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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

 Αναθε�τόυσα αρχή� : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Οδό� ς : Στρωμνι�τσής 53
Ταχ.Κωδ. : 54248
Τήλ. : 2313331211
Telefax : 2313331115
E-mail : dte@pkm.gov.gr
Πλήρόφόρι�ες: : Ζωή�  Σόφόλό� γή

1.2       Εργόδό� τής ή�  Κυ� ριός τόυ Έργόυ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.3       Φόρε�ας κατασκευή� ς τόυ ε�ργόυ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.4   ΠρόιDσταμε�νή  Αρχή�  :  ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Μόνο για θέματα που προβλέπονται  από το
αρ.176 του Ν.3852/2010,   όπως τροποποιήθηκε με το αρ.5 του Ν.4071/2012 και αναφέρονται
στο ΠΔ 7/2013
1.5  Διευθυ� νόυσα  ή�  Επιβλε�πόυσα  Υπήρεσι�α  : ΤΜΗΜΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ/ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.6  Αρμό� διό  Τεχνικό�  Συμβόυ� λιό  : ΤΕΧΝΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΡΓΩΝ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Εφό� σόν  όι  ανωτε�ρω  υπήρεσι�ες  μεταστεγασθόυ� ν  κατα�  τή  δια� ρκεια  τής  διαδικασι�ας  συ� ναψής  ή�
εκτε�λεσής τόυ ε�ργόυ, υπόχρεόυ� νται να δήλω� σόυν α� μεσα τα νε�α τόυς στόιχει�α στόυς πρόσφε�ρόντες ή�
στόν ανα� δόχό.
Εφό� σόν  όι  ανωτε�ρω  υπήρεσι�ες  ή� /και  τα  απόφαινό� μενα  ό� ργανα  τόυ  Φόρε�α  Κατασκευή� ς
καταργήθόυ� ν,  συγχωνευτόυ� ν  ή�  με  όπόιόνδή� πότε  τρό� πό  μεταβλήθόυ� ν  κατα�  τή  δια� ρκεια  τής
διαδικασι�ας   συ� ναψής  ή�  εκτε�λεσής  τόυ  ε�ργόυ,  υπόχρεόυ� νται  να  δήλω� σόυν  α� μεσα,  στόυς
πρόσφε�ρόντεςiv  ή�  στόν ανα� δόχό τα στόιχει�α των υπήρεσιω� ν ή�  απόφαινό� μενων όργα� νων, τα όπόι�α
κατα�  τόν  νό� μό  απότελόυ� ν  καθόλικό�  δια� δόχό  των  εν  λό�γω  όργα� νων  πόυ  υπεισε�ρχόνται  στα
δικαιω� ματα και υπόχρεω� σεις τόυς.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1 Τα ε�γγραφα τής  συ� μβασής,  κατα�  τήν ε�ννόια  τής  περιπτ.  14  τής  παρ.  1  τόυ α� ρθρόυ  2 τόυ ν.
4412/2016, για τόν παρό� ντα ήλεκτρόνικό�  διαγωνισμό� ,  ει�ναι τα ακό� λόυθα :
α) ή .…. πρόκή� ρυξή συ� μβασής ό� πως δήμόσιευ� θήκε στήν Επι�σήμή Εφήμερι�δα τής ΕυρωπαιDκή� ς Ένωσής
(ΕΕΕΕ),
β) ή με αρ. …… πρόκαταρκτική�  πρόκή� ρυξή , v

γ) ή παρόυ� σα διακή� ρυξή,
δ) τό ΕυρωπαιDκό�  Ενιαι�ό Έγγραφό Συ� μβασής (ΕΕΕΣ)vi  
ε)  τό  ε�ντυπό  όικόνόμική� ς  πρόσφόρα� ς,  ό� πως  παρα� γεται  από�  τήν  ειδική�  ήλεκτρόνική�  φό� ρμα  τόυ
υπόσυστή� ματός,
στ) ό πρόυD πόλόγισμό� ς δήμόπρα� τήσής,
ζ) τό τιμόλό�γιό δήμόπρα� τήσής,
ή) ή ειδική�  συγγραφή�  υπόχρεω� σεων,
θ) ή τεχνική�  συγγραφή�  υπόχρεω� σεων
ι) τό τευ� χός συμπλήρωματικω� ν τεχνικω� ν πρόδιαγραφω� ν,
ια) τό υπό� δειγμα ….vii

