοα :Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.6 ’ρμόχοδιόχ Τεχνικόχο Συμβόχυολιόχ : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ’Σ ’ΤΤΙΚΗΣ

Εφόχοσόχν  όχι  ανωτεορω  υπής ρεσιοες  μεταστεγασθόχυον  κατα ο τής  διαορκεια  τής ς  διαδικασιοας  συοναψής ς  ής ο
εκτεολεσής ς τόχυ εοργόχυ, υπόχχρεόχυονται να δής λωοσόχυν αομεσα τα νεοα τόχυς στόχιχειοα στόχυς πρόχσφεορόχντες ής ο
στόχν αναοδόχχόχ.
Εφόχοσόχν  όχι  ανωτεορω  υπής ρεσιοες  ής ο/και  τα  απόχφαινόχομενα  όχοργανα  τόχυ  Φόχρεοα  Κατασκευής ος
καταργής θόχυον,  συγχωνευτόχυον  ής ο με  όχπόχιόχνδής οπόχτε  τρόχοπόχ  μεταβλής θόχυον  κατα ο τής  διαορκεια  τής ς
διαδικασιοας   συοναψής ς  ής ο εκτεολεσής ς  τόχυ  εοργόχυ,  υπόχχρεόχυονται  να  δής λωοσόχυν  αομεσα,   στόχυς
πρόχσφεορόχντες5 ής ο στόχν αναοδόχχόχ τα στόχιχειοα των υπής ρεσιωον ής ο απόχφαινόχομενων όχργαονων, τα όχπόχιοα
κατα ο τόχν  νόχομόχ  απόχτελόχυον  καθόχλικόχ ο διαοδόχχόχ  των  εν  λόχογω  όχργαονων  πόχυ  υπεισεορχόχνται  στα
δικαιωοματα και υπόχχρεωοσεις τόχυς.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
 
2.1.  Τα εογγραφα τής ς  συομβασής ς κατα ο τής ν εοννόχια  τής ς  περιπτ.  14 τής ς  παρ.  1  τόχυ  αορθρόχυ  2  τόχυ  ν.
4412/2016, για τόχν παρόχοντα ής λεκτρόχνικόχο διαγωνισμόχο, ειοναι τα ακόχολόχυθα :
α) ής  πρόχκής ορυξής  συομβασής ς όχοπως δής μόχσιευοθής κε στόχ ΚΗΜΔΗΣ6,
β) ής  παρόχυοσα διακής ορυξής ,
γ) τόχ Τυπόχπόχιής μεονόχ Έντυπόχ Υπευοθυνής ς Δής ολωσής ς (ΑΤ.Ε.Υ.Δ) 
δ) τόχ  εοντυπόχ  όχικόχνόχμικής ος  πρόχσφόχραος,  όχοπως  παραογεται  απόχ ο τής ν  ειδικής ο ής λεκτρόχνικής ο φόχορμα  τόχυ
υπόχσυστής οματόχς,
ε) όχ πρόχυοπόχλόχγισμόχος δής μόχπραοτής σής ς, 
στ) τόχ τιμόχλόχογιόχ δής μόχπραοτής σής ς, 
ζ) ής  ειδικής ο συγγραφής ο υπόχχρεωοσεων,
ής ) ής  τεχνικής ο συγγραφής ο υπόχχρεωοσεων 
θ) τόχ τευοχόχς συμπλής ρωματικωον τεχνικωον πρόχδιαγραφωον,
ι) τόχ υπόχοδειγμα ….7

ια) τόχ τευοχόχς τεχνικής ος περιγραφής ος,
ιβ) ής  τεχνικής ο μελεοτής ,
ιγ)  τυχόχον  συμπλής ρωματικεος  πλής ρόχφόχριοες  και  διευκρινιοσεις  πόχυ  θα  παρασχεθόχυον  απόχ ο τής ν
αναθεοτόχυσα αρχής ο  επιο όχολων των ανωτεορω
ιδ) ............................8

2.2 Πρόχσφεορεται  ελευοθερής ,  πλής ορής ς,  αομεσής  και  δωρεαον  ής λεκτρόχνικής ο πρόχοσβασής  στα  εογγραφα τής ς
συομβασής ς στόχν  ειδικόχο,  δής μόχοσια  πρόχσβαοσιμόχ,  χωορόχ  τής λεκτρόχνικόχι ο διαγωνισμόχιού  τής ς  πυολής ς
www  .  promitheus  .  gov  .  gr, καθωος και στής ν ιστόχσελιοδα τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος (Αεφόχοσόχν διαθεοτει).
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2.3 Εφόχοσόχν εοχόχυν ζής τής θειο εγκαιορως, ής οτόχι εοως τής ν 10/6/201811  ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο παρεοχει σε όχολόχυς
τόχυς  πρόχσφεορόχντες  πόχυ  συμμετεοχόχυν  στής  διαδικασιοα  συοναψής ς  συομβασής ς  συμπλής ρωματικεος
πλής ρόχφόχριοες σχετικαο με τα εογγραφα τής ς συομβασής ς, τόχ αργόχοτερόχ στις 18/6/201812

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1.  Οι  πρόχσφόχρεος  υπόχβαολλόχνται  απόχ ο τόχυς  ενδιαφερόχμεονόχυς  ής λεκτρόχνικαο,  μεοσω  τής ς
διαδικτυακής ος πυολής ς www      .      promitheus      .      gov      .      gr   τόχυ ΕΣΗΔΗΣ, μεοχρι τής ν καταλής κτικής ο ής μερόχμής νιοα και
ωορα  πόχυ  όχριοζεται  στόχ  αορθρόχ  18  τής ς  παρόχυοσας  διακής ορυξής ς,  σε  ής λεκτρόχνικόχ ο φαοκελόχ  τόχυ
υπόχσυστής οματόχς.

Για τής  συμμετόχχής ο στής ν παρόχυοσα διαδικασιοα  όχι  ενδιαφερόχομενόχι  όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  απαιτειοται  να
διαθεοτόχυν  ψής φιακής ο υπόχγραφής ο,  χόχρής γόχυομενής  απόχ ο πιστόχπόχιής μεονής  αρχής ο παρόχχής ος  ψής φιακής ος
υπόχγραφής ος  και  να  εγγραφόχυον  στόχ  ής λεκτρόχνικόχ ο συοστής μα  (ΑΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακής ο πυολής 
www.promitheus.gov.gr) ακόχλόχυθωοντας τής  διαδικασιοα εγγραφής ος τόχυ αορθρόχυ 5 παρ. 1.2 εοως 1.4 τής ς
Κόχινής ος Υπόχυργικής ος ’πόχοφασής 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  όχικόχνόχμικωον φόχρεοων υπόχβαολλει κόχινής ο πρόχσφόχραο, ής  όχπόχιοα υπόχχρεωτικαο υπόχγραοφεται
ψής φιακαο,  ειοτε  απόχ ο όχολόχυς  τόχυς  όχικόχνόχμικόχυος  φόχρειος  πόχυ  απόχτελόχυον  τής ν  εονωσής ,  ειοτε  απόχο
εκπρόχοσωπόχ ο τόχυς,  νόχμιομως  εξόχυσιόχδόχτής μεονόχ.  Στής ν  πρόχσφόχραο,  επι ο πόχινής ο απόχορριψής ς  τής ς
πρόχσφόχραος,  πρόχσδιόχριοζεται ής  εοκτασής  και τόχ ειοδόχς τής ς συμμετόχχής ος τόχυ καοθε μεολόχυς τής ς εονωσής ς,
συμπεριλαμβανόχμεονής ς  τής ς  κατανόχμής ος  αμόχιβής ος  μεταξυ ο τόχυς,   καθωος  και  όχ
εκπρόχοσωπόχς/συντόχνιστής ος αυτής ος.

3.2 Στόχν ής λεκτρόχνικόχο φαοκελόχ πρόχσφόχραος περιεοχόχνται:

(Αα) εονας (Αυπόχ)φαοκελόχς με τής ν εονδειξής  κΔικαιόχλόχγής τικαο Συμμετόχχής ος».

(Αβ) εονας (Αυπόχ)φαοκελόχς με τής ν εονδειξής   κΟικόχνόχμικής ο Πρόχσφόχραο».

3.3 ’πόχο τόχν πρόχσφεορόχντα σής μαιονόχνται, με χρής οσής  τόχυ σχετικόχυο πεδιοόχυ τόχυ υπόχσυστής οματόχς, καταο τής ν
συονταξής  τής ς πρόχσφόχραος,  τα στόχιχειοα  εκειονα πόχυ εοχόχυν εμπιστευτικόχ ο χαρακτής ορα,  συομφωνα με τα
όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 21 τόχυ ν. 4412/2016. 
Στής ν περιοπτωσής  αυτής ο, όχ πρόχσφεορων υπόχβαολει στόχν όχικειοόχ  (Αυπόχ)φαοκελόχ σχετικής ο αιτιόχλόχογής σής  με τής 
μόχρφής ο ψής φιακαο υπόχγεγραμμεονόχυ αρχειοόχυ pdf, αναφεορόχντας ρής ταο όχολες τις σχετικεος διαταοξεις νόχομόχυ ής ο
διόχικής τικεος  πραοξεις  πόχυ  επιβαολλόχυν  τής ν  εμπιστευτικόχοτής τα  τής ς  συγκεκριμεονής ς  πλής ρόχφόχριοας,  ως
συνής μμεονόχ τής ς ής λεκτρόχνικής ος τόχυ πρόχσφόχραος.  Δεν χαρακτής ριοζόχνται ως εμπιστευτικεος πλής ρόχφόχριοες
σχετικαο με τις τιμεος μόχναοδόχς, τις πρόχσφερόχομενες πόχσόχοτής τες και τής ν όχικόχνόχμικής ο πρόχσφόχραο.  

3.4  Στής ν  περιοπτωσής  τής ς  υπόχβόχλής ος   στόχιχειοων  με  χρής οσής  μόχρφόχοτυπόχυ  φακεολόχυ  συμπιεσμεονων
ής λεκτρόχνικωον  αρχειοων  (Απ.χ.  ής λεκτρόχνικόχ ο αρχειοόχ  με  μόχρφής ο εκε),  εκειονα  τα  όχπόχιοα  επιθυμει ο όχ
πρόχσφεορων να χαρακτής ριοσει ως εμπιστευτικαο, συομφωνα με τα ανωτεορω αναφερόχομενα, θα πρεοπει να
τα υπόχβαολλει  ως χωριστα ο ής λεκτρόχνικα ο αρχειοα  με  μόχρφής ο εortable  Document  Format  (ΑεDF)  ής ο ως
χωριστόχ ο ής λεκτρόχνικόχ ο αρχειοόχ  μόχρφόχοτυπόχυ φακεολόχυ  συμπιεσμεονων ής λεκτρόχνικωον  αρχειοων  πόχυ  να
περιλαμβαονει αυταο.
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3.5  Ο  χρής οστής ς  ε  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  υπόχβαολλει  τόχυς  ανωτεορω  (Αυπόχ)φακεολόχυς  μεοσω  τόχυ
υπόχσυστής οματόχς, όχοπως περιγραοφεται κατωτεορω:

α)  Τα  στόχιχειοα  και  δικαιόχλόχγής τικα ο πόχυ  περιλαμβαονόχνται  στόχν  (Αυπόχ)φαοκελόχ  με  τής ν  εονδειξής 
κΔικαιόχλόχγής τικαο Συμμετόχχής ος»  ειοναι τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 24.2 τής ς παρόχυοσας και υπόχβαολλόχνται
απόχ ο τόχν  όχικόχνόχμικόχ ο φόχρεοα  ής λεκτρόχνικα ο σε  μόχρφής ο αρχειοόχυ  εortable Document Format (ΑεDF)  και
εφόχοσόχν  εοχόχυν  συνταχθειο/παραχθει ο απόχ ο τόχν  ιοδιόχ,  φεορόχυν  εγκεκριμεονής  πρόχής γμεονής  ής λεκτρόχνικής ο
υπόχγραφής ο ής ο πρόχής γμεονής  ής λεκτρόχνικής ο υπόχγραφής ο  με χρής οσής  εγκεκριμεονων πιστόχπόχιής τικωον συομφωνα
με τής ν παρ. 3 τόχυ αορθρόχυ 8 τής ς υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.’. 

β) Εντόχος  τριωον  (Α3) εργασιομων ής μερωον απόχ ο τής ν ής λεκτρόχνικής ο υπόχβόχλής ο των ως αονω στόχιχειοων και
δικαιόχλόχγής τικωον πρόχσκόχμιοζεται υπόχχρεωτικαο απόχο τόχν όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα στής ν αναθεοτόχυσα αρχής ο, σε
εοντυπής  μόχρφής ο και σε σφραγισμεονόχ φαοκελόχ, ής  πρωτόχοτυπής  εγγυής τικής ο επιστόχλής ο συμμετόχχής ος 13.
Επισής μαιονεται  όχοτι  ής  εν  λόχογω υπόχχρεοωσής  δεν ισχυοει  για τις  εγγυής οσεις  ής λεκτρόχνικής ος  εοκδόχσής ς (Απ.χ.
εγγυής οσεις τόχυ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), όχι όχπόχιοες φεορόχυν πρόχής γμεονής  ψής φιακής ο υπόχγραφής ο.

γ) Οι πρόχσφεορόχντες συνταοσσόχυν τής ν όχικόχνόχμικής ο τόχυς πρόχσφόχραο συμπλής ρωονόχντας τής ν αντιοστόχιχής 
ειδικής ο ής λεκτρόχνικής ο φόχορμα  τόχυ  υπόχσυστής οματόχς  και  επισυναοπτόχντας,  στόχν  ής λεκτρόχνικόχ ο χωορόχ
κΣυνής μμεονα Ηλεκτρόχνικής ος Πρόχσφόχραος» και στόχν καταο περιοπτωσής  (Αυπόχ)φαοκελόχ, όχολα τα στόχιχειοα τής ς
πρόχσφόχραος τόχυς σε μόχρφής ο αρχειοόχυ εortable Document Format (ΑεDF).

δ)  Οι  πρόχσφεορόχντες  δυονανται  να  πρόχβαιονόχυν,  μεοσω  των  λειτόχυργιωον  τόχυ  υπόχσυστής οματόχς,  σε
εκτυοπωσής  ελεογχόχυ  όχμαλόχοτής τας  των  επιμεορόχυς  πόχσόχστωον  εοκπτωσής ς  ανα ο όχμαοδα  εργασιωον,  στής ν
περιοπτωσής  εφαρμόχγής ος τής ς παρ. 2α τόχυ αορθρόχυ 95 τόχυ ν.4412/2016.

ε)  Στής  συνεοχεια,  όχι  πρόχσφεορόχντες  παραογόχυν  απόχ ο τόχ  υπόχσυοστής μα  τα  ής λεκτρόχνικα ο αρχειοα
(Ακεκτυπωοσεις» των Δικαιόχλόχγής τικωον Συμμετόχχής ος  και τής ς Οικόχνόχμικής ος  Πρόχσφόχραος  τόχυς σε μόχρφής ο
αρχειοόχυ εortable Document Format (ΑεDF)). Τα αρχειοα αυταο υπόχγραοφόχνται απόχο τόχυς πρόχσφεορόχντες με
εγκεκριμεονής  πρόχής γμεονής  ής λεκτρόχνικής ο υπόχγραφής ο ής ο πρόχής γμεονής  ής λεκτρόχνικής ο υπόχγραφής ο με  χρής οσής 
εγκεκριμεονων πιστόχπόχιής τικωον συομφωνα με τής ν παρ. 3 τόχυ αορθρόχυ 8 τής ς υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.’. και επισυναοπτόχνται στόχυς αντιοστόχιχόχυς (Αυπόχ)φακεολόχυς τής ς πρόχσφόχραος.  Καταο τής  συστής μικής ο
υπόχβόχλής ο τής ς  πρόχσφόχραος  τόχ  υπόχσυοστής μα  πραγματόχπόχιει ο αυτόχματόχπόχιής μεονόχυς  ελεογχόχυς
επιβεβαιοωσής ς  τής ς  ής λεκτρόχνικής ος  πρόχσφόχραος  σε  σχεοσής  με  τα  παραχθεοντα  ής λεκτρόχνικα ο αρχειοα
(ΑΔικαιόχλόχγής τικα ο Συμμετόχχής ος  και  Οικόχνόχμικής ο Πρόχσφόχραο)  και  εφόχοσόχν  όχι  εολεγχόχι  αυτόχι ο  απόχβόχυον
επιτυχειος ής  πρόχσφόχραο υπόχβαολλεται  στόχ υπόχσυοστής μα. Διαφόχρετικαο, ής  πρόχσφόχραο δεν υπόχβαολλεται
και τόχ υπόχσυοστής μα ενής μερωονει τόχυς πρόχσφεορόχντες με σχετικόχο μής ονυμα σφαολματόχς στής  διεπαφής ο τόχυ
χρής οστής  των  πρόχσφερόχοντων,  πρόχκειμεονόχυ  όχι  τελευταιοόχι  να  πρόχβόχυον  στις  σχετικεος  ενεοργειες
διόχορθωσής ς.

στ) Εφόχοσόχν τα δικαιόχλόχγής τικαο συμμετόχχής ος και όχι όχικόχνόχμικόχιο όχορόχι δεν εοχόχυν απόχτυπωθειο στόχ συονόχλόχο
τόχυς στις ειδικεος ής λεκτρόχνικεος φόχορμες τόχυ υπόχσυστής οματόχς, όχι πρόχσφεορόχντες επισυναοπτόχυν ψής φιακαο
υπόχγεγραμμεονα τα σχετικαο ής λεκτρόχνικαο αρχειοα, συομφωνα με τόχυς όχορόχυς τής ς  παρόχυοσας διακής ορυξής ς.14

ζ)  ’πόχο τόχ υπόχσυοστής μα εκδιοδεται ής λεκτρόχνικής ο απόχοδειξής  υπόχβόχλής ος πρόχσφόχραος, ής  όχπόχιοα απόχστεολλεται
στόχν όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα με μής ονυμα ής λεκτρόχνικόχυο ταχυδρόχμειοόχυ.

3.6  ’πόχοσυρσής  πρόχσφόχραος
Οι  πρόχσφεορόχντες  δυονανται  να  ζής τής οσόχυν  τής ν  απόχοσυρσής  υπόχβλής θειοσας  πρόχσφόχραος,  πριν  τής ν
καταλής κτικής ο ής μερόχμής νιοα υπόχβόχλής ος των πρόχσφόχρωον, με εογγραφόχ αιοτής μα τόχυς πρόχς τής ν αναθεοτόχυσα
αρχής ο,  σε  μόχρφής ο ής λεκτρόχνικόχυ ο αρχειοόχυ  εortable Document Format (ΑεDF)  πόχυ  φεορει  εγκεκριμεονής 
πρόχής γμεονής  ής λεκτρόχνικής ο υπόχγραφής ο ής ο πρόχής γμεονής  ής λεκτρόχνικής ο υπόχγραφής ο  με  χρής οσής  εγκεκριμεονων
πιστόχπόχιής τικωον συομφωνα με τής ν παρ. 3 τόχυ αορθρόχυ 8 τής ς υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.’., μεοσω
τής ς λειτόχυργικόχοτής τας κΕπικόχινωνιοα» τόχυ υπόχσυστής οματόχς. Πιστόχπόχιής μεονόχς χρής οστής ς τής ς αναθεοτόχυσας
αρχής ος, μεταο απόχο σχετικής ο απόχοφασής  τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος, ής  όχπόχιοα απόχδεοχεται τόχ σχετικόχο αιοτής μα
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τόχυ πρόχσφεορόχντα, πρόχβαιονει στής ν απόχορριψής  τής ς σχετικής ος ής λεκτρόχνικής ος πρόχσφόχραος στόχ υπόχσυοστής μα
πριν τής ν καταλής κτικής ο ής μερόχμής νιοα υπόχβόχλής ος τής ς πρόχσφόχραος. Κατόχοπιν, όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας δυοναται
να  υπόχβαολει  εκ  νεοόχυ  πρόχσφόχρα ο μεοσω  τόχυ  υπόχσυστής οματόχς  εοως  τής ν  καταλής κτικής ο ής μερόχμής νιοα
υπόχβόχλής ος  των πρόχσφόχρωον.

Άρθρο  4:  Διαδικασία   ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  προσφορών/
Κατακύρωση/  Σύναψη  σύμβασης/  Προδικαστικές  προσφυγές/Προσωρινή  δικαστική
προστασία

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού 

α)  Μετα ο τής ν  καταλής κτικής ο ής μερόχμής νιοα  υπόχβόχλής ος  πρόχσφόχρωον,  όχοπως  όχριοζεται  στόχ  αορθρόχ  18  τής ς
παρόχυοσας,  και  πριν  τής ν  ής λεκτρόχνικής ο απόχσφραογισής ,  ής  αναθεοτόχυσα  αρχής ο κόχινόχπόχιει ο στόχυς
πρόχσφεορόχντες τόχν σχετικόχο καταολόχγόχ συμμετεχόχοντων, όχοπως αυτόχος παραογεται απόχο τόχ υπόχσυοστής μα. 

β) Στής  συνεοχεια, τα μεολής  τής ς Επιτρόχπής ος Διαγωνισμόχυο, καταο τής ν ής μερόχμής νιοα και ωορα πόχυ όχριοζεται στόχ
αορθρόχ  18  τής ς  παρόχυοσας,   πρόχβαιονόχυν  σε  ής λεκτρόχνικής ο απόχσφραογισής  τόχυ  υπόχφακεολόχυ
κΔικαιόχλόχγής τικαο Συμμετόχχής ος» και τόχυ υπόχφακεολόχυ τΟικόχνόχμικής ο Πρόχσφόχραού. 

γ) Στόχν ής λεκτρόχνικόχο χωορόχ κΣυνής μμεονα  Ηλεκτρόχνικόχυο Διαγωνισμόχυο», αναρταοται απόχο τής ν Επιτρόχπής ο
Διαγωνισμόχυο όχ σχετικόχος καταολόχγόχς μειόχδόχσιοας,  πρόχκειμεονόχυ να λαοβόχυν γνωοσής  όχι πρόχσφεορόχντες.

δ) ’κόχλόχυοθως, ής  Επιτρόχπής ο Διαγωνισμόχυο πρόχβαιονει, καταο σειραο μειόχδόχσιοας,σε εολεγχόχ τής ς όχλόχογραφής ς
και αριθμής τικής ος αναγραφής ος των επιμεορόχυς πόχσόχστωον εοκπτωσής ς και τής ς όχμαλής ος μεταξυο τόχυς σχεοσής ς,
βαοσει τής ς παραγωγής ος σχετικόχυο ψής φιακόχυο αρχειοόχυ, μεοσα απόχο τόχ υπόχσυοστής μα. 
Για τής ν εφαρμόχγής ο τόχυ ελεογχόχυ όχμαλόχοτής τας, χρής σιμόχπόχιειοται απόχο τής ν Επιτρόχπής ο Διαγωνισμόχυο ής  μεοσής 
εοκπτωσής  πρόχσφόχραος (ΑΕμ), συομφωνα με τα όχριζόχομενα στα αορθρα 95 και 98 τόχυ ν. 4412/2016.

ε) Όλες όχι όχικόχνόχμικεος πρόχσφόχρεος, μεταο τις τυχόχον αναγκαιοες διόχρθωοσεις, καταχωριοζόχνται, καταο τής 
σειραο μειόχδόχσιοας, στόχ πρακτικόχο τής ς επιτρόχπής ος, τόχ όχπόχιοόχ και υπόχγραοφεται απόχο τα μεολής  τής ς.

στ) Στής  συνεοχεια, ής  Επιτρόχπής ο Διαγωνισμόχυο, τής ν ιοδια ής μεορα, ελεογχει τα δικαιόχλόχγής τικαο συμμετόχχής ος
τόχυ αορθρόχυ 24.2 τής ς παρόχυοσας καταο τής  σειραο τής ς μειόχδόχσιοας, αρχιοζόχντας απόχο τόχν πρωοτόχ μειόχδόχοτής . ’ν
ής  όχλόχκλής ορωσής  τόχυ ελεογχόχυ αυτόχυο δεν ειοναι δυνατής ο τής ν ιοδια μεορα, λόχογω τόχυ μεγαολόχυ αριθμόχυο των
πρόχσφόχρωον  και  τόχυ ελεογχόχυ των εγγυής τικωον  επιστόχλωον,   ής  διαδικασιοα  συνεχιοζεται  τις  επόχομενες
εργαοσιμες ής μεορες.

ζ) Η Επιτρόχπής ο Διαγωνισμόχυο, πριν τής ν όχλόχκλής ορωσής  τής ς συονταξής ς  τόχυ πρακτικόχυο τής ς, επικόχινωνειο με
τόχυς  εκδόχοτες  πόχυ  αναγραοφόχνται  στις  υπόχβλής θειοσες  εγγυής τικεος  επιστόχλεος,  πρόχκειμεονόχυ  να
διαπιστωοσει τής ν εγκυρόχοτής ταο τόχυς. ’ν διαπιστωθειο πλαστόχοτής τα εγγυής τικής ος επιστόχλής ος, όχ υπόχψής οφιόχς
απόχκλειοεται  απόχ ο τόχν διαγωνισμόχο,  υπόχβαολλεται  μής νυτής ορια αναφόχρα ο στόχν αρμόχοδιόχ εισαγγελεοα και
κινειοται διαδικασιοα πειθαρχικής ος διοωξής ς, συομφωνα με τις διαταοξεις των αορθρων 82 και επόχομενα τόχυ ν.
3669/2008.

ής )  Η  περιγραφόχομενής  διαδικασιοα  καταχωρειοται  στόχ  πρακτικόχ ο τής ς  Επιτρόχπής ος  Διαγωνισμόχυ ο ής ο σε
παραορτής μαο τόχυ, πόχυ υπόχγραοφεται απόχο τόχν Πρόχοεδρόχ και τα μεολής  τής ς.
Η Επιτρόχπής ο Διαγωνισμόχυο όχλόχκλής ρωονει τής  συονταξής  τόχυ σχετικόχυο πρακτικόχυο με τόχ απόχτεολεσμα τής ς
διαδικασιοας, με τόχ όχπόχιοόχ εισής γειοται τής ν αναοθεσής  τής ς συομβασής ς στόχν μειόχδόχοτής  (Αής ο τής  ματαιοωσής  τής ς
διαδικασιοας), και υπόχβαολλει στής ν αναθεοτόχυσα αρχής ο τόχ σχετικόχο ής λεκτρόχνικόχο αρχειοόχ, ως τεσωτερικόχού,
μεοσω τής ς λειτόχυργιοας τεπικόχινωνιοαύ τόχυ υπόχσυστής οματόχς, πρόχς εογκρισής  . 15
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θ) Στής  συνεοχεια, ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο κόχινόχπόχιειο τής ν απόχοφασής  εογκρισής ς τόχυ πρακτικόχυο σε όχολόχυς τόχυς
πρόχσφεορόχντες και παρεοχει πρόχοσβασής  στα υπόχβλής θεοντα στόχιχειοα των λόχιπωον συμμετεχόχοντων. Καταο
τής ς απόχοφασής ς αυτής ος χωρειο εονστασής , καταο τα όχριζόχομενα στής ν παραογραφόχ 4.3 τής ς παρόχυοσής ς.

ι)  Επισής μαιονεται  όχοτι,  σε  περιοπτωσής  πόχυ όχι  πρόχσφόχρεος  εοχόχυν τής ν ιοδια  ακριβωος  τιμής ο (Αισόχοτιμες),  ής 
αναθεοτόχυσα αρχής ο επιλεογει τόχν (Απρόχσωρινόχο) αναοδόχχόχ με κλής ορωσής  μεταξυο των όχικόχνόχμικωον φόχρεοων
πόχυ υπεοβαλαν  ισόχοτιμες  πρόχσφόχρεος.  Η  κλής ορωσής  γιονεται  ενωοπιόχν  τής ς  Επιτρόχπής ος  Διαγωνισμόχυ ο και
παρόχυσιοα των όχικόχνόχμικωον φόχρεοων πόχυ υπεοβαλαν τις ισόχοτιμες πρόχσφόχρεος, σε ής μεορα και ωορα πόχυ θα
τόχυς γνωστόχπόχιής θειο  μεοσω τής ς λειτόχυργικόχοτής τας τεπικόχινωνιοαύ τόχυ υπόχσυστής οματόχς.

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

α) Μεταο τής ν αξιόχλόχογής σής  των πρόχσφόχρωον, ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο πρόχσκαλειο, στόχ πλαιοσιόχ τής ς σχετικής ος
ής λεκτρόχνικής ος διαδικασιοας συοναψής ς συομβασής ς και μεοσω τής ς λειτόχυργικόχοτής τας τής ς κΕπικόχινωνιοας»,
τόχν πρόχσωρινόχο αναοδόχχόχ να υπόχβαολει εντόχος πρόχθεσμιοας  ΕΙΚΟΣΙ (Α20) ΗΜΕΡΩΝ 16 τα πρόχβλεπόχομενα
στις  κειομενες  διαταοξεις  δικαιόχλόχγής τικα ο πρόχσωρινόχυ ο αναδόχοχόχυ  και  τα  απόχδεικτικα ο εογγραφα
νόχμιμόχπόχιοής σής ς17.

β)  Τα  δικαιόχλόχγής τικα ο τόχυ  πρόχσωρινόχυ ο αναδόχοχόχυ  υπόχβαολλόχνται  απόχ ο τόχν  όχικόχνόχμικόχ ο φόχρεοα
ής λεκτρόχνικαο, μεοσω τής ς λειτόχυργικόχοτής τας τής ς κΕπικόχινωνιοας» στής ν αναθεοτόχυσα αρχής ο.

 γ) ’ν δεν υπόχβλής θόχυον τα ως αονω δικαιόχλόχγής τικαο  ής ο υπαορχόχυν ελλειοψεις σε αυταο πόχυ υπόχβλής οθής καν,
παρεοχεται πρόχθεσμιοα στόχν πρόχσωρινόχο αναοδόχχόχ να τα υπόχβαολει ής ο να τα συμπλής ρωοσει εντόχος πεοντε (Α5)
ής μερωον  απόχ ο τής ν  κόχινόχπόχιοής σής  σχετικής ος  ειδόχπόχιοής σής ς  σε  αυτόχον  μεοσω  τής ς  λειτόχυργικόχοτής τας  τής ς
τΕπικόχινωνιοαςύ  τόχυ  υπόχσυστής οματόχς.  Η  αναθεοτόχυσα  αρχής ο μπόχρει ο να  παρατειονει  τής ν  ως  αονω
πρόχθεσμιοα, εφόχοσόχν αιτιόχλόχγειοται αυτόχο επαρκωος και κατ’ ανωοτατόχ όχοριόχ για δεκαπεοντε (Α15) επιπλεοόχν
ής μεορες.

Εντόχος  τριωον  (Α3)  εργασιομων  ής μερωον  απόχ ο τής ν  ής λεκτρόχνικής ο υπόχβόχλής ο των  ως  αονω  στόχιχειοων  και
δικαιόχλόχγής τικωον,  συομφωνα  με  τα  ανωτεορω  υπόχ ο β)  και  γ)  αναφερόχομενα,  πρόχσκόχμιοζόχνται
υπόχχρεωτικα ο απόχ ο τόχν  όχικόχνόχμικόχ ο φόχρεοα  στής ν  αναθεοτόχυσα  αρχής ο,  σε  εοντυπής  μόχρφής ο και  σε
σφραγισμεονόχ  φαοκελόχ,  τα  εογγραφα  πόχυ  απαιτειοται  να  πρόχσκόχμισθόχυον  σε  πρωτόχοτυπής  μόχρφής ο,
συομφωνα  με  τις  διαταοξεις  τόχυ  αορθρόχυ  11  παρ.  2  τόχυ  ν.  2690/1999  ''Κωοδικας  Διόχικής τικής ος
Διαδικασιοας'', όχοπως τρόχπόχπόχιής οθής κε με τις διαταοξεις τόχυ αορθρόχυ 1 παρ. 2 τόχυ  ν. 4250/2014.

δ) ’ν καταο τόχν εολεγχόχ των παραπαονω δικαιόχλόχγής τικωον διαπιστωθειο όχοτι:
κ) τα στόχιχειοα πόχυ δής λωοθής καν με τόχ Τυπόχπόχιής μεονόχ Έντυπόχ Υπευοθυνής ς Δής ολωσής ς (ΑΤΕΥΔ), ειοναι ψευδής ο
ής ο ανακριβής ο ής ο
ii)  αν  δεν  υπόχβλής θόχυον  στόχ  πρόχκαθόχρισμεονόχ  χρόχνικόχ ο διαοστής μα  τα  απαιτόχυομενα  πρωτόχοτυπα  ής ο
αντιογραφα, των παραπαονω δικαιόχλόχγής τικωον, ής ο
ii) αν απόχο τα δικαιόχλόχγής τικαο πόχυ πρόχσκόχμιοσθής καν νόχμιομως και εμπρόχθεοσμως, δεν απόχδεικνυοόχνται όχι
όχορόχι και όχι πρόχυοπόχθεοσεις συμμετόχχής ος συομφωνα με τα αορθρα 21, 22 και 23 τής ς παρόχυοσας, 18

απόχρριοπτεται ής  πρόχσφόχραο τόχυ πρόχσωρινόχυο αναδόχοχόχυ, καταπιοπτει υπεορ τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος ής 
εγγυοής σής  συμμετόχχής ος  τόχυ και ής  κατακυορωσής  γιονεται στόχν πρόχσφεορόχντα πόχυ υπεοβαλε τής ν αμεοσως
επόχομενής  πλεοόχν  συμφεορόχυσα  απόχ ο όχικόχνόχμικής ο αοπόχψής  πρόχσφόχρα ο βαοσει  τής ς  τιμής ος  τής ρόχυμεονής ς  τής ς
ανωτεορω διαδικασιοας.

Σε περιοπτωσής  εογκαιρής ς και πρόχσής οκόχυσας ενής μεορωσής ς τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος για μεταβόχλεος στις
πρόχυοπόχθεοσεις  τις  όχπόχιοες  όχ  πρόχσωρινόχος  αναοδόχχόχς  ειοχε  δής λωοσει  με  τόχ  Τυπόχπόχιής μεονόχ  Έντυπόχ
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Υπευοθυνής ς  Δής ολωσής ς  (ΑΤΕΥΔ)  όχοτι  πλής ρόχι ο και  όχι  όχπόχιοες  επής ολθαν  ής ο για  τις  όχπόχιοες  εολαβε  γνωοσής  όχ
πρόχσωρινόχος αναοδόχχόχς μεταο τής ν δής ολωσής  και μεοχρι τής ν ής μεορα τής ς ειδόχπόχιοής σής ς/πρόχοσκλής σής ς για τής ν
πρόχσκόχομισής  των δικαιόχλόχγής τικωον  κατακυορωσής ς  (Αόχψιγενειος  μεταβόχλεος),  δεν  καταπιοπτει  υπεορ  τής ς
αναθεοτόχυσας αρχής ος ής  εγγυοής σής  συμμετόχχής ος τόχυ, πόχυ ειοχε πρόχσκόχμισθειο, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 15 τής ς
παρόχυοσας.

’ν κανεονας απόχο τόχυς πρόχσφεορόχντες δεν υπεοβαλε αλής θής ο ής ο ακριβής ο δής ολωσής , ής ο αν κανεονας απόχο τόχυς
πρόχσφεορόχντες δεν πρόχσκόχμιοζει εονα ής ο περισσόχοτερα απόχο τα απαιτόχυομενα δικαιόχλόχγής τικαο, ής ο αν κανεονας
απόχο τόχυς πρόχσφεορόχντες δεν απόχδειοξει όχοτι πλής ρόχιο τα κριτής ορια πόχιόχτικής ος επιλόχγής ος τόχυ αορθρόχυ 22, ής 
διαδικασιοα συοναψής ς τής ς συομβασής ς ματαιωονεται.

 Η διαδικασιοα ελεογχόχυ των ως αονω δικαιόχλόχγής τικωον όχλόχκλής ρωονεται με τής  συονταξής  πρακτικόχυο απόχο
τής ν Επιτρόχπής ο Διαγωνισμόχυο, ής  όχπόχιοα, στής  συνεοχεια,   τόχ κόχινόχπόχιειο, μεοσω τής ς κλειτόχυργικόχοτής τας τής ς
κΕπικόχινωνιοας», στής ν αναθεοτόχυσα αρχής ο για τής  λής οψής  απόχοφασής ς.

Η αναθεοτόχυσα αρχής ο πρόχβαιονει,  μετα ο τής ν εογκρισής  τόχυ ανωτεορω πρακτικόχυο,  στής ν κόχινόχπόχιοής σής  τής ς
απόχοφασής ς κατακυορωσής ς, μαζιο με αντιογραφόχ όχολων των πρακτικωον, σε καοθε πρόχσφεορόχντα εκτόχος απόχο
τόχν πρόχσωρινόχο αναοδόχχόχ, συομφωνα με τις κειομενες διαταοξεις, μεοσω τής ς λειτόχυργικόχοτής τας τής ς κΕπικόχι-
νωνιοας», και επιπλεοόχν αναρταο τα Δικαιόχλόχγής τικαο τόχυ πρόχσωρινόχυο αναδόχοχόχυ στόχν χωορόχ κΣυνής μμεονα
Ηλεκτρόχνικόχυο Διαγωνισμόχυο».

ε)  Μετα ο τής ν  όχλόχκλής ορωσής  τόχυ  πρόχσυμβατικόχυ ο ελεογχόχυ  απόχ ο τόχ  Ελεγκτικόχ ο Συνεοδριόχ,  εφόχοσόχν
απαιτειοται, συομφωνα με τα αορθρα 35 και 36  τόχυ ν. 4129/201319, όχ πρόχσωρινόχος αναοδόχχόχς, υπόχβαολλει
επικαιρόχπόχιής μεονα  τα  δικαιόχλόχγής τικα ο τόχυ  αορθρόχυ  23.3-23.10  τής ς  παρόχυοσας,  μετα ο απόχ ο σχετικής ο
πρόχοσκλής σής  τής ς  αναθεοτόχυσας  αρχής ος,  μεοσω  τής ς  λειτόχυργικόχοτής τας  τής ς  τΕπικόχινωνιοαςύ  τόχυ
υπόχσυστής οματόχς, πρόχκειμεονόχυ να  διαπιστωθει ο όχοτι δεν εοχόχυν εκλειοψει όχι πρόχυοπόχθεοσεις συμμετόχχής ος
τόχυ αορθρόχυ 21,  όχοτι εξακόχλόχυθόχυον να πλής ρόχυονται τα κριτής ορια  επιλόχγής ος τόχυ αορθρόχυ 22 και όχοτι δεν
συντρεοχόχυν όχι λόχογόχι απόχκλεισμόχυο τόχυ ιοδιόχυ αορθρόχυ.

Μεοσω  τής ς  λειτόχυργικόχοτής τας  τής ς  τΕπικόχινωνιοαςύ  τόχυ  υπόχσυστής οματόχς  κόχινόχπόχιειοτα  ής  απόχοφασής 
κατακυορωσής ς  στόχν  πρόχσωρινόχ ο αναοδόχχόχ20.  Με  τής ν  ιοδια  απόχοφασής   καλειοται  όχ  αναοδόχχόχς  όχοπως
πρόχσεολθει  σε  όχρισμεονόχ  τόχοπόχ  και  χρόχονόχ  για  τής ν  υπόχγραφής ο τόχυ  συμφωνής τικόχυο,   θεοτόχνταος  τόχυ  ής 
αναθεοτόχυσα  αρχής ο πρόχθεσμιοα  πόχυ  δεν  μπόχρει ο να  υπερβαιονει  τις  ειοκόχσι  (Α20)  ής μεορες  απόχ ο τής ν
κόχινόχπόχιοής σής  ειδικής ος ής λεκτρόχνικής ος πρόχοσκλής σής ς, μεοσω τής ς λειτόχυργικόχοτής τας τής ς τΕπικόχινωνιοαςύ τόχυ
υπόχσυστής οματόχς,  πρόχσκόχμιοζόχντας,  και τής ν απαιτόχυομενής  εγγυής τικής ο επιστόχλής ο καλής ος  εκτεολεσής ς.  Η εν
λόχογω κόχινόχπόχιοής σής  επιφεορει  τα  εοννόχμα  απόχτελεοσματα τής ς  απόχοφασής ς  κατακυορωσής ς,  συομφωνα με
όχριζόχομενα στής ν παρ. 3 τόχυ αορθρόχυ 105 τόχυ ν.4412/2016.       

Εαον όχ αναοδόχχόχς δεν πρόχσεολθει να υπόχγραοψει τόχ συμφωνής τικόχο, μεοσα στής ν πρόχθεσμιοα πόχυ όχριοζεται
στής ν ειδικής ο πρόχοκλής σής , κής ρυοσσεται εοκπτωτόχς, καταπιοπτει υπεορ τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος ής  εγγυοής σής 
συμμετόχχής ος  τόχυ και ής  κατακυορωσής  γιονεται στόχν πρόχσφεορόχντα πόχυ υπεοβαλε τής ν αμεοσως επόχομενής 
πλεοόχν  συμφεορόχυσα  απόχ ο όχικόχνόχμικής ο αοπόχψής  πρόχσφόχρα ο βαοσει  τιμής ος.  ’ν  κανεονας  απόχ ο τόχυς
πρόχσφεορόχντες  δεν  πρόχσεολθει  για  τής ν  υπόχγραφής ο τόχυ  συμφωνής τικόχυο,  ής  διαδικασιοα  συοναψής ς  τής ς
συομβασής ς ματαιωονεται, συομφωνα με τής ν περιοπτωσής   β τής ς παραγραοφόχυ 1 τόχυ αορθρόχυ 106 τόχυ ν.
4412/2016.

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία

Καοθε ενδιαφερόχομενόχς, όχ όχπόχιοόχς εοχει ής ο ειοχε συμφεορόχν να τόχυ ανατεθειο ής  συγκεκριμεονής  συομβασής  και
εοχει ής ο ειοχε υπόχστειο ής ο ενδεοχεται να υπόχστειο ζής μιοα απόχο εκτελεστής ο πραοξής  ής ο παραολειψής  τής ς αναθεοτόχυσας
αρχής ος  κατα ο παραοβασής  τής ς  νόχμόχθεσιοας  τής ς  Ευρωπαιοκής ος  Ένωσής ς  ής ο τής ς  εσωτερικής ος  νόχμόχθεσιοας,
δικαιόχυοται  να  ασκής οσει  πρόχδικαστικής ο πρόχσφυγής ο ενωοπιόχν  τής ς  ’ΕΠΠ κατα ο τής ς  σχετικής ος  πραοξής ς  ής ο
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παραολειψής ς τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος, πρόχσδιόχριοζόχντας ειδικωος τις νόχμικεος και πραγματικεος αιτιαοσεις
πόχυ δικαιόχλόχγόχυον τόχ αιοτής μαο τόχυ21. 

Σε περιοπτωσής  πρόχσφυγής ος καταο πραοξής ς τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος,  ής  πρόχθεσμιοα για τής ν αοσκής σής  τής ς
πρόχδικαστικής ος πρόχσφυγής ος ειοναι:

 (Αα)  δεοκα  (Α10)  ής μεορες  απόχ ο τής ν  κόχινόχπόχιοής σής  τής ς  πρόχσβαλλόχομενής ς  πραοξής ς  στόχν  ενδιαφερόχομενόχ
όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα αν ής  πραοξής  κόχινόχπόχιής οθής κε με ής λεκτρόχνικαο μεοσα ής ο τής λεόχμόχιόχτυπιοα ής ο 

(Αβ)  δεκαπεοντε  (Α15)  ής μεορες  απόχ ο τής ν  κόχινόχπόχιοής σής  τής ς  πρόχσβαλλόχομενής ς  πραοξής ς  σε  αυτόχον  αν
χρής σιμόχπόχιής οθής καν αολλα μεοσα επικόχινωνιοας, αολλως  

γ) δεοκα (Α10) ής μεορες απόχο τής ν πλής ορής , πραγματικής ο ής ο τεκμαιρόχομενής , γνωοσής  τής ς πραοξής ς πόχυ βλαοπτει τα
συμφεορόχντα τόχυ ενδιαφερόχομενόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα. 

Σε  περιοπτωσής  παραολειψής ς,  ής  πρόχθεσμιοα  για  τής ν  αοσκής σής  τής ς  πρόχδικαστικής ος  πρόχσφυγής ος  ειοναι
δεκαπεοντε (Α15) ής μεορες απόχο τής ν επόχμεονής  τής ς συντεολεσής ς τής ς πρόχσβαλλόχομενής ς παραολειψής ς22.

Η  πρόχδικαστικής ο πρόχσφυγής ο,  με  βαοσής  και  τα όχοσα  πρόχβλεοπόχνται  στόχ π.δ.  39/2017,  κατατιοθεται
ής λεκτρόχνικα ο βαοσει τόχυ τυπόχπόχιής μεονόχυ εντυοπόχυ και μεοσω τής ς λειτόχυργικόχοτής τας κΕπικόχινωνιοα»
τόχυ  υπόχσυστής οματόχς  πρόχς  τής ν  ’ναθεοτόχυσα  ’ρχής ο,  επιλεογόχντας  κατα ο περιοπτωσής  τής ν  εονδειξής 
κΠρόχδικαστικής ο Πρόχσφυγής ο» και επισυναοπτόχντας τόχ σχετικόχο εογγραφόχ συομφωνα με τής ν παρ. 3 τόχυ
αορθρόχυ 8 τής ς υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.’. 

Για  τόχ  παραδεκτόχ ο τής ς  αοσκής σής ς  τής ς  πρόχδικαστικής ος  πρόχσφυγής ος  κατατιοθεται  παραοβόχλόχ  απόχ ο τόχν
πρόχσφευογόχντα υπεορ τόχυ Δής μόχσιοόχυ, καταο τα ειδικαο όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 363 τόχυ ν. 4412/2016, τόχ
όχπόχιοόχ επιστρεοφεται στόχν πρόχσφευογόχντα σε περιοπτωσής  όχλικής ος ής ο μερικής ος απόχδόχχής ος τής ς πρόχσφυγής ος
τόχυ ής ο σε περιοπτωσής  πόχυ πριν τής ν εοκδόχσής  τής ς απόχοφασής ς τής ς ’ΕΠΠ επιο τής ς πρόχσφυγής ος, ής  αναθεοτόχυσα
αρχής ο ανακαλειο τής ν πρόχσβαλλόχομενής  πραοξής  ής ο πρόχβαιονει στής ν όχφειλόχομενής  ενεοργεια. 

Η  πρόχθεσμιοα  για  τής ν  αοσκής σής  τής ς  πρόχδικαστικής ος  πρόχσφυγής ος  και  ής  αοσκής σής ο τής ς  κωλυοόχυν  τής 
συοναψής  τής ς συομβασής ς επιο πόχινής ο ακυρόχοτής τας, ής  όχπόχιοα διαπιστωονεται με απόχοφασής  τής ς ’ΕΠΠ μεταο
απόχο αοσκής σής  πρόχσφυγής ος, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 368   τόχυ ν. 4412/2016. 

Καταο τα λόχιπαο, ής  αοσκής σής  τής ς πρόχδικαστικής ος πρόχσφυγής ος δεν κωλυοει τής ν πρόχοόχδόχ τής ς διαγωνιστικής ος
διαδικασιοας, , εκτόχος αν ζής τής θόχυον πρόχσωριναο μεοτρα πρόχστασιοας καταο τόχ αορθρόχ 366 τόχυ ν.4412/2016.

Η αναθεοτόχυσα αρχής ο, μεοσω τής ς λειτόχυργιοας τής ς κΕπικόχινωνιοας»: 
α.  Κόχινόχπόχιει ο τής ν  πρόχδικαστικής ο πρόχσφυγής ο σε  καοθε  ενδιαφερόχομενόχ  τριοτόχ  συομφωνα  με  τα
πρόχβλεπόχομενα στής ν περ. α τής ς παρ. 1 τόχυ αορθρόχυ 365 τόχυ ν. 4412/2016 και τής ν περ. α΄ τής ς παρ.
1 τόχυ αορθρόχυ 9 τόχυ π.δ. 39/2017. 
β. Ειδόχπόχιειο, παρεοχει πρόχοσβασής  στόχ συονόχλόχ των στόχιχειοων τόχυ διαγωνισμόχυο και διαβιβαοζει στής ν
’ρχής ο Εξεοτασής ς Πρόχδικαστικωον Πρόχσφυγωον  (Α’ΕΠΠ) τα πρόχβλεπόχομενα στής ν περ.  β’  τής ς παρ.  1
τόχυ αορθρόχυ 365 τόχυ ν. 4412/2016, συομφωνα και με τής ν παρ. 1 τόχυ αορθρόχυ 9 τόχυ π.δ. 39/2017 

Η ’ΕΠΠ απόχφαιονεται  αιτιόχλόχγής μεονα  επι ο τής ς  βασιμόχοτής τας των πρόχβαλλόχομενων πραγματικωον  και
νόχμικωον ισχυρισμωον τής ς πρόχσφυγής ος και των ισχυρισμωον τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος και, σε περιοπτωσής 
παρεομβασής ς, των ισχυρισμωον τόχυ παρεμβαιονόχντόχς και δεοχεται (Αεν όχολω ής ο εν μεορει) ής ο απόχρριοπτει τής ν
πρόχσφυγής ο με απόχοφασής ο τής ς, ής  όχπόχιοα εκδιοδεται μεοσα σε απόχκλειστικής ο πρόχθεσμιοα ειοκόχσι (Α20) ής μερωον
απόχο τής ν ής μεορα εξεοτασής ς τής ς πρόχσφυγής ος23.

Η  αοσκής σής  τής ς  πρόχδικαστικής ος  πρόχσφυγής ος  απόχτελει ο πρόχυοπόχοθεσής  για  τής ν  αοσκής σής  των  εονδικων
βόχής θής μαοτων  τής ς αιοτής σής ς αναστόχλής ος και τής ς αιοτής σής ς ακυορωσής ς τόχυ αορθρόχυ 372 τόχυ ν. 4412/2016
καταο των εκτελεστωον πραοξεων ής ο παραλειοψεων τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος.

Όπόχιόχς εοχει εοννόχμόχ συμφεορόχν μπόχρειο να ζής τής οσει τής ν αναστόχλής ο τής ς εκτεολεσής ς τής ς απόχοφασής ς τής ς
’ΕΠΠ και τής ν ακυορωσής ο τής ς ενωοπιόχν τόχυ αρμόχδιοόχυ δικαστής ριοόχυ24. Δικαιοωμα αοσκής σής ς των ιοδιων
ενδιοκων βόχής θής μαοτων εοχει  και  ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο,  αν  ής  ’ΕΠΠ καονει  δεκτής ο τής ν  πρόχδικαστικής ο
πρόχσφυγής ο.  Με  τα  εονδικα  βόχής θής οματα  τής ς  αιοτής σής ς  αναστόχλής ος  και  τής ς  αιοτής σής ς  ακυορωσής ς

10

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368


λόχγιοζόχνται  ως συμπρόχσβαλλόχομενες με  τής ν απόχοφασής  τής ς ’ΕΠΠ και  όχολες  όχι  συναφειος  πρόχς τής ν
ανωτεορω  απόχοφασής  πραοξεις  ής ο παραλειοψεις  τής ς  αναθεοτόχυσας  αρχής ος,  εφόχοσόχν  εοχόχυν  εκδόχθει ο ής ο
συντελεστει ο αντιστόχιοχως εοως τής  συζής οτής σής  τής ς αιοτής σής ς αναστόχλής ος  ής ο τής ν πρωοτής  συζής οτής σής  τής ς
αιοτής σής ς ακυορωσής ς.

Η αοσκής σής  τής ς αιοτής σής ς αναστόχλής ος δεν εξαρταοται απόχο τής ν πρόχής γόχυομενής  αοσκής σής  τής ς αιοτής σής ς ακυορω-
σής ς.

Η αιοτής σής  αναστόχλής ος κατατιοθεται στόχ αρμόχοδιόχ δικαστής οριόχ μεοσα σε πρόχθεσμιοα δεοκα (Α10) ής μερωον απόχο
τής ν  εοκδόχσής  τής ς  απόχοφασής ς  επι ο τής ς  πρόχδικαστικής ος  πρόχσφυγής ος  και  συζής τειοται  τόχ  αργόχοτερόχ  εντόχος
τριαοντα (Α30) ής μερωον απόχο τής ν καταοθεσής ο τής ς. Για τής ν αοσκής σής  τής ς αιτής οσεως αναστόχλής ος κατατιοθεται τόχ
πρόχβλεπόχομενόχ  παραοβόχλόχ,  συομφωνα  με  τα  ειδικόχοτερα  όχριζόχομενα  στόχ  αορθρόχ  372  παρ.  4  τόχυ  ν.
4412/2016.

Η αοσκής σής  αιοτής σής ς αναστόχλής ος κωλυοει τής  συοναψής  τής ς συομβασής ς, εκτόχος εαον με τής ν πρόχσωρινής ο διαταγής ο 
όχ αρμόχοδιόχς δικαστής ος απόχφανθειο διαφόχρετικαο.

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

Σχετικαο με τής ν υπόχγραφής ο τής ς συομβασής ς, ισχυοόχυν τα πρόχβλεπόχομενα στής ν παρ. 5 αορθρόχυ 105 και
135 τόχυ ν. 4412/2016.
Τα   εογγραφα τής ς  συομβασής ς   με  βαοσής  τα όχπόχιοα  θα  εκτελεσθει ο τόχ  εοργόχ  ειοναι  τα  αναφερόχομενα
παρακαοτω.  Σε  περιοπτωσής  ασυμφωνιοας  των  περιεχόχμεονων  σε  αυτα ο όχορων,  ής  σειρα ο ισχυοόχς
καθόχριοζεται  ως κατωτεορω. 

1. Τόχ συμφωνής τικόχο.
2. Η παρόχυοσα Διακής ορυξής .
3. Η Οικόχνόχμικής ο Πρόχσφόχραο.
4. Τόχ Τιμόχλόχογιόχ Δής μόχπραοτής σής ς 
5. Η Ειδικής ο Συγγραφής ο Υπόχχρεωοσεων (ΑΕ.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνικής ο Συγγραφής ο Υπόχχρεωοσεων (ΑΤ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεος Πρόχδιαγραφεος και τα 

Παραρτής οματα τόχυς, 
7. Η Τεχνικής ο Περιγραφής ο (ΑΤ.Π.). 
8. Ο Πρόχυοπόχλόχγισμόχος Δής μόχπραοτής σής ς.
9. Οι εγκεκριμεονες μελεοτες τόχυ εοργόχυ. 
10.  Τόχ εγκεκριμεονόχ Χρόχνόχδιαογραμμα κατασκευής ος τόχυ εοργόχυ.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα  εογγραφα  τής ς  συομβασής ς  συνταοσσόχνται  υπόχχρεωτικα ο στής ν  ελλής νικής ο γλωοσσα  και
πρόχαιρετικαο και σε αολλες γλωοσσες, συνόχλικαο ής ο μερικαο. Σε περιοπτωσής  ασυμφωνιοας μεταξυο των
τμής μαοτων των εγγραοφων τής ς συομβασής ς πόχυ εοχόχυν συνταχθει ο σε  περισσσόχοτερες γλωοσσες,
επικρατειο ής  ελλής νικής ο εοκδόχσής . Τυχόχον ενσταοσεις υπόχβαολλόχνται στής ν ελλής νικής ο γλωοσσα. 

6.2. Οι πρόχσφόχρεος και τα περιλαμβανόχομενα σε αυτεος στόχιχειοα, καθωος και τα απόχδεικτικαο εογγραφα
συνταοσσόχνται  στής ν ελλής νικής ο γλωοσσα ής ο συνόχδευοόχνται  απόχ ο επιοσής μής  μεταοφρασής ο τόχυς στής ν
ελλής νικής ο γλωοσσα. 

6.3. Στα αλλόχδαπαο δής μόχοσια εογγραφα και δικαιόχλόχγής τικαο εφαρμόχοζεται ής  Συνθής οκής  τής ς Χαογής ς τής ς
5.10.1961, πόχυ κυρωοθής κε με τόχ ν. 1497/1984 (Α’΄188). Ειδικαο τα αλλόχδαπαο ιδιωτικαο εογγραφα
μπόχρόχυον να συνόχδευοόχνται απόχο μεταοφρασής ο τόχυς στής ν ελλής νικής ο γλωοσσα επικυρωμεονής  ειοτε απόχο
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πρόχοσωπόχ αρμόχοδιόχ καταο τις διαταοξεις τής ς εθνικής ος νόχμόχθεσιοας ειοτε απόχο πρόχοσωπόχ καταο νόχομόχ
αρμόχοδιόχ  τής ς  χωορας  στής ν  όχπόχιοα  εοχει  συνταχθει ο εογγραφόχ25. Επιοσής ς,  γιονόχνται  υπόχχρεωτικαο
απόχδεκταο ευκρινής ο φωτόχαντιογραφα εγγραοφων πόχυ εοχόχυν εκδόχθει ο απόχο αλλόχδαπεος αρχεος και
εοχόχυν  επικυρωθει ο απόχ ο δικής γόχορόχ,  συομφωνα  με  τα  πρόχβλεπόχομενα  στής ν  παρ.  2  περ.  β  τόχυ
αορθρόχυ 11 τόχυ ν. 2690/1999 τΚωοδικας Διόχικής τικής ος Διαδικασιοαςύ, αντικατασταοθής κε ως αονω με
τόχ αορθρόχ 1 παρ.2 τόχυ ν.4250/2014.

6.4.   Ενής μερωτικα ο και  τεχνικα ο φυλλαοδια  και  αολλα  εοντυπα-εταιρικα ο ής ο μής  ε  με  ειδικόχ ο τεχνικόχο
περιεχόχομενόχ  μπόχρόχυον  να  υπόχβαολλόχνται  σε  αολλής  γλωοσσα,  χωριος  να  συνόχδευοόχνται  απόχο
μεταοφρασής  στής ν ελλής νικής ο

6.5. Η  επικόχινωνιοα  με  τής ν  αναθεοτόχυσα  αρχής ο,  καθωος  και  μεταξυ ο αυτής ος  και  τόχυ  αναδόχοχόχυ,  θα
γιονόχνται υπόχχρεωτικαο στής ν ελλής νικής ο γλωοσσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1. Για  τής  δής μόχπραοτής σής  τόχυ  εοργόχυ,  τής ν  εκτεολεσής  τής ς  συομβασής ς  και  τής ν  κατασκευής ο τόχυ,
εφαρμόχοζόχνται όχι διαταοξεις των παρακαοτω νόχμόχθετής μαοτων, όχοπως ισχυοόχυν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α’  297)  και  άλλες
διατάξεις”  και  του  ν.  3614/2007  (Α’  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,   και  του ν.  3614/2007 (Α’  267)
«Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική
περίοδο 2007 -2013» 26

-  του  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικότερα  το  άρθρο  59  «Άρση  περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
-  του  ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,27

-  του ν.  4013/2011 (Α’  204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ),
-  του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )28

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
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ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  σχετικά  με  χρήση των  επιμέρους
εργαλείων  και  διαδικασιών   του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
-  της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

7.2 Ο  ν.  3310/2005  τΜέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεωνύ  (Α’'  30),  όχοπως
τρόχπόχπόχιής οθής κε  με  τόχ  ν.  3414/2005  (Α’'  279),  για  τής  διασταυορωσής  των  στόχιχειοων  τόχυ
αναδόχοχόχυ με τα στόχιχειοα τόχυ  Ε.Σ.Ρ.,  τόχ 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  κόχινής ο
απόχοφασής  των Υπόχυργωον  ’ναοπτυξής ς  και  Επικρατειοας  υπ’  αριθμ.  20977/2007 (Α  Β’  1673 )
σχετικα ο με  τα   ‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  Ν.3310/2005,  όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, 29, καθωος και ής  απόχοφασής  τόχυ Υφυπόχυργόχυο Οικόχνόχμιοας και
Οικόχνόχμικωον υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (ΑΒ΄ 1590) τΚαθορισμός χωρών στις οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίεςύ. 

7.3 Οι διαταοξεις τόχυ ν. 2859/2000 (Α’’ 248)  κΚυορωσής  Κωοδικα Φόχορόχυ Πρόχστιθεομενής ς ’ξιοας».

7.4 Οι σε εκτεολεσής  των ανωτεορω διαταοξεων εκδόχθειοσες κανόχνιστικεος πραοξεις30,  καθωος και
λόχιπεος διαταοξεις πόχυ αναφεορόχνται ρής ταο ής ο απόχρρεοόχυν απόχο τα όχριζόχομενα στα συμβατικαο τευοχής 
τής ς  παρόχυοσας  καθωος  και  τόχ  συονόχλόχ  των  διαταοξεων  τόχυ  ασφαλιστικόχυο,  εργατικόχυο,
περιβαλλόχντικόχυο και φόχρόχλόχγικόχυο δικαιοόχυ και γενικόχοτερα καοθε διαοταξής  (ΑΝόχομόχς, Π.Δ., Υ.’.) και
ερμής νευτικής ο εγκυοκλιόχς  πόχυ  διεοπει  τής ν  αναοθεσής  και  εκτεολεσής  τόχυ  εοργόχυ  τής ς  παρόχυοσας
συομβασής ς, εοστω και αν δεν αναφεορόχνται 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 προστί-
θενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύου-
σα κάθε φορά νομοθεσία.

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

8.1. Τόχ  εοργόχ  χρής ματόχδόχτειοται  απόχ ο  πιστωοσεις  τόχυ  Δής ομόχυ  Διόχνυοσόχυ  ε  Ίδιόχι  Πόχορόχι  (ΑΚ.’.
25.7312.0056 όχικόχνόχμικόχυο εοτόχυς 2018)  31

Τόχ  εοργόχ υπόχοκειται  στις  κρατής οσεις32 πόχυ  πρόχβλεοπόχνται  για  τα  εοργα  αυταο,
περιλαμβανόχμεονής ς  τής ς  κραοτής σής ς  υοψόχυς  0,06  %  υπεορ  των  λειτόχυργικωον  αναγκωον  τής ς
Ενιαιοας  ’νεξαορτής τής ς  ’ρχής ος  Δής μόχσιοων  Συμβαοσεων,  συομφωνα  με  τόχ  αορθρόχ  4  παρ  3  ν.
4013/2011,  τής ς  κραοτής σής ς  υοψόχυς  0,06  %  υπεορ  των  λειτόχυργικωον  αναγκωον  τής ς  ’ρχής ος
Εξεοτασής ς  Πρόχδικαστικωον  Πρόχσφυγωον,  συομφωνα  με  τόχ  αορθρόχ  350  παρ.  3  τόχυ  ν.
4412/2016, καθωος και τής ς κραοτής σής ς 6%0, συομφωνα με τις διαταοξεις τόχυ αορθρόχυ 53 παρ.
7  περ.  θ'  τόχυ  ν.  4412/2016  και  τής ς  υπ'  αριθμ.  ΔΝΣγ/όχικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
απόχοφασής ς τόχυ Υπόχυργόχυο Υπόχδόχμωον και Μεταφόχρωον (ΑΒ' 2235).  