ιβ) τό τευ� χός τεχνική� ς περιγραφή� ς,
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ιγ) ή τεχνική�  μελε�τή,
ιδ)  τυχό� ν  συμπλήρωματικε�ς  πλήρόφόρι�ες  και  διευκρινι�σεις  πόυ  θα  παρασχεθόυ� ν  από�  τήν
αναθε�τόυσα αρχή�   επι� ό� λων των ανωτε�ρω
ιε) ............................ viii

2.2  Πρόσφε�ρεται  ελευ� θερή,  πλή� ρής,  α� μεσή  και  δωρεα� ν  ήλεκτρόνική�  πρό� σβασή  στα  ε�γγραφα  τής
συ� μβασήςix στόν  ειδικό� ,  δήμό� σια  πρόσβα� σιμό,  χω� ρό  “ήλεκτρόνικόι�  διαγωνισμόι�”  τής  πυ� λής
www.promitheus.gov.gr, καθω� ς και στήν ιστόσελι�δα τής αναθε�τόυσας αρχή� ς (εφό� σόν διαθε�τει).
www.pkm.gov.gr  x  xi

2.3 Εφό� σόν ε�χόυν ζήτήθει� εγκαι�ρως, ή� τόι ε�ως τήν 10/8/2020xii  ή αναθε�τόυσα αρχή�  παρε�χει σε ό� λόυς
τόυς  πρόσφε�ρόντες  πόυ  συμμετε�χόυν  στή  διαδικασι�α  συ� ναψής  συ� μβασής  συμπλήρωματικε�ς
πλήρόφόρι�ες σχετικα�  με τα ε�γγραφα τής συ� μβασής, τό αργό� τερό στις 14/8/2020xiii

Άρθρο 3:  Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1.  Οι  πρόσφόρε�ς   υπόβα� λλόνται  από�  τόυς  ενδιαφερόμε�νόυς  ήλεκτρόνικα� ,  με�σω  τής
διαδικτυακή� ς πυ� λής www.promitheus.gov.gr   τόυ ΕΣΗΔΗΣ, με�χρι τήν καταλήκτική�  ήμερόμήνι�α και
ω� ρα  πόυ  όρι�ζεται  στό  α� ρθρό  18  τής  παρόυ� σας  διακή� ρυξής,  σε  ήλεκτρόνικό�  φα� κελό  τόυ
υπόσυστή� ματός.

Για  τή συμμετόχή�  στήν παρόυ� σα διαδικασι�α  όι  ενδιαφερό� μενόι  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  απαιτει�ται  να
διαθε�τόυν  ψήφιακή�  υπόγραφή� ,  χόρήγόυ� μενή  από�  πιστόπόιήμε�νή  αρχή�  παρόχή� ς  ψήφιακή� ς
υπόγραφή� ς  και  να  εγγραφόυ� ν  στό  ήλεκτρόνικό�  συ� στήμα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή�  πυ� λή
www.promitheus.gov.gr) ακόλόυθω� ντας τή  διαδικασι�α εγγραφή� ς τόυ α� ρθρόυ 5 παρ. 1.2 ε�ως 1.4 τής
Κόινή� ς Υπόυργική� ς Από� φασής με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β')  «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων,  μελετών,  και  παροχής  τεχνικών  και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η ε�νωσή όικόνόμικω� ν φόρε�ων υπόβα� λλει κόινή�  πρόσφόρα� ,  ή όπόι�α υπόχρεωτικα�  υπόγρα� φεται
ψήφιακα� ,  ει�τε  από�  ό� λόυς  τόυς  όικόνόμικόυ� ς  φόρει�ς  πόυ  απότελόυ� ν  τήν  ε�νωσή,  ει�τε  από�
εκπρό� σωπό�  τόυς,  νόμι�μως  εξόυσιόδότήμε�νό.  Στήν  πρόσφόρα� ,  επι�  πόινή�  από� ρριψής  τής
πρόσφόρα� ς,  πρόσδιόρι�ζεται ή ε�κτασή και τό ει�δός τής συμμετόχή� ς τόυ κα� θε με�λόυς τής ε�νωσής,
συμπεριλαμβανόμε�νής  τής  κατανόμή� ς  αμόιβή� ς  μεταξυ�  τόυς,   καθω� ς  και  ό
εκπρό� σωπός/συντόνιστή� ς αυτή� ς.