8.2. Τα γενικα ο εοξόχδα, όχοφελόχς κ.λ.π. τόχυ ’ναδόχοχόχυ και όχι επιβαρυονσεις απόχο φόχορόχυς, δασμόχυος
κ.λ.π.  καθόχριοζόχνται  στόχ  αντιοστόχιχόχ  αορθρόχ  τής ς  Ε.Σ.Υ.   Ο  Φ.Π.’.  βαρυονει  τόχν  Κυοριόχ  τόχυ
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Έργόχυ.

8.3. Οι πλής ρωμεος θα γιονόχνται συομφωνα με τόχ αορθρόχ 152 τόχυ ν. 4412/2016 και τόχ αντιοστόχιχόχ
αορθρόχ τής ς Ε.Σ.Υ. Η πλής ρωμής ο τόχυ εργόχλαβικόχυο τιμής οματόχς θα γιονεται σε EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 
Η αναθεοτόχυσα αρχής ο33 μπόχρειο,  κατα ο τής  διαδικασιοα  αξιόχλόχογής σής ς των πρόχσφόχρωον,  να καλεοσει  τόχυς
όχικόχνόχμικόχυος  φόχρειος,  μεοσω  τής ς   λειτόχυργικόχοτής τας  τής ς  ‘’Επικόχινωνιοαςύ  τόχυ  υπόχσυστής οματόχς  να
συμπλής ρωοσόχυν  ής ο να  διευκρινιοσόχυν τα  εογγραφα  ής ο δικαιόχλόχγής τικα ο πόχυ  εοχόχυν  υπόχβαολει,
συμπεριλαμβανόχμεονής ς και τής ς όχικόχνόχμικής ος τόχυς πρόχσφόχραος, μεοσα σε ευολόχγής  πρόχθεσμιοα, ής  όχπόχιοα δεν
μπόχρει ο να ειοναι μικρόχοτερής  απόχ ο επτα ο (Α7) ής μεορες απόχ ο τής ν ής μερόχμής νιοα κόχινόχπόχιοής σής ς σε αυτόχυος  τής ς
σχετικής ος πρόχοσκλής σής ς, συομφωνα με τα ειδικόχοτερα όχριζόχομενα στις διαταοξεις των αορθρων  102 και 103
τόχυ ν. 4412/2016 και τόχυ αορθρόχυ 13 τής ς υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.’.
Οπόχιαδής οπόχτε διευκριονισής  ής ο συμπλής ορωσής  πόχυ υπόχβαολλεται απόχο τόχυς πρόχσφεορόχντες ής ο υπόχψής φιοόχυς,
χωριος να εοχει ζής τής θειο απόχο τής ν αναθεοτόχυσα αρχής ο34, δεν λαμβαονεται υπόχοψής .

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Για  τής ν  παρόχυοσα  διαδικασιοα  εοχει  εκδόχθει ο ής  απόχοφασής  με  αρ.πρωτ.  76/2018 για  τής ν  αναολής ψής 
υπόχχρεοωσής ς/εογκρισής  δεοσμευσής ς πιοστωσής ς για τόχ όχικόχνόχμικόχ ο εοτόχς  2018 και  με  αρ.   ’’Υ 356/18
καταχωορής σής  στόχ βιβλιοόχ εγκριοσεων και εντόχλωον πλής ρωμής ος τής ς Δ.Ο.Υ.  (Α συμπλής ρωονεται και όχ αριθμόχος
τής ς  απόχοφασής ς  εογκρισής ς  τής ς  πόχλυετόχυος  αναολής ψής ς  σε  περιοπτωσής  πόχυ  ής  δαπαονής  εκτειονεται  σε
περισσόχοτερα τόχυ ενόχος όχικόχνόχμικαο εοτής , συομφωνα με τόχ αορθρόχ 4 παρ. 4 τόχυ π.δ 80/2016 ).35
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου

Ο τιοτλόχς τόχυ εοργόχυ ειοναι: 
κΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΑΛΑΙΟ  ΣΤΟ  ΝΕΟ  ΔΙΚΤΥΟ  ΛΟΓΩ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ».

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

Ο  πρόχυοπόχλόχγισμόχος  δής μόχπραοτής σής ς  τόχυ  εοργόχυ  ανεορχεται  σε36  229.032,26 Ευρω ο και
αναλυοεται σε:
Δαπαονής  Εργασιωον: 130.041,43€
Γενικαο εοξόχδα και Όφελόχς εργόχλαοβόχυ (ΑΓ.Ε.+Ο.Ε.): 23.407,46€
’πρόχοβλεπτα37 (Απόχσόχστόχυ ο 15% επι ο τής ς δαπαονής ς εργασιωον και τόχυ κόχνδυλιοόχυ Γ.Ε.+Ο.Ε.)
23.017,33€, πόχυ αναλωονόχνται συομφωνα με τόχυς όχορόχυς τόχυ αορθρόχυ 156 παρ. 3.(Αα) τόχυ ν.
4412/2016. 

.............................................................38

Στόχ ανωτεορω πόχσόχο πρόχβλεοπεται αναθεωορής σής  στις τιμεος πόχσόχυο 566,04€ συομφωνα με τόχ
αορθρόχ 153 τόχυ ν. 4412/2016.

Ρής οτρα πρόχοσθετής ς καταβόχλής ος  (Απριμ),  συομφωνα με τόχ αορθρόχ 149 τόχυ ν.  4412/2016 .......
(Αεφόχοσόχν πρόχβλεοπεται).

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Δής μόχτικής ο Κόχινόχοτής τα Άνόχιξής ς τόχυ Δής ομόχυ Διόχνυοσόχυ

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Καταο τής  χρόχνικής ο περιοόχδόχ 2004-2006 εκτελεοστής κε απόχο τής ν πρωοής ν Κόχινόχοτής τα Άνόχιξής ς, εοργόχ πόχυ
αφόχρόχυοσε στής ν αντικαταοστασής  όχολων των τμής μαοτων τόχυ δικτυοόχυ υοδρευσής ς τής ς Άνόχιξής ς πόχυ ής οταν
κατασκευασμεονα απόχο αμιοαντόχ σε συνόχλικόχο μής οκόχς αγωγωον 13.552,30μ. διαφόχορων διαμεοτρων. Οι
ιδιωτικεος  συνδεοσεις  των  παρόχχωον  υοδρευσής ς  στόχ  νεοόχ  διοκτυόχ  δεν  ής οταν  επιλεοξιμής  δαπαονής  τόχυ
πρόχγραομματόχς και εοπρεπε να εκτελεστόχυον με ιοδιόχυς πόχορόχυς τής ς Κόχινόχοτής τας. 
Η Κόχινόχοτής τα Άνόχιξής ς εκτεολεσε εονα μικρόχο πόχσόχστόχο μεταφόχραος των συνδεοσεων με ιοδια μεοσα, αλλαο
λόχογω τόχυ πλής οθόχυς των υδρόχμεοτρων δεν μπόχορεσε να όχλόχκλής ρωοσει τόχ συονόχλόχ τής ς μεταφόχραος των
παρόχχωον και να καταργής οσει πλής ορως τόχ παλαιόχο διοκτυόχ. 
’ντικειομενόχ  τής ς  παρόχυοσας  μελεοτής ς  ειοναι  ής  πλής ορής ς  αντικαταοστασής  τόχυ  συνόχολόχυ  των
υδρόχπαρόχχωον,  περι ο τα  800  τεμαοχια  συομφωνα  με  τις  υπόχδειοξεις  τόχυ  τμής οματόχς  υοδρευσής ς  τής ς
Δ/νσής ς Περιβαολλόχντόχς τόχυ Δής ομόχυ, καθωος επιοσής ς και όχολες όχι απαραιοτής τες εργασιοες για τής ν πλής ορής 
απόχσυονδεσής  τόχυ παλαιόχυο δικτυοόχυ αμιαοντόχυ.
Συγκεκριμεονα θα εκτελεστόχυον όχι καοτωθι εργασιοες:

 Τόχμής ο όχδόχστρωμαοτων με κόχοφτής  και απόχκαταοστασής ο τόχυς με τα ιοδια υλικαο

 Εκσκαφεος ταοφρων σε όχπόχιόχδής οπόχτε εοδαφόχς
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 Τόχπόχθεοτής σής  των αγωγωον παρόχχής ος απόχο πόχλυαιθυλεονιόχ πιοεσής ς 16 atm μαζιο με τής ν πρόχμής οθεια
όχολων των απαιτόχυομενων υλικωον

 Εγκιβωτισμόχος των  αγωγωον  συομφωνα  με  τις  πρόχδιαγραφεος  και  τής ν  τυπικής ο διατόχμής ο πόχυ
συνόχδευοει τής ν παρόχυοσα μελεοτής  

 Εργασιοες  συονδεσής ς τόχυ νεοόχυ  δικτυοόχυ  (Αόχοπόχυ  απαιτειοται)  και  θεοσής  σε  πλής ορής  λειτόχυργιοα  με
ταυτόχοχρόχνής  καταοργής σής  τόχυ παλαιόχυο δικτυοόχυ απόχο αμιοαντόχ

Επιοσής ς όχ αναοδόχχόχς ειοναι υπόχχρεωμεονόχς πριν τής ν εοναρξής  τόχυ εοργόχυ και χωριος  ιδιαιοτερής 
αμόχιβής ο, ής  όχπόχιοα ειοναι ανόχιγμεονής  στις τιμεος τόχυ τιμόχλόχγιοόχυ, να συλλεοξει στόχιχειοα σε συνεργασιοα με τής ν
Υπής ρεσιοα Ύδρευσής ς τόχυ Δής ομόχυ για τόχν εντόχπισμόχο ε καταγραφής ο τόχυ πλής οθόχυς των παρόχχωον αναο όχδόχο
τής ς δ.κ. Άνόχιξής ς  πόχυ θα εκτελεστόχυον εργασιοες  (Ασυονταξής  πιναοκων και σχεδιοων αναο όχδόχο επεομβασής ς με
πλής οθόχς και θεοσής  νεοων παρόχχωον) και να τα υπόχβαολει πρόχς εογκρισής  στής ν Υπής ρεσιοα.

Επισημαίνεται όχοτι, τόχ φυσικόχο και όχικόχνόχμικόχο αντικειομενόχ των δής μόχπρατόχυομενων εοργων  δεν πρεοπει
να μεταβαολλεται όχυσιωδωος καταο τής  διαορκεια εκτεολεσής ς τής ς συομβασής ς, καταο τα όχριζόχομενα στής ν παρ.
4 τόχυ αορθρόχυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατόχοτής τα μεταβόχλής ος υφιοσταται, μόχονόχ υπόχο τις πρόχυοπόχθεοσεις των
αορθρων 132 και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρεοπεται ής  χρής οσής  των κεπιο εολασσόχν» δαπανωον με τόχυς ακόχολόχυθόχυς όχορόχυς και περιόχρισμόχυος:

 Δεν τρόχπόχπόχιειοται τόχ κβασικόχο σχεοδιόχ» τής ς πρόχκής ορυξής ς, όχυοτε όχι πρόχδιαγραφεος τόχυ εοργόχυ, όχοπως
περιγραοφόχνται στα συμβατικαο τευοχής , όχυοτε καταργειοται όχμαοδα εργασιωον τής ς αρχικής ος συομβασής ς. 

 Δεν θιογεται ής  πλής ρόχοτής τα, πόχιόχοτής τα και λειτόχυργικόχοτής τα τόχυ εοργόχυ. 

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

 Δεν υπερβαιονει ής  δαπαονής  αυτής ο, καταο τόχν τελικόχο εγκεκριμεονόχ ’νακεφαλαιωτικόχο Πιονακα Εργασιωον
τόχυ εοργόχυ,  πόχσόχστόχ ο ειοκόχσι τόχις εκατόχ ο (Α20%) τής ς συμβατικής ος  δαπαονής ς όχμαοδας εργασιωον  τόχυ
εοργόχυ  όχυοτε,  αθρόχιστικαο,  πόχσόχστόχ ο δεοκα  τόχις  εκατόχ ο (Α10%)  τής ς  δαπαονής ς  τής ς  αρχικής ος  αξιοας
συομβασής ς χωριος  Φ.Π.’.,  αναθεωορής σής  τιμωον  και  απρόχοβλεπτες δαπαονες.  Στής ν αθρόχιστικής ο αυτής ο
ανακεφαλαιοωσής  λαμβαονόχνται υπόχοψής  μόχονόχ όχι μεταφόχρεος δαπαονής ς απόχο μιοα όχμαοδα εργασιωον σε
αολλής .
Τα  πόχσα ο πόχυ  εξόχικόχνόχμόχυονται,  εφόχοσόχν  υπερβαιονόχυν  τα  ανωτεορω  όχορια  (Α20%  ής ο και  10%),
μειωονόχυν ισόχοπόχσα τής  δαπαονής  τής ς αξιοας συομβασής ς χωριος Φ.Π.’., αναθεωρής οσεις και απρόχοβλεπτες
δαπαονες. Για τής  χρής οσής  των κεπιο εολασσόχν δαπανωον» απαιτειοται σε καοθε περιοπτωσής  ής  συομφωνής 
γνωομής  τόχυ  Τεχνικόχυ ο Συμβόχυλιοόχυ,  υοστερα  απόχ ο εισής ογής σής  τόχυ  φόχρεοα  υλόχπόχιοής σής ς.
Ο  πρόχυοπόχλόχγισμόχος  των  εοργων  στα  όχπόχιοα  εφαρμόχοζεται  ής  παραογραφόχς  αυτής ο αναλυοεται  σε
Οόχμαοδες εργασιωον, όχι όχπόχιοες συντιοθενται απόχο εργασιοες πόχυ υπαογόχνται σε ενιαιοα υπόχσυονόχλα τόχυ
τεχνικόχυ ο αντικειμεονόχυ των εοργων, εοχόχυν παρόχομόχιόχ τρόχοπόχ κατασκευής ος και επιδεοχόχνται τόχ ιοδιόχ
πόχσόχστόχ ο εοκπτωσής ς  στις  τιμεος  μόχναοδας  τόχυς.  Με  απόχοφασής  τόχυ  Υπόχυργόχυ ο Υπόχδόχμωον  και
Μεταφόχρωον,  ής  όχπόχιοα  μετα ο τής ν  εοκδόχσής ο τής ς  θα  εοχει  εφαρμόχγής ο σε  όχολα  τα  ως  αονω  εοργα,
πρόχσδιόχριοζόχνται όχι όχμαοδες εργασιωον αναο κατής γόχριοα εοργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνόχλικής ο πρόχθεσμιοα  εκτεολεσής ς  τόχυ  εοργόχυ,  όχριοζεται  σε  ΔΕΚΑ  ΟΚΤΩ  ΜΗΝΕΣ  (18) απόχ ο τής ν
ής μεορα υπόχγραφής ος τής ς συομβασής ς39. 
Οι απόχκλειστικεος και ενδεικτικεος τμής ματικεος πρόχθεσμιοες   τόχυ εοργόχυ αναφεορόχνται στής ν Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλόχγής ο τόχυ ’ναδόχοχόχυ, θα γιονει συομφωνα με τής ν κανόχικτής ο διαδικασιοα» τόχυ αορθρόχυ
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27 τόχυ ν. 4412/2016 και υπόχο τις πρόχυοπόχθεοσεις τόχυ νόχομόχυ αυτόχυο.
 
13.2 Η όχικόχνόχμικής ο πρόχσφόχραο των διαγωνιζόχμεονων, θα συνταχθειο και υπόχβλής θειο συομφωνα

με τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 95 παρ. 2.(Αα) τόχυ ν. 4412/2016 . 

13.3 Καοθε πρόχσφεορων μπόχρειο να υπόχβαολει μόχονόχ μιοα πρόχσφόχραο. 40

13.4 Δεν επιτρεοπεται ής  υπόχβόχλής ο εναλλακτικωον πρόχσφόχρωον.41

13.5 Δε γιονόχνται δεκτεος πρόχσφόχρεος για μεορόχς τόχυ αντικειμεονόχυ τής ς συομβασής ς.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτής οριόχ  για  τής ν  αναοθεσής  τής ς  συομβασής ς  ειοναι  ής  πλεοόχν  συμφεορόχυσα  απόχ ο όχικόχνόχμικής ο αοπόχψής 
πρόχσφόχραο μόχονόχ βαοσει τιμής ος (Αχαμής λόχοτερής  τιμής ο).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για τής ν συμμετόχχής ο στόχν διαγωνισμόχο απαιτειοται ής  καταοθεσής  απόχο τόχυς συμμετεοχόχντες
όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος, καταο τόχυς όχορόχυς τής ς παρ. 1 α) τόχυ αορθρόχυ 72  τόχυ ν. 4412/2016,
εγγυής τικής ος επιστόχλής ος συμμετόχχής ος, πόχυ ανεορχεται στόχ πόχσόχο των 4.569,32 ευρωο. 42

Στής ν περιοπτωσής  εονωσής ς όχικόχνόχμικωον φόχρεοων, ής  εγγυοής σής  συμμετόχχής ος περιλαμβαονει
και τόχν όχορόχ όχοτι ής  εγγυοής σής  καλυοπτει τις υπόχχρεωοσεις όχολων των όχικόχνόχμικωον φόχρεοων
πόχυ συμμετεοχόχυν στής ν εονωσής .

15.2 Οι εγγυής τικεος επιστόχλεος συμμετόχχής ος περιλαμβαονόχυν, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 72 παρ. 4
τόχυ ν. 4412/2016, κατ’ ελαοχιστόχν τα ακόχολόχυθα στόχιχειοα : 
α) τής ν ής μερόχμής νιοα εοκδόχσής ς, 
β) τόχν εκδόχοτής , 
γ) τόχν κυοριόχ τόχυ εοργόχυ ής ο τόχ φόχρεοα κατασκευής ος τόχυ εοργόχυ  ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ πρόχς
τόχν όχπόχιοόχ απευθυονόχνται, 
δ) τόχν αριθμόχο τής ς εγγυοής σής ς, 
ε) τόχ πόχσόχο πόχυ καλυοπτει ής  εγγυοής σής , 
στ) τής ν πλής ορής  επωνυμιοα, τόχν ’.Φ.Μ. και τής  διευοθυνσής  τόχυ  όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα υπεορ
τόχυ  όχπόχιοόχυ  εκδιοδεται  ής  εγγυοής σής  (Αστής ν  περιοπτωσής  εονωσής ς  αναγραοφόχνται  όχολα  τα
παραπαονω για καοθε μεολόχς τής ς εονωσής ς), 
ζ)  τόχυς  όχορόχυς  όχοτι:  αα)  ής  εγγυοής σής  παρεοχεται  ανεοκκλής τα  και  ανεπιφυολακτα,  όχ  δε
εκδόχοτής ς παραιτειοται τόχυ δικαιωοματόχς τής ς διαιρεοσεως και τής ς διζής οσεως, και ββ) όχοτι σε
περιοπτωσής  καταοπτωσής ς  αυτής ος,  τόχ  πόχσόχ ο τής ς  καταοπτωσής ς  υπόχοκειται  στόχ  εκαοστόχτε
ισχυοόχν τεολόχς χαρτόχσής ομόχυ, 
ής ) τα στόχιχειοα τής ς διακής ορυξής ς  (Ααριθμόχος,  εοτόχς,  τιοτλόχς εοργόχυ )  και τής ν  καταλής κτικής ο
ής μερόχμής νιοα υπόχβόχλής ος πρόχσφόχρωον, 
θ) τής ν ής μερόχμής νιοα λής οξής ς ής ο τόχν χρόχονόχ ισχυοόχς τής ς εγγυοής σής ς, 
ι) τής ν αναολής ψής  υπόχχρεοωσής ς απόχο τόχν εκδόχοτής  τής ς εγγυοής σής ς να καταβαολει τόχ πόχσόχο τής ς
εγγυοής σής ς όχλικαο ής ο μερικαο εντόχος πεοντε (Α5) ής μερωον μεταο απόχο απλής ο εογγραφής  ειδόχπόχιοής σής 
εκειονόχυ πρόχς τόχν όχπόχιοόχ απευθυονεται. 
(ΑΣτόχ σής μειοόχ αυτόχο γιονεται παραπόχμπής ο στα σχετικαο υπόχδειογματα, εφόχοσόχν υπαορχόχυν).

15.3 Η εγγυοής σής  συμμετόχχής ος πρεοπει να ισχυοει τόχυλαοχιστόχν για τριαοντα (Α30) ής μεορες μεταο τής 
λής οξής  τόχυ  χρόχονόχυ  ισχυοόχς  τής ς  πρόχσφόχραος  τόχυ  αορθρόχυ  19  τής ς  παρόχυοσας,  ής οτόχι  μεοχρι
22/4/2019,  αολλως ής  πρόχσφόχραο απόχρριοπτεται.  Η αναθεοτόχυσα αρχής ο μπόχρειο,  πριν τής 
λής οξής  τής ς πρόχσφόχραος, να ζής ταο απόχο τόχν πρόχσφεορόχντα να παρατειονει, πριν τής  λής οξής  τόχυς,
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τής  διαορκεια ισχυοόχς τής ς πρόχσφόχραος και τής ς εγγυοής σής ς συμμετόχχής ος.

15.4 Η εγγυοής σής  συμμετόχχής ος καταπιοπτει,  υπεορ τόχυ κυριοόχυ τόχυ εοργόχυ, μεταο απόχο γνωομής  τόχυ
Τεχνικόχυο Συμβόχυλιοόχυ αν όχ πρόχσφεορων απόχσυορει τής ν πρόχσφόχραο τόχυ καταο τής  διαορκεια
ισχυοόχς  αυτής ος  και  στις  περιπτωοσεις  τόχυ  αορθρόχυ  4.2  τής ς  παρόχυοσας.
Η  εονστασής  τόχυ  αναδόχοχόχυ  κατα ο τής ς  απόχφαοσεως  δεν  αναστεολλει  τής ν  ειοσπραξής  τόχυ
πόχσόχυο τής ς εγγυής οσεως.

15.5 Η εγγυοής σής  συμμετόχχής ος επιστρεοφεται στόχν αναοδόχχόχ με τής ν πρόχσκόχομισής  τής ς εγγυοής σής ς
καλής ος εκτεολεσής ς.
Η εγγυοής σής  συμμετόχχής ος  επιστρεοφεται  στόχυς λόχιπόχυος  πρόχσφεορόχντες,  συομφωνα με τα
ειδικόχοτερα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 72 τόχυ ν. 4412/2016 43.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)44

16.1 Δεν45  πρόχβλεοπεται ής  χόχρής ογής σής  πρόχκαταβόχλής ος στόχν ’ναοδόχχόχ ………………….46

16.2 Δεν πρόχβλεοπεται  ής  πλής ρωμής ο πριμ στής ν παρόχυοσα συομβασής  ……………………

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

17.1 Για τής ν υπόχγραφής ο τής ς συομβασής ς απαιτειοται ής  παρόχχής ο εγγυοής σής ς καλής ος εκτεολεσής ς, συομφωνα
με τόχ αορθρόχ 72 παρ. 1 β) τόχυ ν.4412/2016, τόχ υοψόχς τής ς όχπόχιοας καθόχριοζεται σε πόχσόχστόχο  5%  επιο
τής ς αξιοας τής ς συομβασής ς, χωριος Φ.Π.’. και κατατιοθεται πριν ής ο καταο τής ν υπόχγραφής ο τής ς συομβασής ς.
Η εγγυοής σής  καλής ος  εκτεολεσής ς καταπιοπτει  στής ν περιοπτωσής  παραοβασής ς των όχορων τής ς συομβασής ς,
όχοπως αυτής ο ειδικόχοτερα όχριοζει.

Σε  περιοπτωσής  τρόχπόχπόχιοής σής ς  τής ς  συομβασής ς  κατα ο τόχ  αορθρόχ  132  ν.  4412/2016,  ής  όχπόχιοα
συνεπαογεται αυοξής σής  τής ς συμβατικής ος  αξιοας,  όχ αναοδόχχόχς ειοναι υπόχχρεωμεονόχς να καταθεοσει πριν
τής ν τρόχπόχπόχιοής σής , συμπλής ρωματικής ο εγγυοής σής  τόχ υοψόχς τής ς όχπόχιοας ανεορχεται σε πόχσόχστόχο 5% επιο
τόχυ πόχσόχυο τής ς αυοξής σής ς χωριος ΦΠ’.

Η  εγγυοής σής  καλής ος  εκτεολεσής ς  τής ς  συομβασής ς  καλυοπτει  συνόχλικα ο και  χωριος  διακριοσεις  τής ν
εφαρμόχγής ο όχολων  των  όχορων  τής ς  συομβασής ς  και  καοθε  απαιοτής σής  τής ς  αναθεοτόχυσας  αρχής ος  ής ο τόχυ
κυριοόχυ τόχυ εοργόχυ εοναντι τόχυ αναδόχοχόχυ.

Η εγγυοής σής  καλής ος εκτεολεσής ς καταπιοπτει υπεορ τόχυ κυριοόχυ τόχυ εοργόχυ, με αιτιόχλόχγής μεονής  απόχοφασής 
τόχυ Πρόχιοσταμεονόχυ τής ς Διευθυονόχυσας Υπής ρεσιοας,  ιδιοως μετα ο τής ν όχριστικόχπόχιοής σής  τής ς εοκπτωσής ς
τόχυ αναδόχοχόχυ. Η εονστασής  τόχυ αναδόχοχόχυ καταο τής ς απόχφαοσεως δεν αναστεολλει τής ν ειοσπραξής  τόχυ
πόχσόχυο τής ς εγγυής οσεως.

Οι εγγυής τικεος επιστόχλεος καλής ος εκτεολεσής ς περιλαμβαονόχυν κατ’ ελαοχιστόχν τα αναφερόχομενα στής ν
παραογραφόχ  15.2  τής ς  παρόχυοσας  και  επιπρόχοσθετα,  τόχν  αριθμόχ ο και  τόχν  τιοτλόχ  τής ς  σχετικής ος
συομβασής ς . 

17.2 Εγγυοής σής  καλής ος λειτόχυργιοας 

Δεν απαιτείται λόγω της φύσης του έργου47
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Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1. Οι εγγυής τικεος επιστόχλεος των αορθρων 15, 16 και 17 εκδιοδόχνται απόχο πιστωτικαο ιδρυοματα πόχυ
λειτόχυργόχυον νόχομιμα στα κραοτής - μεολής  τής ς Ενωσής ς ής ο τόχυ Ευρωπαιοκόχυο Οικόχνόχμικόχυο Χωορόχυ ής ο στα
κραοτής -μεορής  τής ς ΣΔΣ και εοχόχυν, συομφωνα με τις ισχυοόχυσες διαταοξεις, τόχ δικαιοωμα αυτόχο. Μπόχρόχυον,
επιοσής ς, να εκδιοδόχνται απόχο τόχ Ε.Τ.’.’. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ής ο να παρεοχόχνται με γραμμαοτιόχ τόχυ Ταμειοόχυ
Παρακαταθής κωον και Δανειοων, με παρακαταοθεσής  σε αυτόχο τόχυ αντιοστόχιχόχυ χρής ματικόχυο πόχσόχυο. 48 

 ’ν  συσταθει ο παρακαταθής οκής  με  γραμμαοτιόχ  παρακαταοθεσής ς  χρεόχγραοφων  στόχ  Ταμειοόχ
Παρακαταθής κωον  και  Δανειοων,  τα τόχκόχμεριοδια  ής ο μεριοσματα πόχυ λής ογόχυν κατα ο τής  διαορκεια  τής ς
εγγυοής σής ς επιστρεοφόχνται μεταο τής  λής οξής  τόχυς στόχν υπεορ όχυ ής  εγγυοής σής  όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα.

17.Α.2 Οι εγγυής τικεος επιστόχλεος εκδιοδόχνται κατ’ επιλόχγής ο τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα/ αναδόχοχόχυ απόχο
εοναν ής ο περισσόχοτερόχυς εκδόχοτες τής ς παραπαονω παραγραοφόχυ,   ανεξαρτής οτως τόχυ υοψόχυς των.  

Εαον ής  εγγυοής σής  εκδόχθειο απόχο αλλόχδαπόχο πιστωτικόχο ιοδρυμα μπόχρειο να συνταχθειο σε μιοα απόχο τις επιοσής μες
γλωοσσες τής ς Ευρωπαιοκής ος Ένωσής ς, αλλαο θα συνόχδευοεται απαραιοτής τα απόχο μεταοφρασής  στής ν ελλής νικής ο 
γλωοσσα, συομφωνα και με τα ειδικόχοτερα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 6.3. τής ς παρόχυοσας.

Η  αναθεοτόχυσα  αρχής ο επικόχινωνει ο με  τόχυς  φόχρειος  πόχυ  φεορόχνται  να  εοχόχυν  εκδωοσει  τις  εγγυής τικεος
επιστόχλεος, πρόχκειμεονόχυ να διαπιστωοσει τής ν εγκυρόχοτής ταο τόχυς49. 

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

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών50 ορίζεται η 22-6-
2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η  29-6-
2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:0051

’ν,  για  λόχογόχυς  ανωτεορας  βιοας ής ο για  τεχνικόχυος  λόχογόχυς  δεν  διενεργής θει ο ής  απόχσφραογισής  κατα ο τής ν
όχρισθειοσα ής μεορα ής ο αν μεοχρι τής  μεορα αυτής ο δεν εοχει υπόχβλής θειο καμιοα πρόχσφόχραο, ής  απόχσφραογισής  και ής 
καταλής κτικής ο ής μερόχμής νιοα  αντιοστόχιχα  μετατιοθενται  σε  όχπόχιαδής οπόχτε  αολλής  ής μεορα,  με  απόχοφασής  τής ς
αναθεοτόχυσας  αρχής ος.  Η  απόχοφασής  αυτής ο κόχινόχπόχιειοται   στόχυς  πρόχσφεορόχντες, μεοσω  τής ς
λειτόχυργικόχοτής τας τΕπικόχινωνιοαύ,  πεοντε (Α5) τόχυλαοχιστόχν εργαοσιμες ής μεορες πριν τής  νεοα ής μερόχμής νιοα,
και αναρταοται στόχ ΚΗΜΔΗΣ, στής ν ιστόχσελιοδα τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος, εφόχοσόχν διαθεοτει, καθωος και
στόχν  ειδικόχο,  δής μόχοσια  πρόχσβαοσιμόχ,  χωορόχ  τής λεκτρόχνικόχι ο διαγωνισμόχιού  τής ς  πυολής ς
www.promitheus.gov.gr   τόχυ  ΕΣΗΔΗΣ.  ’ν  και  στής  νεοα  αυτής ο ής μερόχμής νιοα  δεν  καταστει ο δυνατής ο ής 
απόχσφραογισής  των πρόχσφόχρωον ής ο δεν υπόχβλής θόχυον πρόχσφόχρεος, μπόχρειο να όχρισθειο και νεοα ής μερόχμής νιοα,
εφαρμόχζόχμεονων καταο τα λόχιπαο των διαταοξεων των δυοόχ πρόχής γόχυομενων εδαφιοων. 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Καοθε υπόχβαλλόχομενής  πρόχσφόχραο δεσμευοει τόχν συμμετεοχόχντα στόχν διαγωνισμόχο καταο τής  διαοταξής  τόχυ
αορθρόχυ  97  τόχυ  ν.  4412/2016,  για  διαοστής μα  εννεοα  (Α9) μής νωον52,  απόχ ο τής ν  ής μερόχμής νιοα  λής οξής ς  τής ς
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πρόχθεσμιοας υπόχβόχλής ος των πρόχσφόχρωον.