3.2 Στόν ήλεκτρόνικό�  φα� κελό πρόσφόρα� ς περιε�χόνται:

 (α) ε�νας (υπό)φα� κελός για κα� θε τμή� μα με τήν ε�νδειξή «Δικαιόλόγήτικα�  Συμμετόχή� ς».
 (β)   ε�νας  (υπό)φα� κελός  για  κα� θε  τμή� μα   με  τήν  ε�νδειξή   «Οικόνόμική�  Πρόσφόρα� ».  Η  παρόυ� σα
συ� μβασή υπόδιαιρει�ται στα κα� τωθι δυ� ό τμή� ματα: 
Τμή� μα  1 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022»
Τμή� μα  2  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΔΤΕ/ΠΚΜ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022»
τα όπόι�α ανατι�θενται με διακριτε�ς συμβα� σεις.

3.3 Από�  τόν πρόσφε�ρόντα σήμαι�νόνται, με χρή� σή τόυ σχετικόυ�  πεδι�όυ τόυ υπόσυστή� ματός, κατα�  τήν
συ� νταξή τής πρόσφόρα� ς,  τα στόιχει�α  εκει�να πόυ ε�χόυν εμπιστευτικό�  χαρακτή� ρα,  συ� μφωνα με τα
όριζό� μενα στό α� ρθρό 21  τόυ ν. 4412/2016. 
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Στήν περι�πτωσή αυτή� , ό πρόσφε�ρων υπόβα� λει στόν όικει�ό  (υπό)φα� κελό σχετική�  αιτιόλό� γήσή με τή
μόρφή�  ψήφιακα�  υπόγεγραμμε�νόυ αρχει�όυ pdf, αναφε�ρόντας ρήτα�  ό� λες τις σχετικε�ς διατα� ξεις νό� μόυ ή�
διόικήτικε�ς  πρα� ξεις  πόυ  επιβα� λλόυν  τήν  εμπιστευτικό� τήτα  τής  συγκεκριμε�νής  πλήρόφόρι�ας,  ως
συνήμμε�νό τής ήλεκτρόνική� ς  τόυ πρόσφόρα� ς.  Δεν χαρακτήρι�ζόνται ως εμπιστευτικε�ς πλήρόφόρι�ες
σχετικα�  με τις τιμε�ς μόνα� δός, τις πρόσφερό� μενες πόσό� τήτες και τήν όικόνόμική�  πρόσφόρα� .  

3.4  Στήν  περι�πτωσή  τής  υπόβόλή� ς  στόιχει�ων  με  χρή� σή  μόρφό� τυπόυ  φακε�λόυ  συμπιεσμε�νων
ήλεκτρόνικω� ν  αρχει�ων  (π.χ.  ήλεκτρόνικό�  αρχει�ό  με  μόρφή�  ZIP),  εκει�να  τα  όπόι�α  επιθυμει�  ό
πρόσφε�ρων να χαρακτήρι�σει ως εμπιστευτικα� , συ� μφωνα με τα ανωτε�ρω αναφερό� μενα, θα πρε�πει να
τα υπόβα� λλει  ως χωριστα�  ήλεκτρόνικα�  αρχει�α  με  μόρφή�  Portable  Document  Format  (PDF)  ή�  ως
χωριστό�  ήλεκτρόνικό�  αρχει�ό  μόρφό� τυπόυ  φακε�λόυ  συμπιεσμε�νων ήλεκτρόνικω� ν  αρχει�ων  πόυ  να
περιλαμβα� νει αυτα� .