Η αναθεοτόχυσα αρχής ο μπόχρειο,  πριν τής  λής οξής  τόχυ χρόχονόχυ ισχυοόχς τής ς πρόχσφόχραος,  να ζής ταο απόχο τόχυς
πρόχσφεορόχντες  να  παρατειονόχυν  τής  διαορκεια  ισχυοόχς  τής ς  πρόχσφόχραος  τόχυς  και  τής ς  εγγυοής σής ς
συμμετόχχής ος.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1. Η πρόχκής ορυξής  συομβασής ς 53 και ής  παρόχυοσα Διακής ορυξής  δής μόχσιευοθής κε στόχ ΚΗΜΔΗΣ (Α’Δ’Μ…).

2.  Η  Διακής ορυξής  αναρταοται  και  στής ν  ιστόχσελιοδα  τής ς  αναθεοτόχυσας  αρχής ος  (Αwww.dionysos.gr),
(Αεφόχοσόχν υπαορχει), συομφωνα με τόχ αορθρόχ 2 τής ς παρόχυοσας.

3. Περιολής ψής  τής ς  παρόχυοσας  Διακής ορυξής ς  δής μόχσιευοεται  στόχν  Ελλής νικόχ ο Τυοπόχ 54,  συομφωνα  με  τόχ
αορθρόχ 66 ν. 4412/2016 και αναρταοται στόχ πρόχογραμμα τΔιαυογειαύ diavgeia.gov.gr., 

Τα  εοξόχδα  των  εκ  τής ς  κειομενής ς  νόχμόχθεσιοας  απαραιοτής των  δής μόχσιευοσεων  τής ς  πρόχκής ορυξής ς  τής ς
δής μόχπρασιοας στής ν όχπόχιοα αναδειοχθής κε αναοδόχχόχς, βαρυονόχυν τόχν ιοδιόχ και εισπραοττόχνται με τόχν πρωοτόχ
λόχγαριασμόχο πλής ρωμής ος τόχυ εοργόχυ.  Τα εοξόχδα δής μόχσιευοσεων των τυχόχον πρόχής γόχυομενων διαγωνισμωον
για  τής ν  αναοθεσής  τόχυ  ιοδιόχυ  εοργόχυ,  καθωος  και  τα  εοξόχδα  των  μής  απαραιοτής των  εκ  τόχυ  νόχομόχυ
δής μόχσιευοσεων βαρυονόχυν τής ν αναθεοτόχυσα αρχής ο και καταβαολλόχνται απόχο τις πιστωοσεις τόχυ εοργόχυ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συομβασής  ανατιοθεται βαοσει τόχυ κριτής ριοόχυ τόχυ αορθρόχυ 14 τής ς παρόχυοσας, σε πρόχσφεορόχντα όχ όχπόχιοόχς
δεν απόχκλειοεται απόχο τής  συμμετόχχής ο βαοσει τής ς παρ. ’ τόχυ αορθρόχυ 22 τής ς παρόχυοσας και πλής ρόχι ο τα
κριτής ορια επιλόχγής ος των παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόχυ αορθρόχυ 22 τής ς παρόχυοσας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.  1 Δικαιοωμα  συμμετόχχής ος  εοχόχυν  φυσικα ο ής ο νόχμικα ο πρόχοσωπα,  ής ο ενωοσεις  αυτωον 55 πόχυ
δραστής ριόχπόχιόχυονται  σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ  56και πόχυ ειοναι εγκατεστής μεονα σε:
α) σε κραοτόχς-μεολόχς τής ς Ένωσής ς,
β) σε κραοτόχς-μεολόχς τόχυ Ευρωπαιοκόχυο Οικόχνόχμικόχυο Χωορόχυ (ΑΕ.Ο.Χ.),
γ) σε τριοτες χωορες πόχυ εοχόχυν υπόχγραοψει και κυρωοσει τής  ΣΔΣ, στόχ βαθμόχο πόχυ ής  υπόχο αναοθεσής  δής μόχοσια
συομβασής  καλυοπτεται απόχο τα Παραρτής οματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεος σής μειωοσεις τόχυ σχετικόχυο με
τής ν  Ένωσής  Πρόχσαρτής οματόχς  κ  τής ς  ως  αονω  Συμφωνιοας,  καθωος  και
δ)  σε  τριοτες  χωορες πόχυ δεν εμπιοπτόχυν στής ν περιοπτωσής  γ΄  τής ς παρόχυοσας παραγραοφόχυ και  εοχόχυν
συναοψει διμερειος ής ο πόχλυμερειος συμφωνιοες με τής ν Ένωσής  σε θεοματα διαδικασιωον αναοθεσής ς δής μόχσιοων
συμβαοσεων.

21.2 Οικόχνόχμικόχος φόχρεοας συμμετεοχει ειοτε μεμόχνωμεονα ειοτε ως μεολόχς εονωσής ς.57,

21.3 Οι ενωοσεις όχικόχνόχμικωον φόχρεοων συμμετεοχόχυν υπόχο τόχυς όχορόχυς των παρ. 2, 3 και 4 τόχυ αορθρόχυ 19
και των παρ. 1 (Αε)  και 3 (Αβ)τόχυ αορθρόχυ 76  τόχυ ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτειοται απόχο τις εν λόχογω ενωοσεις να περιβλής θόχυον συγκεκριμεονής  νόχμικής ο μόχρφής ο για τής ν υπόχβόχλής ο
πρόχσφόχραος.  Σε περιοπτωσής  πόχυ ής  εονωσής  αναδειχθει ο αναοδόχχόχς ής  νόχμικής ο τής ς  μόχρφής ο πρεοπει να ειοναι
τεοτόχια πόχυ να εξασφαλιοζεται ής  υοπαρξής  ενόχος και μόχναδικόχυο φόχρόχλόχγικόχυο μής τρωοόχυ για τής ν εονωσής  (Απχ
κόχινόχπραξιοα).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι  μεμόχνωμεονόχι  πρόχσφεορόχντες  πρεοπει  να  ικανόχπόχιόχυον  όχολα  τα  κριτής ορια  πόχιόχτικής ος  επιλόχγής ος.  Στής ν
περιοπτωσής  εονωσής ς όχικόχνόχμικωον φόχρεοων, ής  πλής ορωσής  των απαιτής οσεων τόχυ αορθρόχυ 22 ’ και Β πρεοπει
να ικανόχπόχιειοται απόχο καοθε μεολόχς τής ς εονωσής ς. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Καοθε  πρόχσφεορων  αποκλείεται απόχ ο τής  συμμετόχχής ο σε  διαδικασιοα  συοναψής ς  συομβασής ς,  εφόχοσόχν
συντρεοχει στόχ πρόχοσωπόχο τόχυ (Ααν πρόχοκειται για μεμόχνωμεονόχ φυσικόχο ής ο νόχμικόχο πρόχοσωπόχ) ής ο σε εονα απόχο
τα μεολής  τόχυ (Ααν πρόχοκειται περιο εονωσής ς όχικόχνόχμικωον φόχρεοων) εονας απόχο τόχυς λόχογόχυς των παρακαοτω
περιπτωοσεων:

22.A.1. Όταν  υπαορχει  εις  βαορόχς  τόχυ   αμεταοκλής τής 58 καταδικαστικής ο απόχοφασής  για  εοναν  απόχ ο τόχυς
ακόχολόχυθόχυς λόχογόχυς:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όχοπως αυτής ο όχριοζεται στόχ αορθρόχ 2 τής ς απόχοφασής ς-πλαιοσιόχ
2008/841/ΔΕΥ τόχυ Συμβόχυλιοόχυ τής ς 24ής ς Οκτωβριοόχυ 2008, για τής ν καταπόχλεομής σής  τόχυ όχργανωμεονόχυ
εγκλής οματόχς(ΑΕΕ L 300 τής ς 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία,  όχοπως όχριοζεται στόχ αορθρόχ 3 τής ς συομβασής ς περι ο τής ς καταπόχλεομής σής ς τής ς διαφθόχραος
στής ν όχπόχιοα ενεοχόχνται υπαολλής λόχι των Ευρωπαιοκωον Κόχινόχτής οτων ής ο των κρατωον-μελωον τής ς Ένωσής ς (ΑΕΕ
C  195  τής ς  25.6.1997,  σ.  1)  και  στής ν  παραογραφόχ  1  τόχυ  αορθρόχυ  2  τής ς  απόχοφασής ς-πλαιοσιόχ
2003/568/ΔΕΥ τόχυ Συμβόχυλιοόχυ τής ς 22ας Ιόχυλιοόχυ 2003, για τής ν καταπόχλεομής σής  τής ς δωρόχδόχκιοας στόχν
ιδιωτικόχο τόχμεοα (ΑΕΕ L 192 τής ς 31.7.2003, σ. 54), καθωος και όχοπως όχριοζεται στής ν κειομενής  νόχμόχθεσιοα ής ο
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στόχ εθνικόχο διοκαιόχ τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα,

γ) απάτη, καταο τής ν εοννόχια τόχυ αορθρόχυ 1 τής ς συομβασής ς σχετικαο με τής ν πρόχστασιοα των όχικόχνόχμικωον
συμφερόχοντων των Ευρωπαιοκωον Κόχινόχτής οτων (ΑΕΕ C 316 τής ς 27.11.1995, σ. 48), ής  όχπόχιοα κυρωοθής κε με
τόχ ν. 2803/2000 (Α’΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόχμόχκρατικεος δραστής ριόχοτής τες, όχοπως
όχριοζόχνται, αντιστόχιοχως, στα αορθρα 1 και 3 τής ς απόχοφασής ς-πλαιοσιόχ 2002/475/ΔΕΥ τόχυ Συμβόχυλιοόχυ τής ς
13ής ς Ιόχυνιοόχυ 2002, για τής ν καταπόχλεομής σής  τής ς τρόχμόχκρατιοας (ΑΕΕ L 164 τής ς 22.6.2002, σ. 3) ής ο ής θικής ο
αυτόχυργιοα ής ο συνεοργεια ής ο απόχοπειρα διαοπραξής ς εγκλής οματόχς, όχοπως όχριοζόχνται στόχ αορθρόχ 4 αυτής ος,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ής ο χρής ματόχδόχοτής σής  τής ς τρόχμόχκρατιοας,
όχοπως αυτεος όχριοζόχνται στόχ αορθρόχ 1 τής ς Οδής γιοας 2005/60/ΕΚ τόχυ Ευρωπαιοκόχυο Κόχινόχβόχυλιοόχυ και τόχυ
Συμβόχυλιοόχυ  τής ς  26ής ς  Οκτωβριοόχυ  2005,  σχετικα ο με  τής ν  πρόχολής ψής  τής ς  χρής σιμόχπόχιοής σής ς  τόχυ
χρής ματόχπιστωτικόχυο συστής οματόχς για τής  νόχμιμόχπόχιοής σής  εσόχοδων απόχο παραονόχμες δραστής ριόχοτής τες και τής 
χρής ματόχδόχοτής σής  τής ς τρόχμόχκρατιοας (ΑΕΕ L 309 τής ς 25.11.2005, σ.  15), ής  όχπόχιοα ενσωματωοθής κε στής ν
εθνικής ο νόχμόχθεσιοα με τόχ ν. 3691/2008 (Α’΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όχοπως όχριοζόχνται στόχ αορθρόχ 2 τής ς
Οδής γιοας 2011/36/ΕΕ τόχυ Ευρωπαιοκόχυο Κόχινόχβόχυλιοόχυ και τόχυ Συμβόχυλιοόχυ τής ς 5ής ς ’πριλιοόχυ 2011, για
τής ν πρόχολής ψής  και τής ν καταπόχλεομής σής  τής ς εμπόχριοας ανθρωοπων και για τής ν πρόχστασιοα των θυμαοτων
τής ς, καθωος και για τής ν αντικαταοστασής  τής ς απόχοφασής ς-πλαιοσιόχ 2002/629/ΔΕΥ τόχυ Συμβόχυλιοόχυ (ΑΕΕ L
101 τής ς 15.4.2011, σ. 1), ής  όχπόχιοα ενσωματωοθής κε στής ν εθνικής ο νόχμόχθεσιοα με τόχ ν. 4198/2013 (Α’΄ 215 ).

Ο όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας απόχκλειοεται επιοσής ς όχοταν τόχ πρόχοσωπόχ εις βαορόχς τόχυ όχπόχιοόχυ εκδόχοθής κε   αμε-
ταοκλής τής  καταδικαστικής ο απόχοφασής  ειοναι μεολόχς τόχυ διόχικής τικόχυο, διευθυντικόχυο ής ο επόχπτικόχυο όχργαονόχυ
τόχυ εν λόχογω όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα ής ο εοχει εξόχυσιοα εκπρόχσωοπής σής ς, λής οψής ς απόχφαοσεων ής ο ελεογχόχυ σε αυτόχο.

Στις περιπτωοσεις εταιρειωον περιόχρισμεονής ς ευθυονής ς (ΑΕ.Π.Ε.),  πρόχσωπικωον εταιρειωον (Α Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικωον Κεφαλαιόχυχικωον  Εταιρειωον  (Α  Ι.Κ.Ε  ),  ής  υπόχχρεοωσής  τόχυ πρόχής γόχυομενόχυ εδαφιοόχυ,  αφόχραο
τόχυς διαχειριστεος.

Στις περιπτωοσεις ανωνυομων εταιρειωον (Α’.Ε.), ής  υπόχχρεοωσής  τόχυ πρόχής γόχυομενόχυ εδαφιοόχυ  αφόχραο  τόχν
Διευθυονόχντα Συομβόχυλόχ, καθωος και όχολα τα μεολής  τόχυ Διόχικής τικόχυο Συμβόχυλιοόχυ.

Στις περιπτωοσεις των συνεταιρισμωον, ής  εν λόχογω υπόχχρεοωσής  αφόχραο τα μεολής  τόχυ Διόχικής τικόχυο Συμβόχυ-
λιοόχυ59.

22.A.2 Όταν όχ  πρόχσφεορων εοχει αθετής οσει τις υπόχχρεωοσεις τόχυ όχοσόχν αφόχραο στής ν  καταβόχλής ο φόχορων ής ο
εισφόχρωον κόχινωνικής ος ασφαολισής ς και αυτόχο εοχει διαπιστωθειο απόχο δικαστικής ο ής ο διόχικής τικής ο απόχοφασής  με
τελεσιοδικής  και δεσμευτικής ο ισχυο, συομφωνα με διαταοξεις τής ς χωορας όχοπόχυ ειοναι εγκατεστής μεονόχς ής ο τής ν
εθνικής ο νόχμόχθεσιοα  ής ο/και  ής  αναθεοτόχυσα  αρχής ο μπόχρει ο να  απόχδειοξει  με  τα  καταολλής λα  μεοσα  όχοτι  όχ
πρόχσφεορων  εοχει  αθετής οσει  τις  υπόχχρεωοσεις  τόχυ  όχοσόχν  αφόχρα ο τής ν  καταβόχλής ο φόχορων  ής ο εισφόχρωον
κόχινωνικής ος ασφαολισής ς.

’ν όχ πρόχσφεορων ειοναι Έλλής νας πόχλιοτής ς ής ο εοχει τής ν εγκαταοστασής ο τόχυ στής ν Ελλαοδα, όχι υπόχχρεωοσεις
τόχυ  πόχυ  αφόχρόχυον  τις  εισφόχρεος  κόχινωνικής ος  ασφαολισής ς  καλυοπτόχυν,  τόχοσόχ  τής ν  κυορια,  όχοσόχ  και  τής ν
επικόχυρικής ο ασφαολισής .

Δεν απόχκλειοεται όχ πρόχσφεορων, όχοταν εοχει εκπλής ρωοσει τις υπόχχρεωοσεις τόχυ, ειοτε καταβαολλόχντας τόχυς
φόχορόχυς ής ο τις εισφόχρεος κόχινωνικής ος ασφαολισής ς πόχυ όχφειολει, συμπεριλαμβανόχμεονων, καταο περιοπτωσής ,
των δεδόχυλευμεονων τόχοκων ής ο των πρόχστιομων, ειοτε υπαγόχομενόχς σε δεσμευτικόχο διακανόχνισμόχο για τής ν
καταβόχλής ο τόχυς.

22.Α.2α   Η  αναθεοτόχυσα  αρχής ο γνωριοζει  ής ο μπόχρει ο να  απόχδειοξει  με  τα  καταολλής λα  μεοσα  όχοτι  εοχόχυν
επιβλής θει ο σε βαορόχς τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα, μεοσα σε χρόχνικόχο διαοστής μα δυοόχ (Α2) ετωον πριν απόχο τής ν
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ής μερόχμής νιοα λής οξής ς τής ς πρόχθεσμιοας υπόχβόχλής ος πρόχσφόχραος: 
αα)  τρεις  (Α3)  πραοξεις  επιβόχλής ος  πρόχστιομόχυ  απόχ ο τα  αρμόχοδια  ελεγκτικα ο όχοργανα  τόχυ  Σωοματόχς
Επιθεωορής σής ς Εργασιοας για παραβαοσεις τής ς εργατικής ος νόχμόχθεσιοας πόχυ χαρακτής ριοζόχνται, συομφωνα με
τής ν υπόχυργικής ο απόχοφασής  2063/Δ1632/2011 (ΑΒ΄ 266), όχοπως εκαοστόχτε ισχυοει, ως κυψής λής ος» ής ο κπόχλυο
υψής λής ος» σόχβαρόχοτής τας, όχι όχπόχιοες πρόχκυοπτόχυν αθρόχιστικαο απόχο τρεις (Α3) διενεργής θεοντες ελεογχόχυς, ής ο
ββ)  δυοόχ  (Α2)  πραοξεις  επιβόχλής ος  πρόχστιομόχυ  απόχ ο τα  αρμόχοδια  ελεγκτικα ο όχοργανα  τόχυ  Σωοματόχς
Επιθεωορής σής ς  Εργασιοας  για  παραβαοσεις  τής ς  εργατικής ος  νόχμόχθεσιοας  πόχυ  αφόχρόχυον  τής ν  αδής ολωτής 
εργασιοα, όχι όχπόχιοες πρόχκυοπτόχυν αθρόχιστικαο απόχο δυοόχ (Α2) διενεργής θεοντες ελεογχόχυς. 
Οι υπόχο αα΄ και ββ΄ κυρωοσεις πρεοπει να εοχόχυν απόχκτής οσει τελεσιοδικής  και δεσμευτικής ο ισχυο60.

22.A.3  α)  Κατ’εξαιορεσής ,  για  τόχυς  πιόχ  καοτω  επιτακτικόχυος  λόχογόχυς  δής μόχοσιόχυ  συμφεορόχντόχς  ............
61(Α όχοπως δής μόχοσιας υγειοας ής ο πρόχστασιοας τόχυ περιβαολλόχντόχς, όχι όχπόχιοόχι συμπλής ρωονόχνται απόχο τής ν ανα-
θεοτόχυσα αρχής ο ) δεν εφαρμόχοζόχνται όχι παραογραφόχι  22.A.1,και 22.A.2.

β) Κατ’εξαιορεσής , όχοταν  όχ απόχκλεισμόχος  ειοναι  σαφωος δυσαναολόχγόχς, ιδιοως όχοταν μόχονόχ μικραο πόχσαο των
φόχορων ής ο των εισφόχρωον κόχινωνικής ος ασφαολισής ς δεν εοχόχυν καταβλής θει ο ής ο όχοταν όχ  πρόχσφεορων  ενής με-
ρωοθής κε σχετικαο με τόχ ακριβεος πόχσόχο πόχυ όχφειολεται λόχογω αθεοτής σής ς των υπόχχρεωοσεωον τόχυ όχοσόχν αφόχ-
ραο στής ν καταβόχλής ο φόχορων ής ο εισφόχρωον κόχινωνικής ος ασφαολισής ς σε χρόχονόχ καταο τόχν όχπόχιοόχ δεν ειοχε τής  δυ-
νατόχοτής τα να λαοβει μεοτρα, συομφωνα με τόχ τελευταιοόχ εδαοφιόχ τής ς περ. β' τής ς παρ. 2 τόχυ αορθρόχυ 73 ν.
4412/2016,  πριν  απόχ ο τής ν  εκπνόχής ο τής ς  πρόχθεσμιοας  υπόχβόχλής ος  πρόχσφόχραος τόχυ  αορθρόχυ  18  τής ς
παρόχυοσας, δεν εφαρμόχοζεται 62ής  παραογραφόχς 22.’.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα διαδικασία  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:63

(Αα) εοχει αθετής οσει τις υπόχχρεωοσεις πόχυ πρόχβλεοπόχνται στής ν παρ. 2 τόχυ αορθρόχυ 18 τόχυ ν. 4412/2016,

(Αβ) εαον όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας τελειο υπόχο πτωοχευσής  ής ο εοχει υπαχθειο σε διαδικασιοα εξυγιοανσής ς ής ο ειδικής ος
εκκαθαορισής ς ής ο τελει ο υπόχ ο αναγκαστικής ο διαχειορισής  απόχ ο εκκαθαριστής ο ής ο απόχ ο τόχ  δικαστής οριόχ  ής ο εοχει
υπαχθει ο σε  διαδικασιοα  πτωχευτικόχυ ο συμβιβασμόχυ ο ής ο εοχει  αναστειολει  τις  επιχειρής ματικεος  τόχυ
δραστής ριόχοτής τες ής ο εαον βριοσκεται σε όχπόχιαδής οπόχτε αναολόχγής  καταοστασής  πρόχκυοπτόχυσα απόχο παρόχομόχια
διαδικασιοα, πρόχβλεπόχομενής  σε εθνικεος διαταοξεις νόχομόχυ. Η αναθεοτόχυσα αρχής ο μπόχρειο να μής ν απόχκλειοει
εοναν όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα, όχ όχπόχιοόχς βριοσκεται σε μια εκ των κατασταοσεων πόχυ αναφεορόχνται στής ν παρα-
παονω περιοπτωσής , υπόχο τής ν πρόχυοπόχοθεσής  όχοτι ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο εοχει απόχδειοξει όχοτι όχ εν λόχογω φόχρεοας
ειοναι σε θεοσής  να εκτελεοσει τής  συομβασής , λαμβαονόχντας υπόχοψής  τις ισχυοόχυσες διαταοξεις και τα μεοτρα για
τής  συνεοχισής  τής ς επιχειρής ματικής ος τόχυ λειτόχυργιοας (Απαρ. 5 αορθρόχυ 73 τόχυ ν. 4412/2016), 

(Αγ) υπαορχόχυν επαρκωος ευολόχγες ενδειοξεις πόχυ όχδής γόχυον στόχ συμπεορασμα όχοτι όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας
συνής οψε συμφωνιοες με αολλόχυς όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος με στόχοχόχ τής  στρεοβλωσής  τόχυ ανταγωνισμόχυο,

δ) εαον μιοα καταοστασής  συογκρόχυσής ς συμφερόχοντων καταο τής ν εοννόχια τόχυ αορθρόχυ 24 τόχυ ν. 4412/2016
δεν μπόχρειο να θεραπευθειο απόχτελεσματικαο με αολλα, λιγόχοτερόχ παρεμβατικαο, μεοσα,

(Αε) εαον μιοα καταοστασής  στρεοβλωσής ς τόχυ ανταγωνισμόχυο απόχο τής ν πρόχοτερής  συμμετόχχής ο των όχικόχνόχμικωον
φόχρεοων καταο τής ν πρόχετόχιμασιοα τής ς διαδικασιοας συοναψής ς συομβασής ς, καταο τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ
48 τόχυ ν. 4412/2016, δεν μπόχρειο να θεραπευθειο με αολλα, λιγόχοτερόχ παρεμβατικαο, μεοσα,

(Αστ)  εαον  όχ  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  εοχει  επιδειοξει  σόχβαρής ο ής ο επαναλαμβανόχομενής  πλής μμεολεια  κατα ο τής ν
εκτεολεσής  όχυσιωοδόχυς  απαιοτής σής ς  στόχ  πλαιοσιόχ  πρόχής γόχυομενής ς  δής μόχοσιας  συομβασής ς,  πρόχής γόχυομενής ς
συομβασής ς με αναθεοτόχντα φόχρεοα ής ο πρόχής γόχυομενής ς συομβασής ς παραχωορής σής ς πόχυ ειοχε ως απόχτεολεσμα
τής ν πρόχοωρής  καταγγελιοα τής ς πρόχής γόχυομενής ς συομβασής ς, απόχζής μιωοσεις ής ο αολλες παρόχομόχιες κυρωοσεις, 

(Αζ) εαον όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας εοχει κριθειο εονόχχόχς σόχβαρωον ψευδωον δής λωοσεων καταο τής ν παρόχχής ο των
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πλής ρόχφόχριωον  πόχυ απαιτόχυονται  για τής ν εξακριοβωσής  τής ς απόχυσιοας  των λόχογων απόχκλεισμόχυ ο ής ο τής ν
πλής ορωσής  των κριτής ριοων επιλόχγής ος,  εοχει  απόχκρυοψει τις  πλής ρόχφόχριοες αυτεος  ής ο δεν ειοναι  σε θεοσής  να
πρόχσκόχμιοσει τα δικαιόχλόχγής τικαο πόχυ απαιτόχυονται κατ’ εφαρμόχγής ο τόχυ αορθρόχυ 23 τής ς παρόχυοσας, 

(Αής )  εαον  όχ  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  επιχειορής σε  να  επής ρεαοσει  με  αθεομιτόχ  τρόχοπόχ  τής  διαδικασιοα  λής οψής ς
απόχφαοσεων τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος, να απόχκτής οσει εμπιστευτικεος πλής ρόχφόχριοες πόχυ ενδεοχεται να τόχυ
απόχφεορόχυν  αθεομιτόχ  πλεόχνεοκτής μα στής  διαδικασιοα  συοναψής ς  συομβασής ς  ής ο να  παραοσχει  εξ αμελειοας
παραπλανής τικεος πλής ρόχφόχριοες πόχυ ενδεοχεται να επής ρεαοσόχυν όχυσιωδωος τις απόχφαοσεις πόχυ αφόχρόχυον
τόχν απόχκλεισμόχο, τής ν επιλόχγής ο ής ο τής ν αναοθεσής ,

(Αθ) εαον όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας εοχει διαπραοξει σόχβαρόχο επαγγελματικόχο παραοπτωμα, τόχ όχπόχιοόχ θεοτει σε
αμφιβόχλιοα τής ν ακεραιόχοτής ταο τόχυ.

22.Α.5.  ’πόχκλειοεται απόχο τής  συμμετόχχής ο στής  διαδικασιοα συοναψής ς δής μόχοσιας συομβασής ς (Αδιαγωνισμόχο),
όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας εαον συντρεοχόχυν όχι  πρόχυοπόχθεοσεις εφαρμόχγής ος  τής ς παρ.  4 τόχυ αορθρόχυ 8 τόχυ ν.
3310/2005 (Αεθνικός λόγος αποκλεισμού) 64

22.Α.6.  Η αναθεοτόχυσα αρχής ο απόχκλειοει  όχικόχνόχμικόχ ο φόχρεοα σε όχπόχιόχδής οπόχτε χρόχνικόχ ο σής μειοόχ κατα ο τής 
διαορκεια τής ς διαδικασιοας συοναψής ς συομβασής ς, όχοταν απόχδεικνυοεται όχοτι αυτόχος βριοσκεται λόχογω πραοξεων
ής ο παραλειοψεων αυτόχυο ειοτε πριν ειοτε καταο τής  διαδικασιοα, σε μιοα απόχο τις περιπτωοσεις των πρόχής γόχυομε-
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.65

22.Α.7. Οικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  πόχυ  εμπιοπτει  σε  μια  απόχ ο τις  κατασταοσεις  πόχυ  αναφεορόχνται  στις
παραγραοφόχυς 22.’.1, 22.’.2α και 22.’.466  μπόχρειο να πρόχσκόχμιοζει στόχιχειοα πρόχκειμεονόχυ να απόχδειοξει
όχοτι τα μεοτρα πόχυ εολαβε επαρκόχυον για να απόχδειοξόχυν τής ν αξιόχπιστιοα τόχυ, παρόχοτι συντρεοχει όχ σχετικόχος
λόχογόχς απόχκλεισμόχυο. Εαον τα στόχιχειοα κριθόχυον επαρκής ο, όχ εν λόχογω όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας δεν απόχκλειοεται
απόχο τής  διαδικασιοα συοναψής ς συομβασής ς. Τα μεοτρα πόχυ λαμβαονόχνται απόχο τόχυς όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος
αξιόχλόχγόχυονται  σε  συναορτής σής  με  τής  σόχβαρόχοτής τα  και  τις  ιδιαιοτερες  περισταοσεις  τόχυ  πόχινικόχυο
αδικής οματόχς ής ο τόχυ παραπτωοματόχς. ’ν τα μεοτρα κριθόχυον ανεπαρκής ο, γνωστόχπόχιειοται στόχν όχικόχνόχμικόχο
φόχρεοα τόχ σκεπτικόχο τής ς απόχοφασής ς αυτής ος. Οικόχνόχμικόχος φόχρεοας πόχυ εοχει απόχκλειστειο,  με τελεσιοδικής 
απόχοφασής ,  απόχ ο τής  συμμετόχχής ο σε  διαδικασιοες  συοναψής ς  συομβασής ς  ής ο αναοθεσής ς  παραχωορής σής ς  δεν
μπόχρειο να καονει χρής οσής  τής ς ανωτεορω δυνατόχοτής τας καταο τής ν περιοόχδόχ τόχυ απόχκλεισμόχυο πόχυ όχριοζεται
στής ν εν λόχογω απόχοφασής  στόχ κραοτόχς - μεολόχς στόχ όχπόχιοόχ ισχυοει ής  απόχοφασής .

22.Α.8. Η απόχοφασής  για τής ν διαπιοστωσής  τής ς επαορκειας ής ο μής  των επανόχρθωτικωον μεοτρων καταο τής ν
πρόχής γόχυομενής  παραογραφόχ εκδιοδεται συομφωνα με τα όχριζόχομενα στις παρ. 8 και 9 τόχυ αορθρόχυ 73 τόχυ ν.
4412/2016.