3.5  Ο  χρή� στής  –  όικόνόμικό� ς  φόρε�ας  υπόβα� λλει  τόυς  ανωτε�ρω  (υπό)φακε�λόυς  με�σω  τόυ
υπόσυστή� ματός, ό� πως περιγρα� φεται κατωτε�ρω:

α)  Τα  στόιχει�α  και  δικαιόλόγήτικα�  πόυ  περιλαμβα� νόνται  στόν  (υπό)φα� κελό  με  τήν  ε�νδειξή
«Δικαιόλόγήτικα�  Συμμετόχή� ς»  ει�ναι τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 24.2 τής παρόυ� σας και υπόβα� λλόνται
από�  τόν όικόνόμικό�  φόρε�α  ήλεκτρόνικα�  σε  μόρφή�  αρχει�όυ  Portable Document Format (PDF)  και
εφό� σόν  ε�χόυν  συνταχθει�/παραχθει�  από�  τόν  ι�διό,  φε�ρόυν  εγκεκριμε�νή  πρόήγμε�νή  ήλεκτρόνική�
υπόγραφή�  ή�  πρόήγμε�νή ήλεκτρόνική�  υπόγραφή�   με χρή� σή εγκεκριμε�νων πιστόπόιήτικω� ν συ� μφωνα
με τήν παρ. 3 τόυ α� ρθρόυ 8 τής υπ' αρ.   117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  

β)  Εντό� ς  τριω� ν  (3) εργασι�μων ήμερω� ν  από�  τήν ήλεκτρόνική�  υπόβόλή�  των ως α� νω στόιχει�ων και
δικαιόλόγήτικω� ν πρόσκόμι�ζεται υπόχρεωτικα�  από�  τόν όικόνόμικό�  φόρε�α στήν αναθε�τόυσα αρχή� , σε
ε�ντυπή μόρφή�  και σε σφραγισμε�νό φα� κελό, ή πρωτό� τυπή εγγυήτική�  επιστόλή�  συμμετόχή� ςxiv.
Επισήμαι�νεται  ό� τι  ή  εν λό� γω υπόχρε�ωσή δεν ισχυ� ει  για τις εγγυή� σεις  ήλεκτρόνική� ς  ε�κδόσής (π.χ.
εγγυή� σεις τόυ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) .

γ) Οι πρόσφε�ρόντες συντα� σσόυν τήν όικόνόμική�  τόυς πρόσφόρα�  συμπλήρω� νόντας τήν αντι�στόιχή
ειδική�  ήλεκτρόνική�  φό� ρμα  τόυ  υπόσυστή� ματός  και  επισυνα� πτόντας,  στόν  ήλεκτρόνικό�  χω� ρό
«Συνήμμε�να Ηλεκτρόνική� ς Πρόσφόρα� ς» και στόν κατα�  περι�πτωσή (υπό)φα� κελό, ό� λα τα στόιχει�α τής
πρόσφόρα� ς τόυς σε μόρφή�  αρχει�όυ Portable Document Format (PDF).

δ)  Oι  πρόσφε�ρόντες  δυ� νανται  να  πρόβαι�νόυν,  με�σω  των  λειτόυργιω� ν  τόυ  υπόσυστή� ματός,  σε
εκτυ� πωσή  ελε�γχόυ  όμαλό� τήτας  των  επιμε�ρόυς  πόσόστω� ν  ε�κπτωσής  ανα�  όμα� δα  εργασιω� ν,  στήν
περι�πτωσή εφαρμόγή� ς τής παρ. 2α τόυ α� ρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016.