22.Α.9. Οικόχνόχμικόχος φόχρεοας πόχυ τόχυ εοχει επιβλής θειο, με τής ν κόχινής ο υπόχυργικής ο απόχοφασής  τόχυ αορθρόχυ 74
τόχυ  ν.  4412/2016,  ής  πόχινής ο τόχυ  απόχκλεισμόχυ ο απόχκλειοεται  αυτόχδιοκαια  και  απόχ ο τής ν  παρόχυοσα
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διαδικασιοα συοναψής ς δής μόχοσιας συομβασής ς .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 67

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσόχν αφόχραο τής ν καταλλής λόχοτής τα για τής ν αοσκής σής  τής ς επαγγελματικής ος δραστής ριόχοτής τας, απαιτειοται  όχι
όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  να ειοναι  εγγεγραμμεονόχι  στόχ σχετικόχ ο επαγγελματικόχ ο μής τρωοόχ πόχυ τής ρειοται  στόχ
κραοτόχς  εγκαταοστασής ος  τόχυς.  Ειδικα ο όχι  πρόχσφεορόχντες  πόχυ  ειοναι  εγκατεστής μεονόχι  στής ν  Ελλαοδα
απαιτειοται  να  ειοναι  εγγεγραμμεονόχι  στόχ  Μής τρωοόχ  Εργόχλής πτικωον  Επιχειρής οσεων  (ΑΜ.Ε.ΕΠ.)  ής ο στα
Νόχμαρχιακα ο Μής τρωοα στής ν κατής γόχριοα/-ιες εοργόχυ τόχυ αορθρόχυ 21 τής ς παρόχυοσας68. Οι πρόχσφεορόχντες
πόχυ  ειοναι  εγκατεστής μεονόχι  σε  κραοτόχς  μεολόχς  τής ς  Ευρωπαιοκής ος  Ένωσής ς  απαιτειοται  να  ειοναι
εγγεγραμμεονόχι στα Μής τρωοα τόχυ παραρτής οματόχς ΧΙ τόχυ Πρόχσαρτής οματόχς ’ τόχυ ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια69 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Ειδικαο όχι εργόχλής πτικεος επιχειρής οσεις πόχυ ειοναι εγγεγραμμεονες στόχ ΜΕΕΠ, δεν θα πρεοπει να υπερβαιο -
νόχυν τα ανωοτατα επιτρεπταο όχορια ανεκτεολεστόχυ υπόχλόχιοπόχυ εργόχλαβικωον συμβαοσεων, συομφωνα με τα
ειδικόχοτερα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 20 παρ. 4 τόχυ ν. 3669/2008, όχοπως ισχυοει.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα70 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης71

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

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

Όσόχν αφόχραο τα κριτής ορια τής ς όχικόχνόχμικής ος και χρής ματόχόχικόχνόχμικής ος επαορκειας και τα κριτής ορια σχετικαο
με τής ν τεχνικής ο και επαγγελματικής ο ικανόχοτής τα, εονας όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας μπόχρειο,  να στής ριοζεται στις
ικανόχοτής τες αολλων φόχρεοων, ασχεοτως τής ς νόχμικής ος φυοσής ς των δεσμωον τόχυ με αυτόχυος.

Η αναθεοτόχυσα αρχής ο ελεογχει, συομφωνα με τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 23 τής ς παρόχυοσας, εαον όχι φόχρειος,
στις ικανόχοτής τες των όχπόχιοων πρόχτιοθεται να στής ριχθειο όχ πρόχσφεορων, πλής ρόχυον τα σχετικαο κριτής ορια επι-
λόχγής ος  και εαον  συντρεοχόχυν λόχογόχι απόχκλεισμόχυ ο κατα ο τα όχριζόχομενα στής ν παρόχυοσα διακής ορυξής .  Όσόχν
αφόχραο τα κριτής ορια πόχυ σχετιοζόχνται με τόχυς τιοτλόχυς σπόχυδωον και τα επαγγελματικαο πρόχσόχοντα πόχυ
όχριοζόχνται  στής ν  περιοπτωσής  στ  τόχυ  Μεορόχυς  ΙΙ  τόχυ  Παραρτής οματόχς  ΧΙΙ  τόχυ  Πρόχσαρτής οματόχς  ’  ν.
4412/2016 ής ο με τής ν σχετικής ο επαγγελματικής ο εμπειριοα, όχι όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος, μπόχρόχυον να βασιοζόχνται
στις ικανόχοτής τες αολλων φόχρεοων μόχονόχ εαον όχι τελευταιοόχι θα εκτελεοσόχυν τις εργασιοες ής ο τις υπής ρεσιοες για
τις όχπόχιοες απαιτόχυονται όχι συγκεκριμεονες ικανόχοτής τες.

Όταν όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας στής ριοζεται στις ικανόχοτής τες αολλων φόχρεοων όχοσόχν αφόχραο τα κριτής ορια πόχυ
σχετιοζόχνται με τής ν όχικόχνόχμικής ο και χρής ματόχόχικόχνόχμικής ο επαορκεια, όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας και αυτόχιο όχι
φόχρειος ειοναι απόχο κόχινόχυο υπευοθυνόχι72  για τής ν εκτεολεσής  τής ς συομβασής ς.

Στής ν περιοπτωσής  εονωσής ς όχικόχνόχμικωον φόχρεοων, ής  εονωσής  μπόχρει ο να στής ριοζεται στις ικανόχοτής τες των
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συμμετεχόχοντων  στής ν  εονωσής  ής ο αολλων  φόχρεοων  (Αγια  τα  κριτής ορια  τής ς  όχικόχνόχμικής ος  και  χρής ματόχ-
όχικόχνόχμικής ος επαορκειας και τα κριτής ορια σχετικαο με τής ν τεχνικής ο και επαγγελματικής ο ικανόχοτής τα).

Η εκτεολεσής  των ......73 γιονεται υπόχχρεωτικαο απόχο τόχν πρόχσφεορόχντα ής ο, αν ής  πρόχσφόχραο υπόχβαολλεται απόχο
εονωσής  όχικόχνόχμικωον φόχρεοων, απόχο εοναν απόχο τόχυς συμμετεοχόχντες στής ν εονωσής  αυτής ο.

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής74

23.1 Κατα ο τής ν υπόχβόχλής ο πρόχσφόχρωον όχι όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος υπόχβαολλόχυν τόχ  Τυπόχπόχιής μεονόχ Έντυπόχ
Υπευοθυνής ς Δής ολωσής ς (ΑΤΕΥΔ) τόχυ αορθρόχυ 79  παρ. 4 τόχυ ν. 4412/2016, τόχ όχπόχιοόχ απόχτελειο ενής μερωμεονής 
υπευοθυνής  δής ολωσής , με τις συνεοπειες τόχυ ν. 1599/1986 (Α’΄75), ως  προκαταρκτική απόδειξη πρόχς
αντικαταοστασής  των πιστόχπόχιής τικωον πόχυ εκδιοδόχυν δής μόχοσιες αρχεος ής ο τριοτα μεορής , επιβεβαιωονόχντας όχοτι
όχ εν λόχογω όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας πλής ρόχιο τις ακόχολόχυθες πρόχυοπόχθεοσεις:
α)  δεν  βριοσκεται  σε  μιοα  απόχ ο τις  κατασταοσεις  τόχυ  αορθρόχυ  22  ’  τής ς  παρόχυοσας,
β) πλής ρόχιο τα σχετικαο κριτής ορια επιλόχγής ος τα όχπόχιοα εοχόχυν καθόχριστειο, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 22 Β-Ε τής ς
παρόχυοσας.

Σε  όχπόχιόχδής οπόχτε  χρόχνικόχ ο σής μειοόχ  κατα ο τής  διαορκεια  τής ς  διαδικασιοας,  μπόχρει ο να  ζής τής θει ο απόχ ο τόχυς
πρόχσφεορόχντες να υπόχβαολλόχυν όχολα ής ο όχρισμεονα δικαιόχλόχγής τικαο τής ς επόχομενής ς παραγραοφόχυ, όχοταν αυτόχο
απαιτειοται για τής ν όχρθής ο διεξαγωγής ο τής ς διαδικασιοας.

Καταο τής ν υπόχβόχλής ο τόχυ ΤΕΥΔ, ειοναι δυνατής ο, με μόχονής  τής ν υπόχγραφής ο τόχυ καταο περιοπτωσής  εκπρόχσωοπόχυ
τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα, ής  πρόχκαταρκτικής ο απόχοδειξής  των λόχογων απόχκλεισμόχυο πόχυ αναφεορόχνται στόχ
αορθρόχ 22.’.1 τής ς παρόχυοσας, για τόχ συονόχλόχ των φυσικωον πρόχσωοπων πόχυ ειοναι μεολής  τόχυ διόχικής τικόχυο,
διευθυντικόχυ ο ής ο επόχπτικόχυ ο όχργαονόχυ  τόχυ  ής ο εοχόχυν  εξόχυσιοα  εκπρόχσωοπής σής ς,  λής οψής ς  απόχφαοσεων  ής ο
ελεογχόχυ σε αυτόχον 75.

Ως  εκπρόχοσωπόχς  τόχυ  όχικόχνόχμικόχυ ο φόχρεοα,  για  τής ν  εφαρμόχγής ο τόχυ  παρόχοντόχς,  νόχειοται  όχ  νόχομιμόχς
εκπρόχοσωπόχς αυτόχυο, όχοπως πρόχκυοπτει απόχο τόχ ισχυοόχν καταστατικόχο ής ο τόχ πρακτικόχο εκπρόχσωοπής σής ος τόχυ
κατα ο τόχ  χρόχονόχ  υπόχβόχλής ος  τής ς  πρόχσφόχραος  ής ο τόχ  αρμόχδιοως  εξόχυσιόχδόχτής μεονόχ  φυσικόχ ο πρόχοσωπόχ  να
εκπρόχσωπει ο τόχν  όχικόχνόχμικόχ ο φόχρεοα  για  διαδικασιοες  συοναψής ς  συμβαοσεων  ής ο για  τής  συγκεκριμεονής 
διαδικασιοα συοναψής ς συομβασής ς76.

Στής ν περιοπτωσής  υπόχβόχλής ος πρόχσφόχραος απόχο εονωσής  όχικόχνόχμικωον φόχρεοων, τόχ Τυπόχπόχιής μεονόχ Έντυπόχ
Υπευοθυνής ς Δής ολωσής ς (Α ΤΕΥΔ), υπόχβαολλεται χωρισταο απόχο καοθε μεολόχς τής ς εονωσής ς.

Στής ν περιοπτωσής  πόχυ πρόχσφεορων όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας δής λωονει στόχ Τυπόχπόχιής μεονόχ Έντυπόχ Υπευοθυνής ς
Δής ολωσής ς (Α ΤΕΥΔ) τής ν πρόχοθεσής ο τόχυ για αναοθεσής  υπεργόχλαβιοας, υπόχβαολλει μαζιο με τόχ δικόχο τόχυ ΤΕΥΔ
και τόχ  ΤΕΥΔ τόχυ υπεργόχλαοβόχυ.

Στής ν  περιοπτωσής  πόχυ  πρόχσφεορων  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  στής ριοζεται  στις  ικανόχοτής τες  ενόχος  ής ο
περισσόχοτερων φόχρεοων υπόχβαολλει μαζιο με τόχ δικόχο τόχυ τόχ δικόχο τόχυ ΤΕΥΔ και τόχ ΤΕΥΔ  καοθε φόχρεοα στις
ικανόχοτής τες τόχυ όχπόχιοόχυ στής ριοζεται.

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Τόχ δικαιοωμα συμμετόχχής ος και όχι όχορόχι και πρόχυοπόχθεοσεις συμμετόχχής ος, όχοπως όχριοστής καν στα αορθρα 21
και  22  τής ς  παρόχυοσας,  κριονόχνται  κατα ο τής ν  υπόχβόχλής ο τής ς πρόχσφόχραος,  κατα ο τής ν  υπόχβόχλής ο των
δικαιόχλόχγής τικωον, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 4.2 (Αα εως δ) και καταο τής  συοναψής  τής ς συομβασής ς, συομφωνα
με τόχ αορθρόχ 4.2 (Αε) τής ς παρόχυοσας

Στής ν περιοπτωσής  πόχυ πρόχσφεορων όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας ής ο εονωσής  αυτωον  στής ριοζεται στις ικανόχοτής τες
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αολλων φόχρεοων, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 22.ΣΤ τής ς παρόχυοσας, όχι φόχρειος στής ν ικανόχοτής τα των όχπόχιοων
στής ριοζεται  όχ  πρόχσφεορων  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  ής ο εονωσής  αυτωον,  υπόχχρεόχυονται  στής ν  υπόχβόχλής ο των
δικαιόχλόχγής τικωον πόχυ απόχδεικνυοόχυν όχοτι δεν συντρεοχόχυν όχι λόχογόχι απόχκλεισμόχυο τόχυ αορθρόχυ 22 ’ τής ς
παρόχυοσας και όχοτι πλής ρόχυον τα σχετικαο κριτής ορια επιλόχγής ος καταο περιοπτωσής  (Ααορθρόχυ 22 Β ε Ε).

Ο  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  υπόχχρεόχυοται  να  αντικαταστής οσει  εοναν  φόχρεοα  στής ν  ικανόχοτής τα  τόχυ  όχπόχιοόχυ
στής ριοζεται, εφόχοσόχν όχ τελευταιοόχς δεν πλής ρόχιο τόχ σχετικόχο κριτής οριόχ επιλόχγής ος ής ο για τόχν όχπόχιοόχ συντρεοχόχυν
λόχογόχι απόχκλεισμόχυο των παραγραοφων 1, 2, 2α και 477  τόχυ αορθρόχυ 22 ’. 

Οι  όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  δεν  υπόχχρεόχυονται  να  υπόχβαολλόχυν  δικαιόχλόχγής τικα ο ής ο αολλα  απόχδεικτικαο
στόχιχειοα, αν και στόχ μεοτρόχ πόχυ ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο εοχει τής  δυνατόχοτής τα να λαμβαονει τα πιστόχπόχιής τικαο
ής ο τις συναφειος πλής ρόχφόχριοες απευθειοας μεοσω πρόχοσβασής ς σε εθνικής ο βαοσής  δεδόχμεονων σε όχπόχιόχδής οπόχτε
κραοτόχς - μεολόχς τής ς Ένωσής ς, ής  όχπόχιοα διατιοθεται δωρεαον, όχοπως εθνικόχο μής τρωοόχ συμβαοσεων, εικόχνικόχο
φαοκελόχ  επιχειορής σής ς,  ής λεκτρόχνικόχ ο συοστής μα  απόχθής οκευσής ς  εγγραοφων  ής ο συοστής μα  πρόχεπιλόχγής ος.  Η
δής ολωσής  για  τής ν  πρόχοσβασής  σε  εθνικής ο βαοσής  δεδόχμεονων  εμπεριεοχεται  στόχ  Τυπόχπόχιής μεονόχ  Έντυπόχ
Υπευοθυνής ς Δής ολωσής ς (ΑΤΕΥΔ).

Οι όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος δεν υπόχχρεόχυονται να υπόχβαολόχυν δικαιόχλόχγής τικαο, όχοταν ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο πόχυ
εοχει αναθεοσει τής  συομβασής  διαθεοτει ής οδής  τα δικαιόχλόχγής τικαο αυταο.

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Ο πρόχσωρινόχος  αναοδόχχόχς,  κατόχοπιν  σχετικής ος  ής λεκτρόχνικής ος  πρόχοσκλής σής ς απόχ ο τής ν αναθεοτόχυσα αρχής ο,
υπόχβαολλει  τα  ακόχολόχυθα  δικαιόχλόχγής τικαο,  κατα ο τα  ειδικόχοτερα  όχριζόχομενα  στόχ  αορθρόχ  4.2  τής ς
παρόχυοσας78:

Για  τής ν  απόχοδειξής  τής ς  μής  συνδρόχμής ος  των  λόχογων  απόχκλεισμόχυ ο τόχυ  άρθρου  22Α  όχ  πρόχσωρινόχος
αναοδόχχόχς υπόχβαολλει  αντιοστόχιχα τα παρακαοτω δικαιόχλόχγής τικαο:   

(Αα) για τής ν παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόχοσπασμα τόχυ πόχινικόχυο μής τρωοόχυ ής ο,
ελλειοψει αυτόχυο, ισόχδυοναμόχυ εγγραοφόχυ πόχυ εκδιοδεται απόχο αρμόχοδια δικαστικής ο ής ο διόχικής τικής ο αρχής ο τόχυ
κραοτόχυς-μεολόχυς  ής ο τής ς  χωορας  καταγωγής ος  ής ο τής ς  χωορας  όχοπόχυ  ειοναι  εγκατεστής μεονόχς  όχ  εν  λόχογω
όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας, απόχο τόχ όχπόχιοόχ πρόχκυοπτει όχοτι πλής ρόχυονται αυτεος όχι πρόχυοπόχθεοσεις. Η υπόχχρεοωσής 
πρόχσκόχομισής ς  τόχυ  ως  αονω  απόχσπαοσματόχς  αφόχρα ο και  τα  πρόχοσωπα  των  τελευταιοων   τεσσαορων
εδαφιοων  τής ς παραγραοφόχυ ’.1 τόχυ αορθρόχυ 22.

(Αβ)  για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόχπόχιής τικόχο πόχυ εκδιοδεται απόχο τής ν αρμόχοδια αρχής ο
τόχυ  όχικειοόχυ  κραοτόχυς  -  μεολόχυς  ής ο χωορας,  περι ο τόχυ  όχοτι  εοχόχυν  εκπλής ρωθει ο όχι  υπόχχρεωοσεις  τόχυ
όχικόχνόχμικόχυ ο φόχρεοα,  όχοσόχν  αφόχρα ο στής ν  καταβόχλής ο φόχορων  (Αφόχρόχλόχγικής ο ενής μερόχοτής τα)  και  στής ν
καταβόχλής ο των  εισφόχρωον  κόχινωνικής ος  ασφαολισής ς  (Αασφαλιστικής ο ενής μερόχοτής τα)79 συομφωνα  με  τής ν
ισχυοόχυσα νόχμόχθεσιοα τόχυ κραοτόχυς εγκαταοστασής ς ής ο τής ν ελλής νικής ο νόχμόχθεσιοα αντιοστόχιχα. 

Για  τόχυς  πρόχσφεορόχντες  πόχυ  ειοναι  εγκατεστής μεονόχι  ής ο εκτελόχυον  εοργα  στής ν  Ελλαοδα τα  σχετικαο
δικαιόχλόχγής τικαο πόχυ υπόχβαολλόχνται ειοναι 

- φόχρόχλόχγικής ο ενής μερόχοτής τα πόχυ εκδιοδεται απόχο τόχ Υπόχυργειοόχ Οικόχνόχμικωον (Ααρμόχοδια Δ.Ο.Υ)
για τόχν όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα και για τις κόχινόχπραξιοες στις όχπόχιοες συμμετεοχει για τα δής μόχοσια εοργα πόχυ
ειοναι σε εξεολιξής 80.  Οι αλλόχδαπόχιο πρόχσφεορόχντες θα υπόχβαολλόχυν υπευοθυνής  δής ολωσής 81 περιο τόχυ όχοτι δεν
εοχόχυν υπόχχρεοωσής  καταβόχλής ος φόχορων στής ν Ελλαοδα. Σε περιοπτωσής  πόχυ εοχόχυν τεοτόχια υπόχχρεοωσής  θα
υπόχβαολλόχυν σχετικόχο απόχδεικτικόχο τής ς όχικειοας Δ.Ο.Υ.

- ασφαλιστικής ο ενής μερόχοτής τα  πόχυ  εκδιοδεται  απόχ ο τόχν  αρμόχοδιόχ  ασφαλιστικόχ ο φόχρεοα82.  Η
ασφαλιστικής ο ενής μερόχοτής τα καλυοπτει τις ασφαλιστικεος υπόχχρεωοσεις τόχυ πρόχσφεορόχντόχς όχικόχνόχμικόχυο
φόχρεοα α) ως φυσικόχο ής ο νόχμικόχο πρόχοσωπόχ για τόχ πρόχσωπικόχο τόχυς με σχεοσής  εξαρτής μεονής ς εργασιοας, β)
για  εοργα  πόχυ  εκτελει ο μόχονόχς  τόχυ  ής ο σε  κόχινόχπραξιοα  καθωος  και  γ)   για  τα  στελεοχής  τόχυ  πόχυ  εοχόχυν
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υπόχχρεοωσής  ασφαολισής ς στόχ ΕΤ’’ ε ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστής μεονόχι στής ν Ελλαοδα όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος
υπόχβαολλόχυν απόχδεικτικόχ ο ασφαλιστικής ος  ενής μερόχοτής τας (Ακυοριας και επικόχυρικής ος  ασφαολισής ς) για τόχ
πρόχσωπικόχο τόχυς με σχεοσής  εξαρτής μεονής ς εργασιοας (ΑΤΣΜΕΔΕ για τόχυς ασφαλισμεονόχυς ε μεολής  τόχυ ΤΕΕ,
ΙΚ’ για τόχ λόχιπόχ ο πρόχσωπικόχο Δεν απόχτελόχυον  απόχοδειξής  ενής μερόχοτής τας τής ς πρόχσφεορόχυσας εταιριοας,
απόχδεικτικαο ασφαλιστικής ος ενής μερόχοτής τας  των φυσικωον πρόχσωοπων πόχυ στελεχωονόχυν τόχ πτυχιοόχ τής ς
εταιριοας ως εταιορόχι. Οι αλλόχδαπόχιο πρόχσφεορόχντες (Αφυσικαο και νόχμικαο πρόχοσωπα), πόχυ δεν υπόχβαολόχυν
τα αονω απόχδεικτικαο, υπόχβαολλόχυν υπευοθυνής  δής ολωσής  περιο τόχυ όχοτι δεν απασχόχλόχυον πρόχσωπικόχο, για τόχ
όχπόχιοόχ υπαορχει  υπόχχρεοωσής  ασφαολισής ς σε ής μεδαπόχυος  ασφαλιστικόχυος  όχργανισμόχυος.  ’ν απασχόχλόχυον
τεοτόχιόχ πρόχσωπικόχο, πρεοπει να υπόχβαολλόχυν σχετικόχο απόχδεικτικόχο ασφαλιστικής ος ενής μερόχοτής τας.

(Αββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστόχπόχιής τικόχο απόχο τής  Διευοθυνσής  Πρόχγραμματισμόχυο
και Συντόχνισμόχυ ο τής ς Επιθεωορής σής ς Εργασιακωον Σχεοσεων, απόχο τόχ όχπόχιοόχ να πρόχκυοπτόχυν όχι πραοξεις
επιβόχλής ος πρόχστιομόχυ πόχυ εοχόχυν εκδόχθει ο σε βαορόχς τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα σε χρόχνικόχο διαοστής μα δυοόχ
(Α2) ετωον πριν απόχο τής ν ής μερόχμής νιοα λής οξής ς τής ς πρόχθεσμιοας υπόχβόχλής ος πρόχσφόχραος. 

(Αγ) για τής ν  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2283: πιστόχπόχιής τικόχ ο πόχυ εκδιοδεται απόχ ο τής ν αρμόχοδια
δικαστικής ο ής ο διόχικής τικής ο αρχής ο τόχυ όχικειοόχυ κραοτόχυς - μεολόχυς ής ο χωορας. Για τόχυς όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος πόχυ
ειοναι εγκαταστής μεονόχι ής ο εκτελόχυον εοργα στής ν Ελλαοδα τόχ πιστόχπόχιής τικόχο όχοτι δεν τελόχυον υπόχο πτωοχευσής , ,
πτωχευτικόχ ο συμβιβασμόχο, αναγκαστικής ο διαχειορισής ,  δεν  εοχόχυν  υπαχθει ο σε  διαδικασιοα  εξυγιοανσής ς
εκδιοδεται απόχο τόχ αρμόχοδιόχ πρωτόχδικειοόχ τής ς εοδρας τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα. Τόχ πιστόχπόχιής τικόχο  όχοτι τόχ
νόχμικόχ ο πρόχοσωπόχ δεν  εοχει  τεθει ο υπόχ ο εκκαθαορισής  με  δικαστικής ο απόχοφασής  εκδιοδεται  απόχ ο τόχ  όχικειοόχ
Πρωτόχδικειοόχ  τής ς  εοδρας  τόχυ  όχικόχνόχμικόχυ ο φόχρεοα,  τόχ  δε  πιστόχπόχιής τικόχ ο όχοτι  δεν  εοχει  τεθει ο υπόχο
εκκαθαορισής  με απόχοφασής  των εταιορων εκδιοδεται απόχο τόχ Γ.Ε.Μ.Η.,  συομφωνα με τις κειομενες διαταοξεις,
ως  καοθε  φόχρα ο ισχυοόχυν.  Ειδικα ο ής  μής  αναστόχλής ο των  επιχειρής ματικωον  δραστής ριόχτής οτων  τόχυ
όχικόχνόχμικόχυ ο φόχρεοα,  για  τόχυς  εγκατεστής μεονόχυς  στής ν  Ελλαοδα  όχικόχνόχμικόχυος  φόχρειος,  απόχδεικνυοεται
μεοσω τής ς ής λεκτρόχνικής ος πλατφόχορμας τής ς ’νεξαορτής τής ς ’ρχής ος Δής μόχσιοων Εσόχοδων84. 

(Αδ) ’ν τόχ κραοτόχς-μεολόχς ής ο χωορα δεν εκδιοδει τα υπόχο των περ. (Αα), (Αβ), (Αββ) και (Αγ) πιστόχπόχιής τικαο ής ο όχοπόχυ
τα πιστόχπόχιής τικαο αυταο δεν καλυοπτόχυν όχολες τις περιπτωοσεις υπόχο  1 και 2 και 4 (Αβ) τόχυ αορθρόχυ 22 ’.,
τόχ εογγραφόχ ής ο τόχ πιστόχπόχιής τικόχο μπόχρειο να αντικαθιοσταται απόχο εονόχρκής  βεβαιοωσής  ής ο, στα κραοτής  - μεολής 
ής ο στις χωορες όχοπόχυ δεν πρόχβλεοπεται εονόχρκής  βεβαιοωσής , απόχο υπευοθυνής  δής ολωσής  τόχυ ενδιαφερόχμεονόχυ
ενωοπιόχν αρμόχοδιας δικαστικής ος ής ο διόχικής τικής ος αρχής ος, συμβόχλαιόχγραοφόχυ ής ο αρμόχοδιόχυ επαγγελματικόχυο ής ο
εμπόχρικόχυ ο όχργανισμόχυ ο τόχυ  κραοτόχυς  μεολόχυς  ής ο τής ς  χωορας  καταγωγής ος  ής ο τής ς  χωορας  όχοπόχυ  ειοναι
εγκατεστής μεονόχς όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας. 

Στής ν περιοπτωσής  αυτής ο όχι αρμόχοδιες δής μόχοσιες αρχεος παρεοχόχυν επιοσής μής  δής ολωσής  στής ν όχπόχιοα αναφεορεται
όχοτι δεν εκδιοδόχνται τα πιστόχπόχιής τικα ο τής ς παρόχυοσας παραγραοφόχυ ής ο όχοτι τα πιστόχπόχιής τικαο αυταο δεν
καλυοπτόχυν όχολες τις περιπτωοσεις πόχυ αναφεορόχνται στα υπόχο 1 και 2 και 4 (Αβ) τόχυ αορθρόχυ 22 ’ τής ς
παρόχυοσας.

’ν διαπιστωθειο με όχπόχιόχνδής οπόχτε τρόχοπόχ όχοτι, στής ν εν λόχογω χωορα εκδιοδόχνται τα υπόχοψής  πιστόχπόχιής τικαο,
ής  πρόχσφόχραο τόχυ διαγωνιζόχομενόχυ απόχρριοπτεται. 

(Αε)  Για  τις  λόχιπεος  περιπτωοσεις  τής ς  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  2285,  υπόχβαολλεται  υπευοθυνής 
δής ολωσής  τόχυ πρόχσφεορόχντόχς όχοτι δεν συντρεοχόχυν στόχ πρόχοσωπόχο τόχυ όχι όχριζόχομενόχι λόχογόχι απόχκλεισμόχυο86. 

Ειδικα ο για  τής ν  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  2287,  για  τις  εργόχλής πτικεος
επιχειρής οσεις πόχυ ειοναι εγγεγραμμεονες στόχ Μ.Ε.ΕΠ. υπόχβαολλόχνται πιστόχπόχιής τικαο χόχρής γόχυομενα απόχο τα
αρμόχοδια  επιμελής τής ορια  και  φόχρειος  (ΑΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  απόχ ο τα  όχπόχιοα  απόχδεικνυοεται  όχοτι  τα
πρόχοσωπα με βεβαιοωσής  τόχυ Μ.Ε.Κ. πόχυ στελεχωονόχυν τής ν εργόχλής πτικής ο επιχειορής σής , δεν εοχόχυν διαπραοξει
σόχβαρόχο επαγγελματικόχο παραοπτωμα.
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(στ) Δικαιολογητικά     της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  88

Για τής ν απόχοδειξής  τής ς μής  συνδρόχμής ος  τόχυ λόχογόχυ απόχκλεισμόχυ ο τής ς παραγραοφόχυ ’.5 τόχυ αορθρόχυ 22
υπόχβαολλόχνται, εφόχοσόχν όχ πρόχσωρινόχος αναοδόχχόχς ειοναι ανωονυμής  εταιριοα: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρόχυονται τής ς υπόχχρεοωσής ς αυτής ος όχι εταιρειοες
πόχυ ειοναι εισής γμεονες στόχ Χρής ματιστής οριόχ τής ς χωορας εγκαταοστασής ος τόχυς και υπόχβαολλόχυν περιο τόχυοτόχυ
υπευοθυνής  δής ολωσής  τόχυ νόχομιμόχυ εκπρόχσωοπόχυ τόχυς]. 

-  Πιστόχπόχιής τικόχο αρμόχοδιας αρχής ος τόχυ κραοτόχυς τής ς εοδρας, απόχο τόχ όχπόχιοόχ να πρόχκυοπτει όχοτι όχι μετόχχεος
ειοναι όχνόχμαστικεος

- ’ναλυτικής ο καταοστασής  με τα στόχιχειοα των μετόχοχων τής ς εταιρειοας και τόχν αριθμόχο των μετόχχωον καοθε
μετόχοχόχυ  (Αμετόχχόχλόχογιόχ),  όχοπως  τα  στόχιχειοα  αυτα ο ειοναι  καταχωρής μεονα  στόχ  βιβλιοόχ  μετόχοχων  τής ς
εταιρειοας, τόχ πόχλυο τριαοντα εργαοσιμες ής μεορες πριν απόχο τής ν ής μεορα υπόχβόχλής ος τής ς πρόχσφόχραος. 

Ειδικόχοτερα:

α)  Οι  επιχειρήσεις  που  είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.,  πρόχσκόχμιοζόχυν  μόχονόχ  τής ν  αναλυτικής ο
καταοστασής  με τα στόχιχειοα των μετόχοχων τής ς εταιρειοας και τόχν αριθμόχ ο των μετόχχωον καοθε μετόχοχόχυ
(Αμετόχχόχλόχογιόχ), όχοπως τα στόχιχειοα αυταο ειοναι καταχωρής μεονα στόχ βιβλιοόχ μετόχοχων τής ς εταιρειοας, τόχ πόχλυο
τριαοντα εργαοσιμες ής μεορες πριν απόχο τής ν ής μεορα υπόχβόχλής ος τής ς πρόχσφόχραος καθωος ής  απαιοτής σής  για τής ν
υπόχβόχλής ο τόχυ  πιστόχπόχιής τικόχυ ο απόχ ο τόχ  όχπόχιοόχ  να  πρόχκυοπτει  όχοτι  όχι  μετόχχεος  ειοναι  όχνόχμαστικεος,
καλυοπτεται συομφωνα με τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 23.9 τής ς παρόχυοσας.

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες,  εφόχοσόχν εοχόχυν καταο τόχ διοκαιόχ τής ς εοδρας τόχυς όχνόχμαστικεος
μετόχχεος, πρόχσκόχμιοζόχυν : 

αα)  Πιστόχπόχιής τικόχ ο αρμόχοδιας αρχής ος  τόχυ κραοτόχυς τής ς εοδρας,  απόχο τόχ όχπόχιοόχ να πρόχκυοπτει όχοτι όχι
μετόχχεος ειοναι όχνόχμαστικεος. 

ββ) ’ναλυτικής ο καταοστασής  μετόχοχων, με αριθμόχο των μετόχχωον τόχυ καοθε μετόχοχόχυ, όχοπως τα στόχιχειοα
αυταο ειοναι καταχωρής μεονα στόχ βιβλιοόχ μετόχοχων τής ς εταιρειοας με ής μερόχμής νιοα τόχ πόχλυ ο 30 εργαοσιμες
ής μεορες πριν τής ν υπόχβόχλής ο τής ς πρόχσφόχραος. 

γγ)  Καοθε  αολλόχ  στόχιχειοόχ  απόχ ο τόχ  όχπόχιοόχ  να  πρόχκυοπτει  ής  όχνόχμαστικόχπόχιοής σής  μεοχρι  φυσικόχυο
πρόχσωοπόχυ των μετόχχωον, πόχυ εοχει συντελεστειο τις τελευταιοες 30 (Ατριαοντα) εργαοσιμες ής μεορες πριν τής ν
υπόχβόχλής ο τής ς πρόχσφόχραος.     

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, πόχυ δεν εοχόχυν καταο τόχ διοκαιόχ τής ς χωορας στής ν όχπόχιοα εοχόχυν τής ν εοδρα
τόχυς όχνόχμαστικεος μετόχχεος, υπόχβαολλόχυν : 

αα) Βεβαιοωσής  περιο μής  υπόχχρεοωσής ς όχνόχμαστικόχπόχιοής σής ς των μετόχχωον απόχο αρμόχοδια αρχής ο, εφόχοσόχν
υπαορχει σχετικής ο πρόχοβλεψής , διαφόχρετικαο πρόχσκόχμιοζεται υπευοθυνής  δής ολωσής  τόχυ διαγωνιζόχομενόχυ.

ββ) Έγκυρής  και ενής μερωμεονής  καταοστασής  μετόχοχων πόχυ κατεοχόχυν τόχυλαοχιστόχν 1% των μετόχχωον. 

γγ)  ’ν δεν τής ρειοται  τεοτόχια καταοστασής ,  πρόχσκόχμιοζεται  σχετικής ο καταοστασής  μετόχοχων (Αμε  1%),
συομφωνα με τής ν τελευταιοα Γενικής ο Συνεολευσής , αν όχι μεοτόχχόχι αυτόχιο ειοναι γνωστόχιο στής ν εταιρειοα. 

δδ) ’ν δεν πρόχσκόχμισθειο καταοστασής  καταο τα ανωτεορω, ής  εταιρειοα αιτιόχλόχγειο τόχυς λόχογόχυς πόχυ όχι
μεοτόχχόχι αυτόχιο δεν τής ς ειοναι γνωστόχιο. Η  αναθεοτόχυσα αρχής ο δεν υπεισεορχεται στής ν κριοσής  τής ς ως αονω
αιτιόχλόχγιοας. Δυοναται ωστόχοσόχ να απόχδειοξει τής  δυνατόχοτής τα υπόχβόχλής ος τής ς καταοστασής ς μετόχοχων και
μόχονόχ στής ν περιοπτωσής  αυτής ο ής  εταιρειοα απόχκλειοεται απόχο τής ν παρόχυοσα διαδικασιοα.

Περαιτεορω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υπόχβαολλεται ής  υπευοθυνής  δής ολωσής  τής ς κόχινής ος απόχοφασής ς
των  Υπόχυργωον  ’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» .

Για  τής ν  περιοπτωσής  τόχυ  αορθρόχυ  22.’.9.  τής ς  παρόχυοσας  διακής ορυξής ς,  υπευοθυνής  δής ολωσής  τόχυ
πρόχσφεορόχντόχς όχοτι δεν εοχει εκδόχθειο σε βαορόχς τόχυ απόχοφασής  απόχκλεισμόχυο, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 74
τόχυ ν. 4412/2016.
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23.4.  Δικαιολογητικά  απόδειξης  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β

(Αα)  Όσόχν  αφόχρα ο τής ν  καταλλής λόχοτής τα  για  τής ν  αοσκής σής  τής ς  επαγγελματικής ος  δραστής ριόχοτής τας,  όχι
πρόχσφεορόχντες πόχυ ειοναι εγκατεστής μεονόχι στής ν Ελλαοδα υπόχβαολλόχυν βεβαιοωσής  εγγραφής ος στόχ Μ.Ε.ΕΠ 89

Α2 Τάξης και άνω στις κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ.

(Αβ)  Οι  πρόχσφεορόχντες  πόχυ  ειοναι  εγκατεστής μεονόχι   σε  λόχιπα ο κραοτής  μεολής  τής ς  Ευρωπαιοκής ος  Ένωσής ς
πρόχσκόχμιοζόχυν  τις  δής λωοσεις  και  πιστόχπόχιής τικα ο πόχυ  περιγραοφόχνται  στόχ  Παραορτής μα  υκ  τόχυ
Πρόχσαρτής οματόχς ’ τόχυ ν. 4412/2016.

(Αγ) Οι πρόχσφεορόχντες πόχυ ειοναι εγκατεστής μεονόχι σε κραοτόχς μεολόχς τόχυ Ευρωπαιοκόχυο Οικόχνόχμικόχυο Χωορόχυ
(ΑΕ.Ο.Χ) ής ο σε τριοτες χωορες πόχυ εοχόχυν υπόχγραοψει και κυρωοσει τής  ΣΔΣ, στόχ βαθμόχο πόχυ ής  υπόχο αναοθεσής 
δής μόχοσια συομβασής  καλυοπτεται  απόχ ο τα Παραρτής οματα 1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικεος  σής μειωοσεις  τόχυ
σχετικόχυ ο με  τής ν  Ένωσής  Πρόχσαρτής οματόχς  κ  τής ς  ως  αονω  Συμφωνιοας,  ής ο σε  τριοτες  χωορες  πόχυ  δεν
εμπιοπτόχυν στής ν πρόχής γόχυομενής   περιοπτωσής  και εοχόχυν συναοψει διμερειος ής ο πόχλυμερειος συμφωνιοες με τής ν
Ένωσής  σε  θεοματα  διαδικασιωον  αναοθεσής ς  δής μόχσιοων  συμβαοσεων,   πρόχσκόχμιοζόχυν  πιστόχπόχιής τικόχο
αντιοστόχιχόχυ  επαγγελματικόχυ ο ής ο εμπόχρικόχυ ο μής τρωοόχυ.  Στής ν  περιοπτωσής  πόχυ  χωορα  δεν  τής ρει ο τεοτόχιόχ
μής τρωοόχ,  τόχ εογγραφόχ ής ο τόχ πιστόχπόχιής τικόχ ο μπόχρει ο να αντικαθιοσταται  απόχ ο εονόχρκής  βεβαιοωσής  ής ο,  στα
κραοτής  -  μεολής  ής ο στις  χωορες  όχοπόχυ  δεν  πρόχβλεοπεται  εονόχρκής  βεβαιοωσής ,  απόχ ο υπευοθυνής  δής ολωσής  τόχυ
ενδιαφερόχμεονόχυ ενωοπιόχν αρμόχοδιας δικαστικής ος  ής ο διόχικής τικής ος αρχής ος,  συμβόχλαιόχγραοφόχυ ής ο αρμόχοδιόχυ
επαγγελματικόχυ ο ής ο εμπόχρικόχυ ο όχργανισμόχυ ο τής ς  χωορας  καταγωγής ος  ής ο τής ς  χωορας  όχοπόχυ  ειοναι
εγκατεστής μεονόχς  όχ  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  όχοτι  δεν  τής ρειοται  τεοτόχιόχ  μής τρωοόχ  και  όχοτι  ασκει ο τής 
δραστής ριόχοτής τα τόχυ αορθρόχυ 21 τής ς παρόχυοσας.

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

Η όχικόχνόχμικής ο και χρής ματόχόχικόχνόχμικής  επαορκεια των όχικόχνόχμικωον φόχρεοων απόχδεικνυοεται: 

(Αα) για τις εγγεγραμμεονες εργόχλής πτικεος επιχειρής οσεις στόχ Μ.Ε.ΕΠ:

 ειοτε απόχο τής  βεβαιοωσής  εγγραφής ος στόχ Μ.Ε.Ε.Π, ής  όχπόχιοα απόχτελει ο τεκμής οριόχ των πλής ρόχφόχριωον
πόχυ περιεοχει 

 ειοτε, στής ν περιοπτωσής  πόχυ όχι απαιτής οσεις τόχυ αορθρόχυ 22.Γ δεν καλυοπτόχνται  απόχο τής  βεβαιοωσής 
εγγραφής ος, με τής ν υπόχβόχλής ο ενόχος ής ο περισσόχοτερων απόχο τα απόχδεικτικαο μεοσα πόχυ πρόχβλεοπόχνται
στόχ  Μεορόχς  Ι  τόχυ  Παραρτής οματόχς  ΧΙΙ  (Α’πόχδεικτικα ο μεοσα  για  τα  κριτής ορια  επιλόχγής ος)  τόχυ
Πρόχσαρτής οματόχς ’ τόχυ ν. 4412/2016. 90

Σε καοθε περιοπτωσής ,  ής  βεβαιοωσής  εγγραφής ος μπόχρειο να υπόχβαολλεται για τής ν απόχοδειξής  μόχονόχ όχρισμεονων
απαιτής οσεων όχικόχνόχμικής ος και χρής ματόχόχικόχνόχμικής ος επαορκειας τόχυ αορθρόχυ 22.Γ, ενωο για τής ν απόχοδειξής 
των λόχιπωον απαιτής οσεων μπόχρόχυον να πρόχσκόχμιοζόχνται  εονα ής ο περισσόχοτερα απόχο τα απόχδεικτικαο μεοσα
πόχυ πρόχβλεοπόχνται στόχ Μεορόχς Ι τόχυ Παραρτής οματόχς ΧΙΙ τόχυ ν. 4412/2016 , αναολόχγα με τής ν τιθεομενής 
στόχ αορθρόχ 22.Γ απαιοτής σής .

Ειδικαο,  για  τής ν  απόχοδειξής  τής ς  απαιοτής σής ς  τής ς  μής  υπεορβασής ς  των ανωοτατων  επιτρεπτωον  όχριοων
ανεκτεολεστόχυ υπόχλόχιοπόχυ εργόχλαβικωον συμβαοσεων:

 με τής ν υπόχβόχλής ο ενής μερόχοτής τας πτυχιοόχυ εν ισχυοει ής ο
 με τής ν υπόχβόχλής ο υπευοθυνής ς δής ολωσής ς τόχυ πρόχσωρινόχυο αναδόχοχόχυ, συνόχδευόχομενής ς απόχο

πιονακα  όχολων  των  υπόχ ο εκτεολεσής  εοργων  (Αειοτε  ως  μεμόχνωμεονόχς  αναοδόχχόχς  ειοτε  στόχ
πλαιοσιόχ κόχινόχπραξιοας ής ο υπεργόχλαβιοας) και αναφόχραο για τόχ ανεκτεολεστόχ υπόχολόχιπόχ
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ανα ο εοργόχ και τόχ συνόχλικόχ ο ανεκτεολεστόχ,  για τις  εργόχλής πτικεος  επιχειρής οσεις πόχυ δεν
διαθεοτόχυν ενής μερόχοτής τα πτυχιοόχυ καταο τις κειομενες διαταοξεις 

(Αβ)  Οι  αλλόχδαπόχι ο όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ  ειοναι  εγγεγραμμεονόχι  σε επίσημους  καταλόγους ής ο
διαθεοτόχυν πιστόχπόχιής τικόχ ο απόχ ο όχργανισμόχυος  πιστόχπόχιοής σής ς  πόχυ συμμόχρφωονόχνται  με  τα ευρωπαιοκαο
πρόχοτυπα  πιστόχπόχιοής σής ς,  κατα ο τής ν  εοννόχια  τόχυ  Παραρτής οματόχς   κκ  τόχυ  Πρόχσαρτής οματόχς  ’΄  τόχυ  ν.
4412/2016, μπόχρόχυον να πρόχσκόχμιοζόχυν στις αναθεοτόχυσες αρχεος πιστόχπόχιής τικόχο εγγραφής ος, εκδιδόχομενόχ
απόχο τής ν αρμόχοδια αρχής ο ής ο τόχ πιστόχπόχιής τικόχο πόχυ εκδιοδεται απόχο τόχν αρμόχοδιόχ όχργανισμόχο πιστόχπόχιοής σής ς,
καταο τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 83 ν. 4412/2016 και στής ν παραογραφόχ 9 τόχυ παρόχοντόχς αορθρόχυ .

(Αγ)  Οι  αλλόχδαπόχι ο όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ  δεν  ειοναι  εγγεγραμμεονόχι  σε  επιοσής μόχυς  καταλόχογόχυς  ής ο
διαθεοτόχυν  πιστόχπόχιής τικόχ ο απόχ ο όχργανισμόχυος  πιστόχπόχιοής σής ς  κατα ο τα  ανωτεορω,  υπόχβαολλόχυν  ως
δικαιόχλόχγής τικα ο εονα ής ο περισσόχοτερα απόχ ο τα απόχδεικτικα ο μεοσα πόχυ πρόχβλεοπόχνται στόχ Μεορόχς Ι  τόχυ
Παραρτής οματόχς ΧΙΙ τόχυ ν. 4412/2016. 

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

Η τεχνικής ο και επαγγελματικής ο ικανόχοτής τα των όχικόχνόχμικωον φόχρεοων απόχδεικνυοεται: 

(Αα) για τις εγγεγραμμεονες εργόχλής πτικεος επιχειρής οσεις στόχ Μ.Ε.ΕΠ.

 ειοτε απόχο τής  βεβαιοωσής  εγγραφής ος στόχ Μ.Ε.Ε.Π, ής  όχπόχιοα απόχτελει ο τεκμής οριόχ των πλής ρόχφόχριωον
πόχυ περιεοχει 

 ειοτε, στής ν περιοπτωσής  πόχυ όχι απαιτής οσεις τόχυ αορθρόχυ 22.Δ δεν καλυοπτόχνται  απόχο τής  βεβαιοωσής 
εγγραφής ος, με τής ν υπόχβόχλής ο ενόχος ής ο περισσόχοτερων απόχο τα απόχδεικτικαο μεοσα πόχυ πρόχβλεοπόχνται
στόχ  Μεορόχς  ΙΙ  τόχυ  Παραρτής οματόχς  ΧΙΙ  (Α’πόχδεικτικα ο μεοσα  για  τα  κριτής ορια  επιλόχγής ος)  τόχυ
Πρόχσαρτής οματόχς ’ τόχυ ν. 4412/2016 91 αναολόχγα με τής ν τιθεομενής  στόχ αορθρόχ 22.Δ απαιοτής σής .

Σε καοθε περιοπτωσής ,  ής  βεβαιοωσής  εγγραφής ος μπόχρειο να υπόχβαολλεται για τής ν απόχοδειξής  μόχονόχ όχρισμεονων
απαιτής οσεων τεχνικής ος και επαγγελματικής ος ικανόχοτής τας τόχυ αορθρόχυ 22.Δ, ενωο για τής ν απόχοδειξής  των
λόχιπωον απαιτής οσεων μπόχρόχυον να πρόχσκόχμιοζόχνται  εονα ής ο περισσόχοτερα απόχο τα απόχδεικτικαο μεοσα  πόχυ
πρόχβλεοπόχνται στόχ Μεορόχς ΙΙ τόχυ Παραρτής οματόχς ΧΙΙ τόχυ ν. 4412/2016.

(Αβ)  Οι  αλλόχδαπόχι ο όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ ειοναι  εγγεγραμμεονόχι  σε  επίσημους  καταλόγους ής ο
διαθεοτόχυν  πιστόχπόχιής τικόχ ο απόχ ο όχργανισμόχυος  πιστόχπόχιοής σής ς  πόχυ  συμμόχρφωονόχνται  με  τα
ευρωπαιοκαο πρόχοτυπα πιστόχπόχιοής σής ς, καταο τής ν εοννόχια τόχυ Παραρτής οματόχς  κκ τόχυ Πρόχσαρτής οματόχς
’΄  τόχυ  ν.  4412/2016,  μπόχρόχυον  να  πρόχσκόχμιοζόχυν  στις  αναθεοτόχυσες  αρχεος  πιστόχπόχιής τικόχο
εγγραφής ος εκδιδόχομενόχ απόχο τής ν αρμόχοδια αρχής ο ής ο τόχ πιστόχπόχιής τικόχο πόχυ εκδιοδεται απόχο τόχν αρμόχοδιόχ
όχργανισμόχο πιστόχπόχιοής σής ς, καταο τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 83 ν. 4412/2016 και στής ν παραογραφόχ 9
τόχυ παρόχοντόχς αορθρόχυ .

(Αγ)  Οι αλλόχδαπόχι ο όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ δεν ειοναι εγγεγραμμεονόχι  σε επιοσής μόχυς καταλόχογόχυς ής ο
διαθεοτόχυν  πιστόχπόχιής τικόχ ο απόχ ο όχργανισμόχυος  πιστόχπόχιοής σής ς  κατα ο τα  ανωτεορω,  υπόχβαολλόχυν ως
δικαιόχλόχγής τικαο εονα ής ο περισσόχοτερα απόχο τα απόχδεικτικαο μεοσα πόχυ πρόχβλεοπόχνται στόχ Μεορόχς ΙΙ τόχυ
Παραρτής οματόχς ΧΙΙ τόχυ ν. 4412/2016. 

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε92

ΔΕΝ ’Π’ΙΤΕΙΤ’Ι
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23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σε  περιοπτωσής  νόχμικόχυ ο πρόχσωοπόχυ,  υπόχβαολλόχνται  ής λεκτρόχνικαο,  στόχν  φαοκελόχ  τΔικαιόχλόχγής τικαο
Πρόχσωρινόχυο ’ναδόχοχόχυ,  τα νόχμιμόχπόχιής τικαο εογγραφα απόχο τα όχπόχιοα πρόχκυοπτει ής  εξόχυσιοα υπόχγραφής ος
τόχυ νόχμιομόχυ εκπρόχσωοπόχυ.

Εαον όχ πρόχσφεορων ειοναι ’.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συοστασής ς,
2. ’ντιογραφόχ τόχυ ισχυοόχντόχς καταστατικόχυο με τόχ ΦΕΚ στόχ όχπόχιοόχ εοχόχυν δής μόχσιευτειο όχολες όχι
μεοχρι  σής ομερα  τρόχπόχπόχιής οσεις  αυτόχυ ο ής ο επικυρωμεονόχ  αντιογραφόχ  κωδικόχπόχιής μεονόχυ
καταστατικόχυο (Αεφόχοσόχν υπαορχει)
3. ΦΕΚ στόχ όχπόχιοόχ εοχει δής μόχσιευτειο τόχ πρακτικόχο ΔΣ εκπρόχσωοπής σής ς τόχυ νόχμικόχυο πρόχσωοπόχυ,
4. Πρακτικόχο Δ.Σ περιο εογκρισής ς συμμετόχχής ος στόχ διαγωνισμόχο, στόχ όχπόχιοόχ μπόχρειο να περιεοχεται
και  εξόχυσιόχδόχοτής σής  (Αεφόχοσόχν  αυτόχ ο πρόχβλεοπεται  απόχ ο τόχ  καταστατικόχ ο τόχυ  υπόχψής φιοόχυ
αναδόχοχόχυ) για υπόχγραφής ο και υπόχβόχλής ο πρόχσφόχραος σε περιοπτωσής  πόχυ δεν υπόχγραοφει όχ ιοδιόχς
όχ νόχομιμόχς εκπρόχοσωπόχς τόχυ φόχρεοα τής ν πρόχσφόχραο και τα λόχιπαο απαιτόχυομενα εογγραφα τόχυ
διαγωνισμόχυο και όχριοζεται συγκεκριμεονόχ αοτόχμόχ, 
5.  Πιστόχπόχιής τικόχ ο αρμόχοδιας  δικαστικής ος  ής ο διόχικής τικής ος  αρχής ος  περι ο τρόχπόχπόχιής οσεων  τόχυ
καταστατικόχυο / μής  λυοσής ς τής ς εταιρειοας, τόχ όχπόχιοόχ πρεοπει να εοχει εκδόχθειο τόχ πόχλυο τρειος (Α3)
μής ονες πριν απόχο τής ν ής μερόχμής νιοα υπόχβόχλής ος πρόχσφόχρωον.

Εαον όχ πρόχσφεορων ειοναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. ’ντιογραφόχ τόχυ καταστατικόχυο, με όχολα τα μεοχρι σής ομερα τρόχπόχπόχιής τικαο, ής ο φωτόχαντιογραφόχ
επικυρωμεονόχυ, απόχο δικής γόχορόχ, κωδικόχπόχιής μεονόχυ καταστατικόχυο, εφόχοσόχν υπαορχει.
2.  Πιστόχπόχιής τικα ο αρμόχοδιας δικαστικής ος  ής ο διόχικής τικής ος  αρχής ος  περι ο των τρόχπόχπόχιής οσεων τόχυ
καταστατικόχυο.
Σε  περιοπτωσής  εγκαταοστασής ς  τόχυς  στής ν  αλλόχδαπής ο,  τα  δικαιόχλόχγής τικα ο συοστασής ος  τόχυς
εκδιοδόχνται με βαοσής  τής ν ισχυοόχυσα νόχμόχθεσιοα τής ς χωορας πόχυ ειοναι εγκατεστής μεονα, απόχο τής ν
όχπόχιοα και εκδιοδεται τόχ σχετικόχο πιστόχπόχιής τικόχο.

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(Αα)  Οι  όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ  ειοναι  εγγεγραμμεονόχι  σε  επιοσής μόχυς  καταλόχογόχυς  ής ο διαθεοτόχυν
πιστόχπόχιοής σής  απόχ ο όχργανισμόχυος  πιστόχπόχιοής σής ς πόχυ συμμόχρφωονόχνται με τα ευρωπαιοκα ο πρόχοτυπα
πιστόχπόχιοής σής ς, καταο τής ν εοννόχια τόχυ Παραρτής οματόχς  κκ τόχυ Πρόχσαρτής οματόχς ’ τόχυ ν. 4412/2016,
μπόχρόχυον να  υπόχβαολλόχυν στις αναθεοτόχυσες αρχεος πιστόχπόχιής τικόχο εγγραφής ος εκδιδόχομενόχ απόχο τής ν
αρμόχοδια αρχής ο ής ο τόχ πιστόχπόχιής τικόχο πόχυ εκδιοδεται απόχο τόχν αρμόχοδιόχ όχργανισμόχο πιστόχπόχιοής σής ς.
Στα πιστόχπόχιής τικαο αυταο αναφεορόχνται τα δικαιόχλόχγής τικαο βαοσει των όχπόχιοων εογινε ής  εγγραφής ο των
εν λόχογω όχικόχνόχμικωον φόχρεοων στόχν επιοσής μόχ καταολόχγόχ ής ο ής  πιστόχπόχιοής σής  και ής  καταοταξής  στόχν εν
λόχογω καταολόχγόχ.
Η πιστόχπόχιόχυομενής  εγγραφής ο στόχυς επιοσής μόχυς καταλόχογόχυς απόχο τόχυς αρμόχοδιόχυς όχργανισμόχυος ής ο τόχ
πιστόχπόχιής τικόχο,  πόχυ  εκδιοδεται  απόχ ο τόχν  όχργανισμόχ ο πιστόχπόχιοής σής ς,  συνιστα ο τεκμής οριόχ
καταλλής λόχοτής τας όχοσόχν αφόχραο τις απαιτής οσεις πόχιόχτικής ος επιλόχγής ος, τις όχπόχιοες καλυοπτει όχ επιοσής μόχς
καταολόχγόχς ής ο τόχ πιστόχπόχιής τικόχο.
Οι  όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ ειοναι εγγεγραμμεονόχι  σε επιοσής μόχυς καταλόχογόχυς απαλλαοσσόχνται απόχο
τής ν υπόχχρεοωσής  υπόχβόχλής ος των δικαιόχλόχγής τικωον πόχυ αναφεορόχνται στόχ πιστόχπόχιής τικόχο εγγραφής ος
τόχυς. 

(Αβ)  Οι  όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ  ειοναι  εγγεγραμμεονόχι στόχ  Μ.Ε.ΕΠ.  εφόχοσόχν  υπόχβαολλόχυν
κΕνής μερόχοτής τα  Πτυχιοόχυ» εν  ισχυο,  απαλλαοσσόχνται  απόχ ο τής ν  υπόχχρεοωσής  υπόχβόχλής ος  των
δικαιόχλόχγής τικωον 93:
-  απόχοσπασμα  πόχινικόχυ ο μής τρωοόχυ  τόχυ  αορθρόχυ  23.3.(Αα)  τής ς  παρόχυοσας  για  τόχν  Πρόχοεδρόχ  και
Διευθυονόχντα Συομβόχυλόχ εργόχλής πτικής ος επιχειορής σής ς.  Για τα λόχιπαο μεολής  τόχυ Δ.Σ τής ς εταιρειοας, θα
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πρεοπει να υπόχβλής θειο αυτόχτελωος απόχοσπασμα πόχινικόχυο μής τρωοόχυ, καθόχοσόχν τα πρόχοσωπα αυταο δεν
καλυοπτόχνται απόχο τής ν Ενής μερόχοτής τα Πτυχιοόχυ. 
- φόχρόχλόχγικής ο και ασφαλιστικής ο ενής μερόχοτής τα τόχυ αορθρόχυ 23.3.(Αβ) τής ς παρόχυοσας. 94

- τα πιστόχπόχιής τικαο απόχο τόχ αρμόχοδιόχ Πρωτόχδικειοόχ και τόχ ΓΕΜΗ τόχυ αορθρόχυ 23.3.(Αγ) τής ς παρόχυοσας
υπόχο τής ν πρόχυοπόχοθεσής  όχομως όχοτι καλυοπτόχνται πλής ορως (Αόχολες όχι πρόχβλεπόχομενες περιπτωοσεις) απόχο
τής ν Ενής μερόχοτής τα Πτυχιοόχυ.
- τόχ πιστόχπόχιής τικόχο απόχο τόχ αρμόχοδιόχ επιμελής τής οριόχ όχοσόχν αφόχραο τόχ λόχογόχ απόχκλεισμόχυο τόχυ αορθρόχυ
22. ’.4. (Αθ).95

-  τόχ  πιστόχπόχιής τικόχ ο τής ς  αρμόχοδιας  αρχής ος  για  τής ν  όχνόχμαστικόχπόχιοής σής  των  μετόχχωον  τόχυ  αορθρόχυ
23.3. (Αστ).
- τα  απόχδεικτικαο εογγραφα νόχμιμόχπόχιοής σής ς  τής ς εργόχλής πτικής ος επιχειορής σής ς.

Σε περιοπτωσής  πόχυ καοπόχιόχ απόχο τα ανωτεορω δικαιόχλόχγής τικαο εοχει λής οξει, πρόχσκόχμιοζεται τόχ σχετικόχο
δικαιόχλόχγής τικόχο εν ισχυο. Εφόχοσόχν στής ν Ενής μερόχοτής τα Πτυχιοόχυ δεν αναφεορεται ρής ταο όχοτι τα στελεοχής 
τόχυ πτυχιοόχυ τόχυ πρόχσφεορόχντα ειοναι ασφαλιστικωος ενής ομερα στόχ ΕΤ’’- ΤΣΜΕΔΕ, όχ πρόχσφεορων
πρόχσκόχμιοζει  επιπλεοόχν  τής ς  Ενής μερόχοτής τας  Πτυχιοόχυ,  ασφαλιστικής ο ενής μερόχοτής 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  πόχυ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας επιθυμειο να στής ριχθειο στις ικανόχοτής τες αολλων φόχρεοων,
ής  απόχοδειξής  όχοτι  θα  εοχει  στής  διαοθεσής ο τόχυ  τόχυς  αναγκαιοόχυς  πόχορόχυς,  γιονεται  με  τής ν  υπόχβόχλής ο
σχετικόχυο συμφωνής τικόχυο των φόχρεοων αυτωον για τόχν σκόχπόχο αυτόχο.

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Η  πρόχσφόχρα ο των  διαγωνιζόχμεονων  περιλαμβαονει  τόχυς  ακόχολόχυθόχυς  ής λεκτρόχνικόχυος
υπόχφακεολόχυς:
(Αα)  υπόχφαοκελόχ με τής ν εονδειξής  κΔικαιόχλόχγής τικαο Συμμετόχχής ος»
 (Αβ)  υπόχφαοκελόχ με τής ν εονδειξής  κΟικόχνόχμικής ο Πρόχσφόχραο»
συομφωνα με τα κατωτεορω:

24.2 Ο ής λεκτρόχνικόχος υπόχφαοκελόχς κΔικαιόχλόχγής τικαο Συμμετόχχής ος» πρεοπει, επιο πόχινής ο απόχκλεισμόχυο,
να περιεοχει96 τα ακόχολόχυθα:
 - α) τόχ Τυπόχπόχιής μεονόχ Έντυπόχ Υπευοθυνής ς Δής ολωσής ς (Α ΤΕΥΔ )

-  β) τής ν εγγυοής σής  συμμετόχχής ος, τόχυ αορθρόχυ 15 τής ς παρόχυοσας.

24.3 Ο ής λεκτρόχνικόχος υπόχφαοκελόχς κΟικόχνόχμικής ο Πρόχσφόχραο» περιεοχει  τόχ ψής φιακαο υπόχγεγραμμεονόχ
αρχειοόχ pdf, τόχ όχπόχιοόχ παραογεται απόχο τόχ υπόχσυοστής μα, αφόχυο συμπλής ρωθόχυον καταλλής ολως όχι σχετικεος
φόχορμες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1. Ο πρόχσφεορων όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας αναφεορει στής ν πρόχσφόχραο τόχυ τόχ τμής ομα τής ς συομβασής ς πόχυ
πρόχτιοθεται να αναθεοσει  υπόχ ο μόχρφής ο υπεργόχλαβιοας σε τριοτόχυς,  καθωος και τόχυς υπεργόχλαοβόχυς πόχυ
πρόχτειονει.

25.2. Η τής ορής σής  των υπόχχρεωοσεων τής ς παρ. 2 τόχυ αορθρόχυ 18 τόχυ ν 4412/2016 απόχο υπεργόχλαοβόχυς δεν
αιορει τής ν ευθυονής  τόχυ κυριοόχυ αναδόχοχόχυ.

25.3. .................................................................... 97

25.4 Η αναθεοτόχυσα αρχής ο:
α)  επαλής θευοει υπόχχρεωτικαο τής  συνδρόχμής ο των λόχογων απόχκλεισμόχυο τόχυ αορθρόχυ 22 ’ τής ς παρόχυοσας
για τόχυς υπεργόχλαοβόχυς και όχοτι διαθεοτόχυν τα αντιοστόχιχα πρόχσόχοντα για τής ν εκτεολεσής  τόχυ εοργόχυ πόχυ
αναλαμβαονόχυν συομφωνα με τόχ αορθρόχ 165 τόχυ ν. 4412/2016, με τόχ Τυπόχπόχιής μεονόχ Έντυπόχ Υπευοθυνής ς
Δής ολωσής ς (ΑΤΕΥΔ).
β) απαιτειο υπόχχρεωτικαο απόχο τόχν όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα να αντικαταστής οσει εοναν υπεργόχλαοβόχ, όχοταν απόχο
τής ν ως αονω επαλής οθευσής  πρόχκυοπτει όχοτι συντρεοχόχυν λόχογόχι απόχκλεισμόχυο τόχυ και όχοτι δεν καλυοπτει τα
αντιοστόχιχα πρόχσόχοντα για τής ν εκτεολεσής  τόχυ εοργόχυ πόχυ αναλαμβαονει συομφωνα με τόχ αορθρόχ 165 τόχυ ν.
4412/2016.