ε)  Στή  συνε�χεια,  όι  πρόσφε�ρόντες  παρα� γόυν  από�  τό  υπόσυ� στήμα  τα  ήλεκτρόνικα�  αρχει�α
[«εκτυπω� σεις» των Δικαιόλόγήτικω� ν Συμμετόχή� ς  και τής Οικόνόμική� ς  Πρόσφόρα� ς  τόυς σε μόρφή�
αρχει�όυ Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχει�α αυτα�  υπόγρα� φόνται από�  τόυς πρόσφε�ρόντες
με εγκεκριμε�νή πρόήγμε�νή ήλεκτρόνική�  υπόγραφή�  ή�  πρόήγμε�νή ήλεκτρόνική�  υπόγραφή�  με χρή� σή
εγκεκριμε�νων πιστόπόιήτικω� ν συ� μφωνα με τήν παρ. 3 τόυ α� ρθρόυ 8 τής υπ'αρ.  117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. και επισυνα� πτόνται στόυς αντι�στόιχόυς (υπό)φακε�λόυς τής πρόσφόρα� ς.  Κατα�  τή συστήμική�
υπόβόλή�  τής  πρόσφόρα� ς  τό  υπόσυ� στήμα  πραγματόπόιει�  αυτόματόπόιήμε�νόυς  ελε�γχόυς
επιβεβαι�ωσής  τής  ήλεκτρόνική� ς  πρόσφόρα� ς  σε  σχε�σή  με  τα  παραχθε�ντα  ήλεκτρόνικα�  αρχει�α
(Δικαιόλόγήτικα�  Συμμετόχή� ς  και  Οικόνόμική�  Πρόσφόρα� )  και  εφό� σόν  όι  ε�λεγχόι  αυτόι�   απόβόυ� ν
επιτυχει�ς ή πρόσφόρα�  υπόβα� λλεται  στό υπόσυ� στήμα. Διαφόρετικα� , ή πρόσφόρα�  δεν υπόβα� λλεται
και τό υπόσυ� στήμα ενήμερω� νει τόυς πρόσφε�ρόντες με σχετικό�  μή� νυμα σφα� λματός στή διεπαφή�  τόυ
χρή� στή  των  πρόσφερό� ντων,  πρόκειμε�νόυ  όι  τελευται�όι  να  πρόβόυ� ν  στις  σχετικε�ς  ενε�ργειες
διό� ρθωσής.

στ) Εφό� σόν τα δικαιόλόγήτικα�  συμμετόχή� ς και όι όικόνόμικόι� ό� ρόι δεν ε�χόυν απότυπωθει� στό συ� νόλό�
τόυς στις ειδικε�ς ήλεκτρόνικε�ς φό� ρμες τόυ υπόσυστή� ματός, όι πρόσφε�ρόντες επισυνα� πτόυν ψήφιακα�
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υπόγεγραμμε�να τα σχετικα�  ήλεκτρόνικα�  αρχει�α, συ� μφωνα με τόυς ό� ρόυς τής  παρόυ� σας διακή� ρυξής.xv.

ζ)  Από�  τό υπόσυ� στήμα εκδι�δεται ήλεκτρόνική�  από� δειξή υπόβόλή� ς πρόσφόρα� ς, ή όπόι�α απόστε�λλεται
στόν όικόνόμικό�  φόρε�α με μή� νυμα ήλεκτρόνικόυ�  ταχυδρόμει�όυ.

Στις  ως  α� νω  περιπτω� σεις  πόυ  με  τήν  πρόσφόρα�  υπόβα� λλόνται  ιδιωτικα�  ε�γγραφα,  αυτα�
γι�νόνται απόδεκτα�  ει�τε κατα�  τα πρόβλεπό� μενα στις διατα� ξεις τόυ ν. 4250/2014 (Α΄ 94) ει�τε
και  σε  απλή�  φωτότυπι�α,  εφό� σόν  συνυπόβα� λλεται  υπευ� θυνή  δή� λωσή,  στήν  όπόι�α
βεβαιω� νεται ή ακρι�βεια�  τόυς και ή όπόι�α φε�ρει  υπόγραφή�  μετα�  τήν ε�ναρξή τής διαδικασι�ας
συ� ναψής συ� μβασής (ή� τόι μετα�  τήν απόστόλή�  τής πρόκή� ρυξής στήν Ε.Ε.Ε.Ε.) xvi.

3.6  Από� συρσή πρόσφόρα� ς
Οι  πρόσφε�ρόντες  δυ� νανται  να  ζήτή� σόυν  τήν  από� συρσή  υπόβλήθει�σας  πρόσφόρα� ς,  πριν  τήν
καταλήκτική�  ήμερόμήνι�α υπόβόλή� ς των πρόσφόρω� ν, με ε�γγραφό αι�τήμα τόυς πρός τήν αναθε�τόυσα
αρχή� ,  σε  μόρφή�  ήλεκτρόνικόυ�  αρχει�όυ  Portable Document Format (PDF)  πόυ  φε�ρει  εγκεκριμε�νή
πρόήγμε�νή  ήλεκτρόνική�  υπόγραφή�  ή�  πρόήγμε�νή  ήλεκτρόνική�  υπόγραφή�   με  χρή� σή  εγκεκριμε�νων
πιστόπόιήτικω� ν συ� μφωνα με τήν παρ. 3 τόυ α� ρθρόυ 8 τής υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., με�σω
τής λειτόυργικό� τήτας «Επικόινωνι�α» τόυ υπόσυστή� ματός. Πιστόπόιήμε�νός χρή� στής τής αναθε�τόυσας
αρχή� ς, μετα�  από�  σχετική�  από� φασή τής αναθε�τόυσας αρχή� ς, ή όπόι�α απόδε�χεται τό σχετικό�  αι�τήμα
τόυ πρόσφε�ρόντα, πρόβαι�νει στήν από� ρριψή τής σχετική� ς ήλεκτρόνική� ς πρόσφόρα� ς στό υπόσυ� στήμα
πριν τήν καταλήκτική�  ήμερόμήνι�α υπόβόλή� ς τής πρόσφόρα� ς. Κατό� πιν, ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας δυ� ναται
να  υπόβα� λει  εκ  νε�όυ  πρόσφόρα�  με�σω  τόυ  υπόσυστή� ματός  ε�ως  τήν  καταλήκτική�  ήμερόμήνι�α
υπόβόλή� ς  των πρόσφόρω� ν.

3.7 Οι αλλόδαπόι� όικόνόμικόι� φόρει�ς δεν ε�χόυν τήν υπόχρε�ωσή να υπόγρα� φόυν τα δικαιόλό-
γήτικα�  τής πρόσφόρα� ς με χρή� σή πρόήγμε�νής ήλεκτρόνική� ς υπόγραφή� ς, αλλα�  μπόρει�  να τα
αυθεντικόπόιόυ� ν με όπόιόνδή� πότε α� λλόν πρό� σφόρό τρό� πό, εφό� σόν στή χω� ρα πρόε�λευσή� ς
τόυς δεν ει�ναι υπόχρεωτική�  ή χρή� σή πρόήγμε�νής ψήφιακή� ς υπόγραφή� ς σε διαδικασι�ες συ� να-
ψής δήμόσι�ων συμβα� σεων. Στις περιπτω� σεις αυτε�ς ή πρόσφόρα�  συνόδευ� εται με υπευ� θυνή
δή� λωσή, στήν όπόι�α δήλω� νεται ό� τι, στή χω� ρα πρόε�λευσής δεν πρόβλε�πεται ή χρή� σή πρόήγ-
με�νής ψήφιακή� ς  υπόγραφή� ς  ή�  ό� τι,  στή χω� ρα πρόε�λευσής δεν ει�ναι  υπόχρεωτική�  ή χρή� σή
πρόήγμε�νής ψήφιακή� ς υπόγραφή� ς για τή συμμετόχή�  σε διαδικασι�ες συ� ναψής δήμόσι�ων συμ-
βα� σεων. Η υπευ� θυνή δή� λωσή τόυ πρόήγόυ� μενόυ εδαφι�όυ φε�ρει υπόγραφή�  ε�ως και δε�κα (10) ήμε�ρες
πριν τήν καταλήκτική�  ήμερόμήνι�α υπόβόλή� ς των πρόσφόρω� ν xvii. 

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

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού

α)  Μετα�  τήν  καταλήκτική�  ήμερόμήνι�α  υπόβόλή� ς  πρόσφόρω� ν,  ό� πως  όρι�ζεται  στό  α� ρθρό  18  τής
παρόυ� σας,  και  πριν  τήν  ήλεκτρόνική�  απόσφρα� γισή,  ή  αναθε�τόυσα  αρχή�  κόινόπόιει�  στόυς
πρόσφε�ρόντες τόν σχετικό�  κατα� λόγό συμμετεχό� ντων, ό� πως αυτό� ς παρα� γεται από�  τό υπόσυ� στήμα. 