 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η εογκρισής  κατασκευής ος τόχυ δής μόχπρατόχυομενόχυ εοργόχυ, απόχφασιοστής κε με τής ν αριθμ. 76/2018
’πόχοφασής  Οικόχνόχμικής ος Επιτρόχπής ος Δής ομόχυ Διόχνυοσόχυ.

26.2  Ο  Κυοριόχς  τόχυ  Έργόχυ  μπόχρει ο να  εγκαταστής οσει  για  τόχ  εοργόχ  αυτόχ ο Τεχνικόχ ο Συομβόχυλόχ. Ο
’ναοδόχχόχς  τόχυ  εοργόχυ,  εοχει  τής ν  υπόχχρεοωσής  να  διευκόχλυονει  τις  δραστής ριόχοτής τες  τόχυ  Τεχνικόχυο
Συμβόχυολόχυ, πόχυ πής γαοζόχυν απόχο τής  συμβατικής ο σχεοσής  τής ς Υπής ρεσιοας με αυτόχον.

26.3........................................................................................... 98

 ΔΡΟΣΙΑ, ΜΑΪΟΣ 2018

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ &

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με τής ν αριθμόχο πρωτ. 153/2018 απόχοφασής 
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1     Για τής ν εοννόχια των τκαοτω των όχριοωνύ δής μόχσιοων συμβαοσεων , πρβ. αορθρόχ 2 παρ. 1 περ.  29  τόχυ ν.
4412/2016. 

2 Συμπλής ρωονόχνται τα στόχιχειοα τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος.  Επισής μαιονεται όχοτι όχι αναθεοτόχντες φόχρειος
δυονανται  να  χρής σιμόχπόχιόχυον  τόχ  παρόχον  τευοχόχς  διακής ορυξής ς  για  τις  συμβαοσεις  πόχυ  αναθεοτόχυν
συομφωνα με τις διαταοξεις τόχυ Βιβλιοόχυ ΙΙ τόχυ ν. 4412/2016.

3 ’ναγραοφεται όχ κωδικόχος ταυτόχπόχιοής σής ς τής ς διατιθεομενής ς πιοστωσής ς (Απ.χ. κωδικόχος εναοριθμόχυ εοργόχυ
στόχ  ΠΔΕ  ής ο κωδικόχος  πιοστωσής ς  τόχυ  τακτικόχυ ο πρόχυοπόχλόχγισμόχυ ο τόχυ  φόχρεοα  υλόχπόχιοής σής ς).  Σε
περιοπτωσής  συγχρής ματόχδόχτόχυομενων εοργων απόχ ο πόχορόχυς τής ς Ευρωπαιοκής ος  Ένωσής ς, αναγραοφεται
και όχ τιοτλόχς τόχυ Επιχειρής σιακόχυο Πρόχγραομματόχς τόχυ ΕΣΠ’ ής ο αολλόχυ συγχρής ματόχδόχτόχυομενόχυ απόχο
πόχορόχυς ΕΕ πρόχγραομματόχς στόχ πλαιοσιόχ τόχυ όχπόχιοόχυ ειοναι ενταγμεονόχ τόχ δής μόχπρατόχυομενόχ εοργόχ.

4 Συμπλής ρωονεται ής  επωνυμιοα τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος.
5      Mεοσω τής ς λειτόχυργικόχοτής τας ''Επικόχινωνιοα'' τόχυ υπόχσυστής οματόχς
6  Πρβ.  αορθρόχ  122 τόχυ  ν.  4412/2016.  Η  πρόχκής ορυξής  συομβασής ς  περιλαμβαονει  κατ'  ελαοχιστόχν  τις

πλής ρόχφόχριοες πόχυ πρόχβλεοπόχνται στόχ Μεορόχς Γ΄ τόχυ Παραρτής οματόχς   τόχυ Πρόχσαρτής οματόχς ’΄ τόχυ ν.
4412/2016. Επισής μαιονεται όχοτι, μεοχρι τής ν εοκδόχσής  τυπόχπόχιής μεονόχυ εντυοπόχυ πρόχκής ορυξής ς συομβασής ς
για συμβαοσεις καοτω των όχριοων, όχι αναθεοτόχυσες αρχεος, μπόχρόχυον να χρής σιμόχπόχιόχυον τόχ αντιοστόχιχόχ
τυπόχπόχιής μεονόχ  εοντυπόχ  τΠρόχκής ορυξής  Συομβασής ςύ,  αντλωοντας  τόχ  απόχ ο τής  διαδρόχμής ο
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και  διαμόχρφωονόχνταος  τόχ
αναλόχογως.

7 Η περιοπτωσής  ι) συμπλής ρωονεται και περιλαμβαονεται στής  Διακής ορυξής , εφόχοσόχν ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο
πρόχβλεοπει υπόχδειογματα εγγραοφων πρόχς υπόχβόχλής ο απόχο τόχυς όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος, π.χ εγγυής τικωον
επιστόχλωον.

8 Συμπλής ρωονόχνται τυχόχον αολλα εογγραφα συομβασής ς ής ο τευοχής  πόχυ ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο κριονει αναγκαιοα
με σκόχπόχο να περιγραοψει ής ο να πρόχσδιόχριοσει στόχιχειοα τής ς συομβασής ς ής ο τής ς διαδικασιοας συοναψής ς.

9 Όταν ειοναι αδυονατόχ να παρασχεθειο ελευοθερής , πλής ορής ς, αομεσής  και δωρεαον ής λεκτρόχνικής ο πρόχοσβασής 
σε  όχρισμεονα  εογγραφα  τής ς  συομβασής ς  μπόχρει ο να  περιλής φθει ο στόχ  παρόχον  αορθρόχ  τής ς  διακής ορυξής ς
πρόχοβλεψής  όχοτι  τα  σχετικα ο εογγραφα  τής ς  συομβασής ς  θα  διατεθόχυον  με  μεοσα  αολλα  πλής ν  των
ής λεκτρόχνικωον  (Αόχοπως  τόχ  ταχυδρόχμειοόχ  ής ο αολλόχ  καταολλής λόχ  μεοσόχ  ής ο συνδυασμόχος  ταχυδρόχμικωον  ής ο
αολλων  καταλλής ολων  μεοσων  και  ής λεκτρόχνικωον  μεοσων).  Στής ν  περιοπτωσής  αυτής ο  πρόχτειονεται  ής 
ακόχολόχυθής  διατυοπωσής :  κΤα  ακόχολόχυθα  εογγραφα  τής ς  συομβασής ς  ...........................  διατιοθενται  απόχο
………………………….,  όχδόχος  …………………,  πλής ρόχφόχριοες  ………………….  τής λ.:……………..:…..  Οι
ενδιαφερόχομενόχι μπόχρόχυον ακόχομα, να λαοβόχυν γνωοσής  των παρακαοτω εγγραοφων τής ς συομβασής ς ……,
στα γραφειοα τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος καταο τις εργαοσιμες ής μεορες και ωορες.»

10 Όταν δεν μπόχρειο να πρόχσφερθειο ελευοθερής , πλής ορής ς, αομεσής  και δωρεαον ής λεκτρόχνικής ο πρόχοσβασής  σε
όχρισμεονα εογγραφα τής ς συομβασής ς, διόχοτι ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο πρόχτιοθεται να εφαρμόχοσει τής ν παρ. 2
τόχυ  αορθρόχυ  21  τόχυ  ν.  4412/2016,  αναφεορόχνται,  στόχ  παρόχον  αορθρόχ  τής ς  διακής ορυξής ς,  τα  μεοτρα
πρόχστασιοας  τόχυ  εμπιστευτικόχυ ο χαρακτής ορα  των  πλής ρόχφόχριωον,  τα  όχπόχιοα  απαιτόχυονται,  και  τόχν
τρόχοπόχ  με  τόχν  όχπόχιοόχ  ειοναι  δυνατής ο ής  πρόχοσβασής  στα  σχετικα ο εογγραφα.   Ενδεικτικαο,  λ.χ.,  ής 
αναθεοτόχυσα  αρχής ο θα  μπόχρόχυοσε  να  αναφεορει  όχοτι:  τΟ  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  αναλαμβαονει  τής ν
υπόχχρεοωσής  να τής ρής οσει εμπιστευτικαο και να μής  γνωστόχπόχιής οσει σε τριοτόχυς (Ασυμπεριλαμβανόχμεονων
των  εκπρόχσωοπων  τόχυ  ελλής νικόχυ ο και  διεθνόχυος  Τυοπόχυ),  χωριος  τής ν  πρόχής γόχυομενής  εογγραφής 
συγκαταοθεσής  τής ς ’ναθεοτόχυσας ’ρχής ος, τα ανωτεορω εογγραφα ής ο πλής ρόχφόχριοες πόχυ πρόχκυοπτόχυν απόχο
αυταο. Οι όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος διασφαλιοζόχυν τής ν τής ορής σής  των απαιτής οσεων αυτωον απόχο τόχ πρόχσωπικόχο
τόχυς,  τόχυς  υπεργόχλαοβόχυς  τόχυς  και  καοθε  αολλόχ  τριοτόχ  πρόχοσωπόχ  πόχυ  χρής σιμόχπόχιόχυον  κατα ο τής ν
αναοθεσής  ής ο εκτεολεσής  τής ς συομβασής ς. Για τόχν σκόχπόχο αυτόχο, καταο τής ν παραλαβής ο των εγγραοφων τής ς
συομβασής ς, υπόχβαολλει υπευοθυνής  δής ολωσής  τόχυ ν. 1599/1986 με τής ν όχπόχιοα δής λωονει τα ανωτεορωύ.

11  Συμπλής ρωονεται απόχο τής ν ’ναθεοτόχυσα ’ρχής ο με σαφής ονεια συγκεκριμεονής  ής μερόχμής νιοα (Α τεγκαιορως,
ής οτόχι ως τής ν... ), πρόχς απόχφυγής ο όχιασδής οπόχτε συογχυσής ς και αμφιβόχλιοας.

12   Συμπλής ρωονεται ής  τεοταρτής  ής μεορα πριν απόχο τής  λής οξής  τής ς πρόχθεσμιοας τόχυ αορθρόχυ 14 τής ς 
παρόχυοσας.Σε περιοπτωσής  πόχυ ής  ής μεορα αυτής ο ειοναι αργιοα, τιοθεται ής  πρόχής γόχυομενής  αυτής ος εργαοσιμής  
ής μεορα. Πρβλ και αορθρόχ 11 τής ς υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.’. (Α3821 Β').

13  Πρβλ. αορθρόχ 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τής ς υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.’. 
14   Σε περιοπτωσής  εφαρμόχγής ος τής ς διαδικασιοας τόχυ αορθρόχυ 95 παρ. 2 περ. Β υπόχπ. ’α τόχυ ν. 

4412/2016 τΕλευοθερής  συμπλής ορωσής  τιμόχλόχγιοόχυύ, όχι αναθεοτόχυσες αρχεος περιλαμβαονόχυν στής ν εν 
λόχογω περιοπτωσής   (Αστ) αναφόχραο για τής ν υπόχβόχλής ο τόχυ σχετικόχυο τιμόχλόχγιοόχυ.

15  Επισής μαιονεται  όχοτι  αν  ής  αναθεοτόχυσα  αρχής ο θεωρής οσει  όχοτι  πρόχσφόχρεος  φαιονόχνται  ασυνής οθιστα

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf


χαμής λεος,  απαιτει ο απόχ ο τόχυς  όχικόχνόχμικόχυος  φόχρειος  να  εξής γής οσόχυν  τής ν  τιμής ο ής ο τόχ  κόχοστόχς  πόχυ
πρόχτειονόχυν  στής ν  πρόχσφόχρα ο τόχυς,  εντόχος  απόχκλειστικής ος  πρόχθεσμιοας,  κατα ο ανωοτατόχ  όχοριόχ  δεοκα
ής μερωον απόχο τής ν κόχινόχπόχιοής σής  τής ς σχετικής ος πρόχοσκλής σής ς. Στής ν περιοπτωσής  αυτής ο εφαρμόχοζόχνται τα
αορθρα 88 και 89 τόχυ ν. 4412/2016.

16  Η εν λόχογω πρόχθεσμιοα καθόχριοζεται στα εογγραφα τής ς συομβασής ς και δεν μπόχρειο να ειοναι μικρόχοτερής 
των δεοκα (Α10) όχυοτε μεγαλυοτερής  των ειοκόχσι (Α20) ής μερωον απόχο τής ν κόχινόχπόχιοής σής  τής ς πρόχοσκλής σής ς
υπόχβόχλής ος των δικαιόχλόχγής τικωον τόχυ πρόχσωρινόχυο αναδόχοχόχυ.

17 Πρβλ. αορθρόχ 103 παρ. 1 τόχυ ν. 4412/2016, όχοπως τρόχπόχπόχιής οθής κε με τόχ αορθρόχ 107 περ. 19 τόχυ ν.
4497/2017 (Α’ 171). 

18 Με τής ν επιφυολαξής  των παρ. 7 και 8 τόχυ αορθρόχυ 78 τόχυ ν. 4412/2016 (Α λής οψής  επανόχρθωτικωον
μεοσων ).

19 Επισής μαιονεται όχοτι,  για τις συμβαοσεις καοτω των όχριοων,  στις όχπόχιοες αφόχραο τόχ παρόχον τευοχόχς,  τα
δικαιόχλόχγής τικα ο τόχυ  αορθρόχυ  80  τόχυ  ν.  4412/2016  υπόχβαολλόχνται  επικαιρόχπόχιής μεονα  απόχ ο τόχν
πρόχσωρινόχ ο αναοδόχχόχ,  εοπειτα  απόχ ο σχετικής ο πρόχοσκλής σής  τής ς  αναθεοτόχυσας  αρχής ος,  μόχονόχ  στής ν
περιοπτωσής  τόχυ πρόχσυμβατικόχυο ελεογχόχυ (Απρβ. αορθρόχ 105 παρ. 3 περ. γ' τόχυ ν. 4412/2016, όχοπως
τρόχπόχπόχιής οθής κε  απόχ ο τής ν  περ.  26  τόχυ  αορθρόχυ  107  τόχυ  ν.  4497/2017  (Α’'  171).  Σε  διαφόχρετικής ο
περιοπτωσής , απαλειοφεται τόχ πρωοτόχ εδαοφιόχ τόχυ αορθρόχυ 4.2 περ. ε). 

20 Η απόχοφασής  κατακυορωσής ς κόχινόχπόχιειοται στόχν πρόχσωρινόχο αναοδόχχόχ: 1) στής ν περιοπτωσής  υπόχβόχλής ος
επικαιρόχπόχιής μεονων δικαιόχλόχγής τικωον, μεταο τόχν εολεγχόχ αυτωον καταο τόχ αορθρόχ 4.2 ε' πρωοτόχ εδαοφιόχ,
και 2) στής ν περιοπτωσής  πόχυ δεν απαιτειοται ής  υπόχβόχλής ο αυτωον, μεταο τής ν όχλόχκλής ορωσής  τόχυ ελεογχόχυ
των δικαιόχλόχγής τικωον τόχυ πρόχσωρινόχυο αναδόχοχόχυ καταο τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 4.2 α' εοως δ' τής ς
παρόχυοσας.

21 Πρβλ. παρ. 7 τόχυ αορθρόχυ 379 τόχυ ν. 4412/2016, όχοπως τρόχπόχπόχιής οθής κε με τόχ αορθρόχ 43 παρ. 4 τόχυ ν.
4487/2017 (Α’’ 116).  Πρβ. και αορθρόχ 15 παρ. 1 τής ς ΚΥ’ 117384/26-10-2017. 
22  Πρβλ. αορθρόχ 361 τόχυ ν. 4412/2016.
23  Πρβλ. αορθρόχ 367 τόχυ ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
24  Πρβλ. αορθρόχ 372 παρ. 1 εοως 3 τόχυ ν. 4412/2016.
25  Πρβλ.  αορθρόχ 80 παρ.  10 ν.  4412/2016,  όχοπως τρόχπόχπόχιοής θής κε με τόχ αορθρόχ 107 περ.  14 τόχυ ν.

4497/2017 (Α’ 171). 
26 Τιοθεται  μόχονόχ  εφόχοσόχν  πρόχοκειται  για  συγχρής ματόχδόχτόχυομενόχ  εοργόχ  απόχ ο πόχορόχυς  τής ς  Ευρωπαιοκής ος

Ένωσής ς.
27 Τιοθεται μόχονόχ εφόχοσόχν επιλεγειο ής  διενεοργεια κλής ορωσής ς για τής  συγκρόχοτής σής  συλλόχγικωον όχργαονων.
28 ’πόχο 1-1-2017 τιοθεται σε ισχυο τόχ π.δ 80/2016 (Α’' 145), τόχ όχπόχιοόχ με τόχ αορθρόχ 13 καταργειο τόχ π.δ

113/2010.
29 Τιοθεται μόχονόχ όχοταν εκ τόχυ συμβατικόχυο πόχσόχυο (Α1.000.000 ΕΥΡΩ χωριος ΦΠ’), πρόχκυοπτει υπόχχρεοωσής 

όχνόχμαστικόχπόχπιοής σής ς των μετόχχωον των ’.Ε.
30 Νόχομόχι, ΠΔ και υπόχυργικεος απόχφαοσεις πόχυ εκδιοδόχνται μεταο τής ν εοναρξής  τής ς διαδικασιοας συοναψής ς

τής ς  συομβασής ς  συομφωνα  με  τόχ  αορθρόχ  120  τόχυ  ν.  4412/2016,   δεν  απόχτελόχυον  μεορόχς  τόχυ
εφαρμόχστεοόχυ θεσμικόχυο πλαισιοόχυ τής ς.

31 Όταν  πρόχοκειται  για  συγχρής ματόχδόχτόχυομενόχ  απόχ ο τής ν  Ε.Ε.  εοργόχ,  τόχυοτόχ  να  αναγραοφεται  στής 
Διακής ορυξής  και  ειδικόχοτερα  να  αναγραοφεται  όχ  τιοτλόχς  τής ς  Πραοξής ς  και  τόχυ  Επιχειρής σιακόχυο
Πρόχγραομματόχς στόχ πλαιοσιόχ τόχυ όχπόχιοόχυ ειοναι ενταγμεονόχ τόχ δής μόχπρατόχυομενόχ εοργόχ, καθωος και τα
πόχσόχσταο συγχρής ματόχδόχοτής σής ς τής ς δαπαονής ς τόχυ εοργόχυ απόχο εθνικόχυος και ενωσιακόχυος πόχορόχυς (Αμε
αναφόχρα ο στόχ  διαρθρωτικόχ ο ταμειοόχ).  Επιοσής ς,  ής  σχετικής ο συμπλής ορωσής  ακόχλόχυθει ο τής  διακριτής ο
όχρόχλόχγιοα Συλλόχγικεος ’πόχφαοσεις (Α Σ’ ) εοργων  ής ο Κ’Ε, αναολόχγα τής ν πής γής ο χρής ματόχδόχοτής σής ς (ΑΠΔΕ ής ο
Τακτικόχος πρόχυοπόχλόχγισμόχος). Για τόχ ζής οτής μα τής ς  αναολής ψής ς δαπανωον δής μόχσιοων επενδυοσεων,  βλ. και
αορθρόχ 5 τόχυ π.δ. 80/2016.

32 Οι κρατής οσεις πρόχσαρμόχοζόχνται αναολόχγα με τόχν φόχρεοα εκτεολεσής ς τόχυ εοργόχυ.
33  Ή/και ής  Επιτρόχπής ο Διαγωνισμόχυο, καταο περιοπτωσής  (Απρβλ. αορθρόχ 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τής ς με. αρ.

117384/26-10-2017   Κ.Υ.’.).
34   Πρβλ. όχμόχιοως πρόχής γόχυομενής  υπόχσής μειοωσής .
35  Συομφωνα με τόχ αορθρόχ 4 παρ. 4 τόχυ π.δ 80/2016 τ’ναολής ψής  υπόχχρεωοσεων απόχο τόχυς διαταοκτεςύ (Α ’΄

145 ): τΟι διακής ρυοξεις, όχι απόχφαοσεις αναοθεσής ς και όχι συμβαοσεις πόχυ συναοπτόχνται για λόχγαριασμόχο
των  φόχρεοων  Γενικής ος  Κυβεορνής σής ς  αναφεορόχυν  απαραιοτής τα  τόχν  αριθμόχ ο και  τής  χρόχνόχλόχγιοα  τής ς
απόχοφασής ς αναολής ψής ς υπόχχρεοωσής ς, τόχν αριθμόχο καταχωορισής ος τής ς στα λόχγιστικαο βιβλιοα τόχυ όχικειοόχυ
φόχρεοα, καθωος και τόχν αριθμόχο τής ς απόχοφασής ς εογκρισής ς τής ς πόχλυετόχυος αναολής ψής ς σε περιοπτωσής  πόχυ



ής  δαπαονής  εκτειονεται σε περισσόχοτερα τόχυ ενόχος όχικόχνόχμικαο εοτής .". Επιοσής ς, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 12
παρ. 2 γ) τόχυ ιοδιόχυ π.δ : τΔιακής ρυοξεις, όχοπόχυ απαιτειοται, και απόχφαοσεις αναοθεσής ς πόχυ εκδιοδόχνται
και συμβαοσεις πόχυ συναοπτόχνται απόχο φόχρειος τής ς Γενικής ος Κυβεορνής σής ς ειοναι αοκυρες, εφόχοσόχν δεν εοχει
πρόχής γής θει ο αυτωον  ής  εοκδόχσής  τής ς  απόχοφασής ς  αναολής ψής ς  υπόχχρεοωσής ς  τόχυ  αορθρόχυ  2,  παρ.  2  τόχυ
παρόχοντόχς. "Πρβλ.  και  αορθρόχ  5  τόχυ  ως  αονω  διαταογματόχς  τ’ναολής ψής  δαπανωον  δής μόχσιοων
επενδυοσεωνύ.

36  Σε περιοπτωσής  πόχυ περιλαμβαονόχνται τυχόχον δικαιωοματα πρόχαιορεσής ς, διαμόχρφωονεται αναλόχογως ής  
εκτιμωομενής  αξιοα τής ς συομβασής ς (Απρόχυοπόχλόχγισμόχος δής μόχπραοτής σής ς) και τόχ παρόχον αορθρόχ (Απρβ. αορθρα
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' τόχυ ν. 4412/2016).

37 Τόχ  πόχσόχ ο των  απρόχοβλεπτων  δαπανωον  επαναυοπόχλόχγιοζεται  κατα ο τής ν  υπόχγραφής ο τής ς  συομβασής ς,
αναολόχγα με τής ν πρόχσφερθειοσα εοκπτωσής , ωοστε να διατής ρειοται ής  εν λόχογω πόχσόχστιαιοα αναλόχγιοα τόχυ
9% επι ο τής ς  δαπαονής ς  εργασιωον  με  ΓΕ&ΟΕ,  συομφωνα με  τής ν  παραογραφόχ 3  τόχυ  αορθρόχυ  156 ν.
4412/2016. 

38 Πρβλ. αορθρόχ 6 παρ. 7 τόχυ ν. 4412/2016.
39 Μπόχρει ο ής  εοναρξής  τής ς πρόχθεσμιοας να όχριοζεται διαφόχρετικαο,   αν λόχογόχυ χαορής  δεν πρόχβλεοπεται  ής 

αομεσής  εοναρξής  των εργασιωον (Ααορθρόχ 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
40 Με τής ν επιφυολαξής  τής ς επόχομενής ς υπόχσής μειοωσής ς.
41  Οι αναθεοτόχυσες αρχεος μπόχρει ο να επιτρεοπόχυν τής ν υπόχβόχλής ο εναλλακτικωον πρόχσφόχρωον και στής ν

περιοπτωσής  αυτής ο πρόχσαρμόχοζεται αντιστόχιοχως τόχ 13.4. (Α πρβλ αορθρόχ 57  τόχυ ν. 4412/2016 ).
42  Τόχ πόχσόχστόχο τής ς εγγυοής σής ς συμμετόχχής ος δεν μπόχρειο να υπερβαιονει τόχ 2% τής ς εκτιμωομενής ς αξιοας τής ς

συομβασής ς, χωριος τόχ Φ.Π.’., με αναολόχγής  στρόχγγυλόχπόχιοής σής  (Ααορθρόχ 72 παρ. 1 περ. α εδαοφιόχ πρωοτόχ
τόχυ ν. 4412/2016).

43 Πρβ. αορθρόχ 72 παρ. 1 τόχυ ν. 4412/2016, όχοπως τρόχπόχπόχιής οθής κε  με τής ν περ. 4 τόχυ αορθρόχυ 107 τόχυ ν.
4497/2017 (Α’' 171).

44 Εφόχοσόχν συντρεοχει περιοπτωσής , καταο τόχ αορθρόχ 149 τόχυ ν. 4412/2016, όχπόχοτε μνής μόχνευοόχνται και όχι
απαραιοτής τες λεπτόχμεορειες. 

45 Συμπλής ρωονεται αν πρόχβλεοπεται ής ο όχοχι ής  χόχρής ογής σής  πρόχκαταβόχλής ος.  Συομφωνα με τής ν παραογραφόχ 10
εδ. α τόχυ αορθρόχυ 25 τόχυ ν. 3614/2007 (Αόχοπως πρόχστεοθής κε με τής ν παρ. 3 τόχυ αορθρόχυ 242 τόχυ ν.
4072/2012),  στις  περιπτωοσεις  συγχρής ματόχδόχτόχυομενων  δής μόχοσιων  εοργων  στις  διακής ρυοξεις
υπόχχρεωτικα ο περιλαμβαονεται  δυνατόχοτής τα  χόχρής ογής σής ς  πρόχκαταβόχλής ος.  Η  υπόχχρεοωσής  αυτής ο
εξακόχλόχυθειο να ισχυοει και για τα πρόχγραομματα τής ς περιόχοδόχυ 2014-2020 δυναομει τής ς παρ. 15 τόχυ
αορθρόχυ 59 τόχυ ν. 4314/2014.

46 Εφόχοσόχν  πρόχβλεοπεται  πρόχκαταβόχλής ο συμπλής ρωονόχνται  όχι  όχορόχι  για  τής ν  εγγυής τικής ο επιστόχλής ο
πρόχκαταβόχλής ος. Επισής μαιονεται όχοτι ής  εγγυοής σής  καλής ος εκτεολεσής ς καλυοπτει και τής ν παρόχχής ο ισόχοπόχσής ς
πρόχκαταβόχλής ος πρόχς τόχν αναοδόχχόχ, χωριος να απαιτειοται ής  καταοθεσής  εγγυοής σής ς πρόχκαταβόχλής ος. Στής ν
περιοπτωσής  πόχυ  με  τής ν  παρόχυοσα  όχριοζεται   μεγαλυοτερόχ  υοψόχς  πρόχκαταβόχλής ος  (Απχ  15%),  αυτής ο
λαμβαονεται  με  τής ν  καταοθεσής  απόχ ο τόχν  αναοδόχχόχ  εγγυοής σής ς  πρόχκαταβόχλής ος  πόχυ  θα  καλυοπτει  τής 
διαφόχραο μεταξυ ο τόχυ πόχσόχυ ο τής ς εγγυοής σής ς καλής ος εκτεολεσής ς και τόχυ πόχσόχυ ο τής ς καταβαλλόχομενής ς
πρόχκαταβόχλής ος (Απαρ. 1 δ αορθρόχυ 72 τόχυ ν. 4412/2016).

47  Οι αναθεοτόχυσες αρχεος μπόχρόχυον να ζής τόχυον απόχο τόχυς πρόχσφεορόχντες να παραοσχόχυν κΕγγυοής σής  καλής ος
λειτόχυργιοας»  για  τής ν  απόχκαταοστασής  των  ελαττωμαοτων  πόχυ  ανακυοπτόχυν  ής ο των  ζής μιωον  πόχυ
πρόχκαλόχυονται  απόχ ο δυσλειτόχυργιοα  των  εοργων  κατα ο τής ν  περιοόχδόχ  εγγυοής σής ς  καλής ος  λειτόχυργιοας,
εφόχοσόχν  πρόχβλεοπεται  στα  εογγραφα  τής ς  συομβασής ς.  Τόχ  υοψόχς  τής ς  εγγυοής σής ς  καλής ος  λειτόχυργιοας
συμπλής ρωονεται σε  συγκεκριμεονόχ χρής ματικόχ ο πόχσόχο.   Οι  εγγυής τικεος  επιστόχλεος  καλής ος  λειτόχυργιοας
περιλαμβαονόχυν  κατ’  ελαοχιστόχν  τα  αναφερόχομενα  στής ν  παραογραφόχ  15.2  τής ς  παρόχυοσας  και
επιπρόχοσθετα, τόχν αριθμόχο και τόχν τιοτλόχ τής ς σχετικής ος συομβασής ς.

48 Τα γραμμαοτια συοστασής ς χρής ματικής ος παρακαταθής οκής ς τόχυ Ταμειοόχυ Παρακαταθής κωον και Δανειοων,
για  τής ν  παρόχχής ο εγγυής οσεων  συμμετόχχής ος  και  καλής ος  εκτεολεσής ς  (Αεγγυόχδόχτικής ο παρακαταθής οκής )
συστής ονόχνται συομφωνα με τής ν ειδικής ο νόχμόχθεσιοα πόχυ  διεοπει αυτόχο και ειδικόχοτερα βαοσει τόχυ αορθρόχυ
4  τόχυ  π.δ  τής ς  30  Δεκεμβριοόχυ  1926/3  Ιανόχυαριοόχυ  1927  (ΑτΠερι ο συσταοσεως  και  απόχδόχοσεως
παρακαταθής κωον και καταθεοσεων παραο τω Ταμειοω Παρακαταθής κωον και Δανειοωνύ). Πρβλ. Τόχ με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 εογγραφόχ τής ς Ε.’.’.ΔΗ.ΣΥ. (Α’Δ’: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

49 Πρβλ.  και  τα  ειδικόχοτερα  όχριζόχομενα  στόχ  αορθρόχ  4.1.ζ.  τής ς  παρόχυοσας,  ως  πρόχς  τις  εγγυής οσεις
συμμετόχχής ος.

50  Η  πρόχθεσμιοα  παραλαβής ος  των  πρόχσφόχρωον  καθόχριοζεται  συομφωνα  με  τόχ  αορθρόχ  27  τόχυ  ν.
4412/2016 .



51 Πρόχτειονεται όχι αναθεοτόχυσες αρχεος να όχριοζόχυν τής ν ής μερόχμής νιοα ής λεκτρόχνικής ος απόχσφραογισής ς των
πρόχσφόχρωον  μετα ο τής ν  παρεολευσής  τριωον  εργασιομων  ής μερωον  απόχ ο τής ν  καταλής κτικής ο ής μερόχμής νιοα
υπόχβόχλής ος  των πρόχσφόχρωον,  πρόχκειμεονόχυ  να  εοχει  πρόχσκόχμιστει ο απόχ ο τόχυς  συμμετεοχόχντες  και  ής 
πρωτόχοτυπής  εγγυοής σής  συμμετόχχής ος,  συομφωνα  με  τα  πρόχβλεπόχομενα  στόχ  αορθρόχ  3.5.  περ.  β  τής ς
παρόχυοσας.