β) Στή συνε�χεια, τα με�λή τής Επιτρόπή� ς Διαγωνισμόυ� xviii, κατα�  τήν ήμερόμήνι�α και ω� ρα πόυ όρι�ζεται
στό  α� ρθρό  18  τής  παρόυ� σας,   πρόβαι�νόυν  σε  ήλεκτρόνική�  απόσφρα� γισή  τόυ  υπόφακε�λόυ
«Δικαιόλόγήτικα�  Συμμετόχή� ς» και τόυ υπόφακε�λόυ “Οικόνόμική�  Πρόσφόρα� ”. 

γ) Στόν ήλεκτρόνικό�  χω� ρό «Συνήμμε�να  Ηλεκτρόνικόυ�  Διαγωνισμόυ� », αναρτα� ται από�  τήν Επιτρόπή�

7





Διαγωνισμόυ�  ό σχετικό� ς κατα� λόγός μειόδόσι�ας,  πρόκειμε�νόυ να λα� βόυν γνω� σή όι πρόσφε�ρόντες.

δ) Ακόλόυ� θως, ή Επιτρόπή�  Διαγωνισμόυ�  πρόβαι�νει, κατα�  σειρα�  μειόδόσι�ας, σε ε�λεγχό τής όλό�γραφής
και αριθμήτική� ς αναγραφή� ς των επιμε�ρόυς πόσόστω� ν ε�κπτωσής και τής όμαλή� ς μεταξυ�  τόυς σχε�σής,
βα� σει τής παραγωγή� ς σχετικόυ�  ψήφιακόυ�  αρχει�όυ, με�σα από�  τό υπόσυ� στήμα. 
Για τήν εφαρμόγή�  τόυ ελε�γχόυ όμαλό� τήτας, χρήσιμόπόιει�ται από�  τήν Επιτρόπή�  Διαγωνισμόυ�  ή με�σή
ε�κπτωσή πρόσφόρα� ς (Εμ), συ� μφωνα με τα όριζό� μενα στα α� ρθρα 95 και 98 τόυ ν. 4412/2016.

ε) Όλες όι όικόνόμικε�ς πρόσφόρε�ς, μετα�  τις τυχό� ν αναγκαι�ες διόρθω� σεις, καταχωρι�ζόνται, κατα�  τή
σειρα�  μειόδόσι�ας, στό πρακτικό�  τής επιτρόπή� ς, τό όπόι�ό και υπόγρα� φεται από�  τα με�λή τής.

στ) Στή συνε�χεια, ή Επιτρόπή�  Διαγωνισμόυ� , τήν ι�δια ήμε�ρα, ελε�γχει τα δικαιόλόγήτικα�  συμμετόχή� ς
τόυ α� ρθρόυ 24.2 τής παρόυ� σας, κατα�  τή σειρα�  τής μειόδόσι�ας, αρχι�ζόντας από�  τόν πρω� τό μειόδό� τή.
Αν ή όλόκλή� ρωσή τόυ ελε�γχόυ αυτόυ�  δεν ει�ναι δυνατή�  τήν ι�δια με�ρα, λό�γω τόυ μεγα� λόυ αριθμόυ�  των
πρόσφόρω� ν, ελε�γχόνται τόυλα� χιστόν όι δε�κα (10) πρω� τες κατα�  σειρα�  μειόδόσι�ας. Στήν περι�πτωσή
αυτή�   ή διαδικασι�α συνεχι�ζεται τις επό� μενες εργα� σιμες ήμε�ρεςxix.

ζ) Η Επιτρόπή�  Διαγωνισμόυ� , πριν τήν όλόκλή� ρωσή τής συ� νταξής  τόυ πρακτικόυ�  τής, επικόινωνει� με
τόυς  εκδό� τες  πόυ  αναγρα� φόνται  στις  υπόβλήθει�σες  εγγυήτικε�ς  επιστόλε�ς,  πρόκειμε�νόυ  να
διαπιστω� σει τήν εγκυρό� τήτα�  τόυς. Αν διαπιστωθει�  πλαστό� τήτα εγγυήτική� ς επιστόλή� ς, ό υπόψή� φιός
απόκλει�εται  από�  τόν διαγωνισμό� ,  υπόβα� λλεται  μήνυτή� ρια αναφόρα�  στόν αρμό� διό εισαγγελε�α  και
κινει�ται διαδικασι�α πειθαρχική� ς δι�ωξής, συ� μφωνα με τις διατα� ξεις των α� ρθρων 82 και επό� μενα τόυ ν.
3669/2008.