52 Οριοζεται όχ χρόχονόχς απόχο τής ν ’ναθεοτόχυσα ’ρχής ο κατ΄ εκτιομής σής  των ιδιαιτερόχτής οτων τής ς διαδικασιοας.
Για τόχν καθόχρισμόχο τόχυ χρόχονόχυ ισχυοόχς τής ς πρόχσφόχραος, πρβ. Άρθρόχ 97 παρ. 3 τόχυ ν. 4412/2016.

53  Πρβ. υπόχσής μειοωσής  για πρόχκής ορυξής  συομβασής ς στόχ αορθρόχ 2.1 τής ς παρόχυοσας.
54 Συομφωνα με τις περ. (Α31) και (Α35) παρ. 1 και τής ν παρ. 3 αορθρόχυ 377 καθωος και τις παρ. 11 και 12

αορθρόχυ 379 ν. 4412/2016, εξακόχλόχυθει ο ής  υπόχχρεοωσής  δής μόχσιοευσής ς πρόχκής ορυξής ς συομφωνα με τις
παρ. 7 και 8 αορθρόχυ 15 ν. 3669/2008 μεοχρι τής ν  31/12/2017 σε δυοόχ ής μερής οσιες εφής μεριοδες και
στόχν περιφερειακόχο και τόχπικόχο τυοπόχ μεοχρι 31/12/2020 (Απρβλ και τής ν ενόχοτής τα Δ τής ς εγκυκλιοόχυ με
αριθ. Ε. 16/2007 τής ς ΓΓΔΕ τόχυ ΥΠΕΧΩΔΕ).

55 Πρβ. Άρθρόχ 25 τόχυ ν. 4412/2016. Επισής μαιονεται όχοτι όχι αναθεοτόχυσες αρχεος δεν μπόχρόχυον να καλόχυον
συγκεκριμεονες ταοξεις/ πτυχιοα τόχυ ΜΕΕΠ. 

56  Κατ’  αντιστόχιχιοα  με  τα  όχυσιωοδής  χαρακτής ριστικα ο τόχυ  εοργόχυ  συομφωνα  με  τόχ  αορθρόχ  11  τής ς
παρόχυοσας (Ααναφεορεται ής  κατής γόχριοα ής ο όχι κατής γόχριοες στις όχπόχιοες εμπιοπτει τόχ εοργόχ συομφωνα με τόχ
αορθρόχ 100 τόχυ ν. 3669/2008 και τόχυς ειδικόχοτερόχυς όχορόχυς τόχυ αορθρόχυ 76 ν. 4412/2016).

57  Πρβλ περ. ε παρ. 1 αορθρόχυ 91 ν. 4412/2016.
58 Πρβλ. αορθρόχ 73 παρ. 1 εδ. α τόχυ ν. 4412/2016, όχοπως τρόχπόχπόχιής οθής κε με τόχ αορθρόχ 107 περ. 6 τόχυ ν.

4497/2017. Επισής μαιονεται όχοτι όχι αναθεοτόχυσες αρχεος πρεοπει να πρόχσαρμόχοζόχυν τόχ σχετικόχο πεδιοόχ
τόχυ  Μεορόχυς  ΙΙΙ.’  τόχυ  ΤΕΥΔ  και  ειδικόχοτερα,  αντι ο τής ς  αναφόχραος  σε  ττελεσιοδικής  καταδικαστικής ο
απόχοφασής ύ,  δεδόχμεονής ς  τής ς  ως  αονω  νόχμόχθετικής ος  μεταβόχλής ος,  να  θεοτόχυν  τής  φραοσής  ταμεταοκλής τής 
καταδικαστικής ο απόχοφασής ύ, ής  δε σχετικής ο δής ολωσής  τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα στόχ ΤΕΥΔ αφόχραο μόχονόχ σε
αμεταοκλής τες καταδικαστικεος απόχφαοσεις.

59 Πρβλ.  αορθρόχ 73 παρ.  1  τελευταιοα  δυοόχ εδαοφια τόχυ ν.  4412/2016,  όχοπως τρόχπόχπόχιής οθής καν με  τόχ
αορθρόχ 107 περ. 7 τόχυ ν. 4497/2017.
60 Πρβ. αορθρόχ 73 παρ. 2 περιοπτωσής  γ τόχυ ν. 4412/2016 , ής  όχπόχιοα πρόχστεοθής κε με τόχ αορθρόχ 39 τόχυ ν.
4488/2017.

61  Επισής μαιονεται  όχοτι  ής  εν  λόχογω  πρόχοβλεψής  για  παρεοκκλισής  απόχ ο τόχν  υπόχχρεωτικόχ ο απόχκλεισμόχο
απόχτελει ο δυνατόχοτής τα τής ς  αναθεοτόχυσας  αρχής ος  (Απρβλ.  Άρθρόχ  73  παρ.  3  τόχυ  ν.  4412/2016).  Σε
περιοπτωσής  πόχυ δεν επιθυμειο να πρόχβλεοψει τής  σχετικής ο δυνατόχοτής τα, ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο διαγραοφει
τής ν  παραογραφόχ αυτής ο.

62 Επισής μαιονεται  όχοτι   ής  εν  λόχογω  πρόχοβλεψής  για  παρεοκκλισής  απόχ ο τόχν  υπόχχρεωτικόχ ο απόχκλεισμόχο
απόχτελει ο δυνατόχοτής τα τής ς  αναθεοτόχυσας  αρχής ος  (Απρβλ.  Άρθρόχ  73  παρ.  3  τόχυ  ν.  4412/2016).  Σε
περιοπτωσής  πόχυ δεν επιθυμειο να πρόχβλεοψει τής  σχετικής ο δυνατόχοτής τα, ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο διαγραοφει
τής ν παραογραφόχ  αυτής ο.

63  Οι λόχογόχι τής ς παραγραοφόχυ 22.’.4.  απόχτελόχυον δυνής τικόχυος  λόχογόχυς απόχκλεισμόχυ ο συομφωνα με τόχ
αορθρόχ 73 παρ.  4  ν.  4412/2016.  Κατα ο συνεοπεια,  ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο δυοναται  να επιλεοξει  εοναν,
περισσόχοτερόχυς, όχολόχυς ής ο ενδεχόχμεονως και κανεοναν απόχο τόχυς λόχογόχυς απόχκλεισμόχυο συνεκτιμωοντας
τα  ιδιαιοτερα  χαρακτής ριστικα ο τής ς  υπόχ ο αναοθεσής  συομβασής ς  (Αεκτιμωομενής  αξιοα  αυτής ος,  ειδικεος
περισταοσεις κλπ), με σχετικής ο πρόχοβλεψής  στόχ παρόχον σής μειοόχ τής ς διακής ορυξής ς. 

64  Σής μειωονεται  όχοτι  όχ  ανωτεορω  εθνικόχος  λόχογόχς  απόχκλεισμόχυ ο τιοθεται  στής  διακής ορυξής  μόχονόχ  για
συμβαοσεις εοργων πρόχυοπόχλόχγισμόχυο εκτιμωομενής ς αξιοας ανωοτερής ς τόχυ 1.000.000,00 ευρωο  και στής ν
περιοπτωσής  αυτής ο συμπλής ρωονεται στόχ Μεορόχς ΙΙΙ Δ τόχυ ΤΕΥΔ 

65  Πρβλ. αορθρόχ 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, ής  όχπόχιοα πρόχστεοθής κε με τόχ αορθρόχ 107 περ. 9 τόχυ ν. 
4497/2017. 

66  Υπενθυμιοζεται όχοτι  αναφόχραο στής ν παραογραφόχ 22.’.4 θα γιονει μόχονόχ στής ν περιοπτωσής  πόχυ ής  
’ναθεοτόχυσα ’ρχής ο επιλεοξει καοπόχιόχν απόχο τόχυς δυνής τικόχυος λόχογόχυς απόχκλεισμόχυο.

67  Επισής μαιονεται όχοτι όχολα τα κριτής ορια πόχιόχτικής ος επιλόχγής ος, πλής ν τής ς καταλλής λόχοτής τας για τής ν αοσκής σής 
επαγγελματικής ος δραστής ριόχοτής τας (Ααρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμόχο με τόχ αρ. 76 τόχυ ν. 4412/2016),
ειοναι πρόχαιρετικαο για τής ν αναθεοτόχυσα αρχής ο και πρεοπει να σχετιοζόχνται και να ειοναι αναολόχγα με τόχ
αντικειομενόχ τής ς συομβασής ς (Ααορθρόχ 75 παρ. 1 τόχυ ν. 4412/2016). Σε καοθε περιοπτωσής , πρεοπει να
διαμόχρφωονόχνται  κατα ο τρόχοπόχ,  ωοστε  να  μής ν  περιόχριοζεται  δυσαναολόχγα  ής  συμμετόχχής ο των
ενδιαφερόχομενων όχικόχνόχμικωον φόχρεοων στόχυς διαγωνισμόχυος. Καταο τόχ σταοδιόχ τόχυ πρόχσδιόχρισμόχυο



των  κριτής ριοων  καταλλής λόχοτής τας  των  υπόχψής φιοων,  ειοναι  αναγκαιοόχ  να  τής ρόχυονται  απόχ ο τις
αναθεοτόχυσες  αρχεος,  όχι  θεμελιωοδεις  ενωσιακεος  αρχεος,  ιδιοως  ής  αρχής ο τής ς  ιοσής ς  μεταχειορισής ς  των
συμμετεχόχοντων, τής ς απόχφυγής ος των διακριοσεων, τής ς διαφαονειας και τής ς αναοπτυξής ς τόχυ ελευοθερόχυ
ανταγωνισμόχυο.  Τα  κριτής ορια  επιλόχγής ος  τόχυ  αορθρόχυ 22.Β ε  22.Ε εξεταοζόχνται  κατα ο τής  διαδικασιοα
ελεογχόχυ τής ς καταλλής λόχοτής τας τόχυ πρόχσφεορόχντόχς να εκτελεοσει τής  συομβασής  (Ακριτής ορια τon/offύ). 

68  Επισής μαιονεται όχοτι όχι αναθεοτόχυσες αρχεος δεν μπόχρόχυον να καλόχυον συγκεκριμεονες ταοξεις/ πτυχιοα
τόχυ ΜΕΕΠ. Πρβλ. αορθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όχοπως ισχυοόχυν δυναομει τόχυ αορθρόχυ 119 παρ. 5 περ. α'
εοως δ' τόχυ ν. 4472/2017, σε συνδυασμόχο με τόχ αορθρόχ 75 παρ. 2 & 5 τόχυ ν. 4412/2016 (Απρβ. και
αορθρόχ 80 παρ. 1 τόχυ ν. 3669/2008, όχοπως αντικατασταοθής κε με τόχ αορθρόχ 119 παρ. 5 περ. ής ' τόχυ ν.
4472/2017).

69  Οι αναθεοτόχυσες αρχεος μπόχρόχυον να επιβαολλόχυν απαιτής οσεις πόχυ να διασφαλιοζόχυν όχοτι όχι όχικόχνόχμικόχιο
φόχρειος διαθεοτόχυν τής ν αναγκαιοα όχικόχνόχμικής ο και χρής ματόχδόχτικής ο ικανόχοτής τα για τής ν εκτεολεσής  τής ς
συομβασής ς. Όλες όχι απαιτής οσεις πρεοπει να σχετιοζόχνται και να ειοναι αναολόχγες με τόχ αντικειομενόχ τής ς
συομβασής ς (Απρβ. αορθρόχ 75 παρ. 1 τελευταιοόχ εδαοφιόχ και αρ. 75 παρ. 3 τόχυ ν. 4412/2016). Οι εν λόχογω
απαιτής οσεις καθόχριοζόχνται περιγραφικαο στόχ παρόχον σής μειοόχ, χωριος παραπόχμπής ο σε ταοξεις/πτυχιοα τόχυ
ΜΕΕΠ. Σε καοθε περιοπτωσής  και μεοχρι τής ν καταοργής σής  των αορθρων 80 εοως 110 τόχυ ν. 3669/2008 και
τής ν εοναρξής  ισχυοόχς τόχυ π.δ. τόχυ αορθρόχυ 118 παρ. 20 τόχυ ν. 4472/2017, επισής μαιονεται όχοτι, εφόχοσόχν ής 
αναθεοτόχυσα αρχής ο επιλεοξει τής ν παραπόχμπής ο σε ταοξεις/πτυχιοα τόχυ ΜΕΕΠ ως πρόχς τόχν καθόχρισμόχο
των  απαιτής οσεων  για  τις  εγγεγραμμεονες  στόχ  ΜΕΕΠ  εργόχλής πτικεος  επιχειρής οσεις,  πρεοπει  να
περιγραοψει  αναλυτικα ο τις  αντιοστόχιχες  απαιτής οσεις  και  για  τις  αλλόχδαπεος  εργόχλής πτικεος
επιχειρής οσεις.

70  Οι αναθεοτόχυσες αρχεος μπόχρόχυον να επιβαολλόχυν απαιτής οσεις πόχυ να διασφαλιοζόχυν όχοτι όχι όχικόχνόχμικόχιο
φόχρειος  διαθεοτόχυν  τής ν  αναγκαιοα  τεχνικής ο και  επαγγελματικής ο ικανόχοτής τα  για  τής ν  εκτεολεσής  τής ς
συομβασής ς. Όλες όχι απαιτής οσεις πρεοπει να σχετιοζόχνται και να ειοναι αναολόχγες με τόχ αντικειομενόχ τής ς
συομβασής ς (Απρβ. αορθρόχ 75 παρ. 1 τελευταιοόχ εδαοφιόχ και αρ. 75 παρ. 4 τόχυ ν. 4412/2016). Οι εν λόχογω
απαιτής οσεις  καταρχαος  καθόχριοζόχνται  περιγραφικα ο στόχ  παρόχον  σής μειοόχ,  χωριος  παραπόχμπής ο σε
ταοξεις/πτυχιοα  τόχυ  ΜΕΕΠ ής ο βαθμιοδες/κατής γόχριοες  τόχυ  ΜΕΚ.  Σε  καοθε  περιοπτωσής  και  μεοχρι  τής ν
καταοργής σής  των αορθρων 80 εοως 110 τόχυ ν. 3669/2008 και τής ν εοναρξής  ισχυοόχς τόχυ π.δ. τόχυ αορθρόχυ
118  παρ.  20  τόχυ  ν.  4472/2017,  επισής μαιονεται  όχοτι,   εφόχοσόχν  ής  αναθεοτόχυσα  αρχής ο επιλεοξει  τής ν
παραπόχμπής ο σε ταοξεις/πτυχιοα τόχυ ΜΕΕΠ ής ο βαθμιοδες/κατής γόχριοες τόχυ ΜΕΚ ως πρόχς τόχν καθόχρισμόχο
των απαιτής οσεων για τις  εγγεγραμμεονες στόχ ΜΕΕΠ εργόχλής πτικεος  επιχειρής οσεις  (Απχ.  στελεοχωσής ),
πρεοπει να περιγραοψει αναλυτικαο τις αντιοστόχιχες απαιτής οσεις και για τις αλλόχδαπεος εργόχλής πτικεος
επιχειρής οσεις. 

71 Πρόχαιρετικής ο επιλόχγής ο:  Η παρ. 22.Ε τιοθεται καταο διακριτικής ο ευχεορεια τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος και
συμπλής ρωονεται συομφωνα με τόχ αορθρόχ 82 τόχυ ν. 4412/2016. Επισής μαιονεται όχοτι όχολες όχι απαιτής οσεις
πρεοπει να σχετιοζόχνται και να ειοναι αναολόχγες με τόχ αντικειομενόχ τής ς συομβασής ς (Ααορθρόχ 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).

72  Τόχ εδαοφιόχ αυτόχο πρόχστιοθεται καταο τής ν κριοσής  τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος συομφωνα με τόχ αορθρόχ 78
παρ. 1 τόχυ ν. 4412/2016, αολλως διαγραοφεται.

73  Πρόχαιρετικής ο επιλόχγής ο. Συομφωνα  με  τόχ  αορθρόχ  78  παρ.  2  τόχυ  ν.  4412/2016,  στής ν  περιοπτωσής 
συμβαοσεων εοργων όχι αναθεοτόχυσες αρχεος μπόχρόχυον να απαιτόχυον τής ν εκτεολεσής  όχρισμεονων κριοσιμων
καθής κόχοντων απευθειοας  απόχ ο τόχν  ιοδιόχ  τόχν πρόχσφεορόχντα (Α  πρόχαιρετικής ο σής μειοωσής  τόχυ  ανωτεορω
εδαφιοόχυ).

74 Ως πρόχς τόχν τρόχοπόχ υπόχβόχλής ος  των απόχδεικτικωον μεοσων τόχυ παρόχοντόχς αορθρόχυ,  τα όχπόχιοα εοχόχυν
συνταχθειο/ παραχθειο απόχο τόχυς ιοδιόχυς τόχυς όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος πρβλ. αορθρόχ 8 παρ. 3 τής ς με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.’.

75  Επισής μαιονεται όχοτι ής  ανωτεορω δυνατόχοτής τα εναπόχοκειται στής  διακριτικής ο ευχεορεια τόχυ όχικόχνόχμικόχυο
φόχρεοα. Εξακόχλόχυθει ο να υφιοσταται ής  δυνατόχοτής τα να υπόχγραοφεται τόχ ΤΕΥΔ απόχο τόχ συονόχλόχ των
φυσικωον πρόχσωοπων πόχυ αναφεορόχνται στα τελευταιοα δυοόχ εδαοφια τόχυ αορθρόχυ 73 παρ. 1 τόχυ  ν.
4412/2016, όχοπως τρόχπόχπόχιής οθής καν με τόχ αορθρόχ 107 περ. 7 τόχυ ν. 4497/2017.

76  Πρβλ. αορθρόχ 79’ ν. 4412/2016, τόχ όχπόχιοόχ πρόχστεοθής κε με τόχ αορθρόχ 107 περ. 13 τόχυ ν. 4497/2017.
77  Η  υπόχχρεωτικής ο αντικαταοστασής  τόχυ  τριοτόχυ,  ως  πρόχς  τής ν  παρ.  4,  εναπόχοκειται  στής  διακριτικής ο

ευχεορεια τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος, εφόχοσόχν δε δεν τής ν επιθυμειο, απαλειοφεται ής  αναφόχραο στής ν παρ. 4
στόχ παρόχον σής μειοόχ. Πρβλ. αορθρόχ. 78 παρ. 1 τόχυ  ν, 4412/2016.

78  Εφισταοται  ής  πρόχσόχχής ο των  αναθετόχυσωον  αρχωον  στόχ  όχοτι  πρεοπει  να  ζής τειοται  ής  πρόχσκόχομισής 
δικαιόχλόχγής τικωον πρόχς απόχοδειξής  μόχονόχ των λόχογων απόχκλεισμόχυο και των κριτής ριοων επιλόχγής ος πόχυ



εοχόχυν τεθειο στής ν παρόχυοσα διακής ορυξής . Επισής μαιονεται, περαιτεορω, όχοτι, ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο δυοναται,
κατα ο τόχ αρ. 79 παρ. 5 τόχυ ν. 4412/2016,  να ζής τει ο απόχ ο πρόχσφεορόχντες, σε όχπόχιόχδής οπόχτε χρόχνικόχο
σής μειοόχ καταο τής  διαορκεια τής ς διαδικασιοας, να υπόχβαολλόχυν όχολα ής ο όχρισμεονα δικαιόχλόχγής τικαο,  όχοταν
αυτόχο απαιτειοται για τής ν όχρθής ο διεξαγωγής ο τής ς διαδικασιοας.

79  Συομφωνα με τόχ αορθρόχ 73 παρ. 2 τελευταιοόχ εδαοφιόχ τόχυ ν. 4412/2016 : τ’ν όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας
ειοναι Έλλής νας πόχλιοτής ς ής ο εοχει τής ν εγκαταοστασής ο τόχυ στής ν Ελλαοδα, όχι υπόχχρεωοσεις τόχυ πόχυ αφόχρόχυον
τις εισφόχρεος κόχινωνικής ος ασφαολισής ς καλυοπτόχυν τόχοσόχ τής ν κυορια όχοσόχ και τής ν επικόχυρικής ο ασφαολισής ."

80  Λαμβανόχμεονόχυ υπόχοψής  τόχυ συοντόχμόχυ, σε πόχλλεος περιπτωοσεις, χρόχονόχυ ισχυοόχς των πιστόχπόχιής τικωον
φόχρόχλόχγικής ος  ενής μερόχοτής τας,  όχι  όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  μεριμνόχυον  να  απόχκτόχυος  εγκαιορως
πιστόχπόχιής τικα ο πόχυ  να  καλυοπτόχυν  και  τόχν  χρόχονόχ  υπόχβόχλής ος  τής ς  πρόχσφόχραος,  συομφωνα  με  τα
ειδικόχοτερα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 104 τόχυ ν. 4412/2016, πρόχκειμεονόχυ να τα υπόχβαολόχυν, εφόχοσόχν
αναδειχθόχυον πρόχσωρινόχιο αναοδόχχόχι. Τα εν λόχογω πιστόχπόχιής τικαο υπόχβαολλόχνται μαζιο με τα υπόχολόχιπα
απόχδεικτικαο μεοσα τόχυ αορθρόχυ 23 απόχο τόχν πρόχσωρινόχ ο αναοδόχχόχ μεοσω τής ς λειτόχυργικόχοτής τας τής ς
κΕπικόχινωνιοας» τόχυ υπόχσυστής οματόχς.

81  Οι  υπευοθυνες  δής λωοσεις  τόχυ  παρόχοντόχς  τευοχόχυς  φεορόχυν  εγκεκριμεονής  πρόχής γμεονής  ής λεκτρόχνικής ο
υπόχγραφής ο ής ο πρόχής γμεονής  ής λεκτρόχνικής ο υπόχγραφής ο πόχυ  υπόχστής ριοζεται  απόχ ο εγκεκριμεονόχ
πιστόχπόχιής τικόχο (ΑΠρβλ. αορθρόχ 9 παρ. 3 τής ς με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.’.)

82  Πρβλ. όχμόχιοως  ως αονω υπόχσής μειοωσής  για τα πιστόχπόχιής τικαο φόχρόχλόχγικής ος ενής μερόχοτής τας
83  Εφόχοσόχν ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο τής ν επιλεοξει ως λόχογόχ απόχκλεισμόχυο.
84  Με  εκτυοπωσής  τής ς  καρτεολας  τΣτόχιχειοα  Μής τρωοόχυ/  Επιχειορής σής ςύ,  όχοπως  αυτα ο εμφανιοζόχνται  στόχ

taxisnet.
85  Εφόχοσόχν ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο τις επιλεοξει, όχολες ής ο καοπόχια/ες εξ αυτωον, ως λόχογόχυς απόχκλεισμόχυο.
86  Επισής μαιονεται όχοτι ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο,  εφόχοσόχν μπόχρεοσει να απόχδειοξει,  με καταολλής λα μεοσα, όχοτι

συντρεοχει καοπόχια απόχο τις περιπτωοσεις αυτεος, απόχκλειοει όχπόχιόχνδής οπόχτε όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα απόχο τής 
συμμετόχχής ο στής  διαδικασιοα συοναψής ς τής ς δής μόχοσιας συομβασής ς. 

87 Εφόχοσόχν ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο τής ν επιλεοξει ως λόχογόχ απόχκλεισμόχυο.
88 Η υπόχχρεοωσής  πρόχσκόχομισής ς δικαιόχλόχγής τικωον όχνόχμαστικόχπόχιοής σής ς μετόχχωον, εφόχοσόχν πρόχοκειται για

συμβαοσεις εκτιμωομενής ς αξιοας αονω τόχυ 1.000.000,00 ευρωο, αφόχραο μόχονόχ στις  ανωονυμες εταιρειοες
πόχυ λαμβαονόχυν μεορόχς στόχ διαγωνισμόχο,  ειοτε  πρόχοκειται για μεμόχνωμεονόχυς υπόχψής οφιόχυς,  ειοτε  για
μεολής  ενωοσεων  Εξαιρόχυονται  τής ς  υπόχχρεοωσής ς  αυτής ος  όχι  εταιρειοες  πόχυ  ειοναι  εισής γμεονες  στόχ
Χρής ματιστής οριόχ τής ς χωορας εγκαταοστασής ος τόχυς και υπόχβαολλόχυν περιο τόχυοτόχυ υπευοθυνής  δής ολωσής  τόχυ
νόχμιομόχυ εκπρόχσωοπόχυ τόχυς.

89  Εφόχοσόχν συντρεοχει περιοπτωσής  λόχογω τόχυ πρόχυοπόχλόχγισμόχυο τής ς συομβασής ς, πρεοπει να πρόχβλεοπεται
και ής  δυνατόχοτής τα συμμετόχχής ος επιχειρής οσεων  εγγεγραμμεονων στα Νόχμαρχιακαο Μής τρωοα (Αβλεοπετε
αορθρα 105 και 106 τόχυ ν. 3669/2008). Στής ν περιοπτωσής  αυτής ο να τιοθεται ής  αντιοστόχιχής  πρόχοβλεψής .

90   Πρβλ. αορθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όχοπως ισχυοόχυν δυναομει τόχυ αορθρόχυ 119 παρ. 5 περ. α' εοως δ' τόχυ ν. 
4472/2017, σε συνδυασμόχο με τόχ αορθρόχ 75 παρ. 2 & 5 τόχυ ν. 4412/2016

91   Πρβλ. όχμόχιοως πρόχής γόχυομενής  υπόχσής μειοωσής 
92 Εφόχοσόχν εοχει αναφερθειο σχετικής ο απαιοτής σής  στόχ αορθρόχ 22.Ε συμπλής ρωονεται αναλόχογως συομφωνα με

τόχ αορθρόχ 82 τόχυ ν. 4412/2016.
93  Συομφωνα  με  τής  διαοταξής  τόχυ  αορθρόχυ  20  παρ.  5  τόχυ  ν.  3669/2008:  “Για  τής  συμμετόχχής ο σε

διαγωνισμόχυος  δής μόχσιοων  εοργων χόχρής γειοται  σε  καοθε  εργόχλής πτικής ο επιχειορής σής  εγγεγραμμεονής  στόχ
Μ.Ε.ΕΠ. κενής μερόχοτής τα πτυχιοόχυ», ής  όχπόχιοα, σε συνδυασμόχο με τής  βεβαιοωσής  εγγραφής ος πόχυ εκδιοδεται
απόχ ο τής ν  υπής ρεσιοα  τής ορής σής ς  τόχυ  Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα ο κεπιοσής μόχ  καταολόχγόχ αναγνωρισμεονων
εργόχλής πτωον»  [...] και  απαλλαοσσει  τις  εργόχλής πτικεος  επιχειρής οσεις  απόχ ο τής ν  υπόχχρεοωσής  να
καταθεοτόχυν τα επιμεορόχυς δικαιόχλόχγής τικαο στόχυς  διαγωνισμόχυος.ύ  Επισής μαιονεται όχοτι, συομφωνα με
τόχ αορθρόχ 22 (Α Τρόχπόχπόχιής οσεις τόχυ Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τόχυ ν. 4441/2016 (Α ’΄ 227 ] τα. Τόχ πρωοτόχ
εδαοφιόχ τής ς περιοπτωσής ς 31 τής ς παραγραοφόχυ 1 τόχυ αορθρόχυ 377 αντικαθιοσταται ως εξής ος: κ31) τόχυ
Ν. 3669/2008 (Α’΄ 116), πλής ν των αορθρων 80 εοως 110, τα όχπόχιοα παραμεονόχυν σε ισχυο μεοχρι τής ν
εοκδόχσής  τόχυ πρόχεδρικόχυο διαταογματόχς τόχυ αορθρόχυ 83, των παραγραοφων 4 και 5 τόχυ αορθρόχυ 20 και
τής ς παραγραοφόχυ 1 α τόχυ αορθρόχυ 176».

94 Στής ν  περιοπτωσής  όχομως πόχυ  ής  Ενής μερόχοτής τα  Πτυχιοόχυ  δεν  καλυοπτει  τις  εισφόχρεος  επικόχυρικής ος
ασφαολισής ς, τα σχετικαο δικαιόχλόχγής τικαο υπόχβαολλόχνται ξεχωρισταο.

95 Μόχονόχ στής ν περιοπτωσής  πόχυ εοχει επιλεγειο απόχο τής ν αναθεοτόχυσα αρχής ο ως λόχογόχς απόχκλεισμόχυο.
96  Επισής μαιονεται  όχοτι  όχ  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας παραογει  απόχ ο τόχ υπόχσυοστής μα τόχ ής λεκτρόχνικόχ ο αρχειοόχ



κεκτυπωοσεις»  των Δικαιόχλόχγής τικωον  Συμμετόχχής ος  σε  μόχρφής ο αρχειοόχυ  εortable  Document  Format
(ΑεDF),  τόχ  όχπόχιοόχ  υπόχγραοφεται  με  εγκεκριμεονής  πρόχής γμεονής  ής λεκτρόχνικής ο υπόχγραφής ο ής ο πρόχής γμεονής 
ής λεκτρόχνικής ο υπόχγραφής ο με  χρής οσής  εγκεκριμεονων  πιστόχπόχιής τικωον  και  επισυναοπτεται  στόχν
(Αυπόχ)φακεολόχ τής ς πρόχσφόχραος κΔικαιόχλόχγής τικαο Συμμετόχχής ος» (ΑΠρβλ αορθρόχ 12 παρ. 1.2.4 τής ς με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.’.)

97 Οι αναθεοτόχυσες αρχεος μπόχρόχυον να πρόχβλεοπόχυν στα εογγραφα τής ς συομβασής ς όχοτι, κατόχοπιν αιτής οματόχς
τόχυ υπεργόχλαοβόχυ και εφόχοσόχν ής  φυοσής  τής ς συομβασής ς τόχ επιτρεοπει, ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο καταβαολλει
απευθειοας στόχν υπεργόχλαοβόχ τής ν αμόχιβής ο τόχυ για τής ν εκτεολεσής  πρόχμής οθειας,  υπής ρεσιοας ής ο εοργόχυ,
δυναομει  συομβασής ς  υπεργόχλαβιοας  με  τόχν  αναοδόχχόχ.  Στής ν  περιοπτωσής  αυτής ο,  στα  εογγραφα  τής ς
συομβασής ς καθόχριοζόχνται τα ειδικόχοτερα μεοτρα ής ο όχι μής χανισμόχιο πόχυ επιτρεοπόχυν στόχν κυοριόχ αναοδόχχόχ
να εγειορει αντιρρής οσεις ως πρόχς αδικαιόχλόχογής τες πλής ρωμεος, καθωος και όχι ρυθμιοσεις πόχυ αφόχρόχυον
αυτόχον τόχν τρόχοπόχ πλής ρωμής ος.  Στής ν περιοπτωσής  αυτής ο δεν αιορεται ής  ευθυονής  τόχυ κυοριόχυ αναδόχοχόχυ.
Συμπλής ρωονεται αναλόχογως. 

98 Εφόχοσόχν  στής  Διακής ορυξής  τιοθενται  επιπλεοόχν  όχορόχι  τεχνικής ος  ικανόχοτής τας,  αναφεορεται  ής  σχετικής ο
απόχοφασής  τόχυ Υπόχυργόχυο Υπόχδόχμωον και Μεταφόχρωον, όχοπως απαιτειοται απόχο τόχ αορθρόχ 76 παρ. 2 τόχυ
ν. 4412/2016 ής ο ής  αντιοστόχιχής  απόχοφασής  τόχυ αορθρόχυ 53 παρ. 7 β τόχυ ν. 4412/2016  για επιπλεοόχν
όχορόχυς τεχνικής ος και όχικόχνόχμικής ος ικανόχοτής τας.
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