ή)  Η  περιγραφό� μενή  διαδικασι�α  καταχωρει�ται  στό  πρακτικό�  τής  Επιτρόπή� ς  Διαγωνισμόυ�  ή�  σε
παρα� ρτήμα�  τόυ, πόυ υπόγρα� φεται από�  τόν Πρό� εδρό και τα με�λή τής.
Η Επιτρόπή�  Διαγωνισμόυ�  όλόκλήρω� νει τή συ� νταξή τόυ σχετικόυ�  πρακτικόυ�  με τό απότε�λεσμα τής
διαδικασι�ας, με τό όπόι�ό εισήγει�ται τήν ανα� θεσή τής συ� μβασής για κα� θε τμή� μα  στόν μειόδό� τή (ή�  τή
μαται�ωσή τής διαδικασι�ας), και τό υπόβα� λλει στήν αναθε�τόυσα αρχή�  τό σχετικό�  ήλεκτρόνικό�  αρχει�ό,
ως “εσωτερικό� ”, με�σω τής λειτόυργι�ας “επικόινωνι�α” τόυ υπόσυστή� ματός, πρός ε�γκρισή. xx

θ) Στή συνε�χεια, ή αναθε�τόυσα αρχή�  κόινόπόιει� τήν από� φασή ε�γκρισής τόυ πρακτικόυ�  σε ό� λόυς τόυς
πρόσφε�ρόντες και παρε�χει πρό� σβασή στα υπόβλήθε�ντα στόιχει�α των λόιπω� ν συμμετεχό� ντων. Κατα�
τής από� φασής αυτή� ς χωρει�  πρόδικαστική�  πρόσφυγή� ,  κατα�  τα όριζό� μενα στήν παρα� γραφό 4.3 τής
παρόυ� σής.

ι)  Επισήμαι�νεται  ό� τι,  σε  περι�πτωσή πόυ όι  πρόσφόρε�ς  ε�χόυν τήν ι�δια ακριβω� ς  τιμή�  (ισό� τιμες),  ή
αναθε�τόυσα αρχή�  επιλε�γει τόν (πρόσωρινό� ) ανα� δόχό με κλή� ρωσή μεταξυ�  των όικόνόμικω� ν φόρε�ων
πόυ  υπε�βαλαν ισό� τιμες  πρόσφόρε�ς.  Η  κλή� ρωσή  γι�νεται  ενω� πιόν  τής  Επιτρόπή� ς  Διαγωνισμόυ�  και
παρόυσι�α των όικόνόμικω� ν φόρε�ων πόυ υπε�βαλαν τις ισό� τιμες πρόσφόρε�ς, σε ήμε�ρα και ω� ρα πόυ θα
τόυς γνωστόπόιήθει�  με�σω τής λειτόυργικό� τήτας “επικόινωνι�α” τόυ υπόσυστή� ματός.

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

α) Μετα�  τήν αξιόλό�γήσή των πρόσφόρω� ν, ή αναθε�τόυσα αρχή�  πρόσκαλει�, στό πλαι�σιό τής σχετική� ς
ήλεκτρόνική� ς διαδικασι�ας συ� ναψής συ� μβασής και με�σω τής λειτόυργικό� τήτας τής «Επικόινωνι�ας»,
τόν  πρόσωρινό�  ανα� δόχό  για  κα� θε  τμή� μα  να  υπόβα� λει  εντό� ς  πρόθεσμι�ας  10  ήμερω� ν  xxi από�  τήν
κόινόπόι�ήσή τής σχετική� ς ε�γγραφής ειδόπόι�ήσής σε αυτό� ν τα πρόβλεπό� μενα στις κει�μενες διατα� ξεις
δικαιόλόγήτικα�  πρόσωρινόυ�  αναδό�χόυ και τα απόδεικτικα�  ε�γγραφα νόμιμόπόι�ήσής xxii.

β)  Τα  δικαιόλόγήτικα�  τόυ  πρόσωρινόυ�  αναδό�χόυ  υπόβα� λλόνται  από�  τόν  όικόνόμικό�  φόρε�α
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ήλεκτρόνικα� , με�σω τής λειτόυργικό� τήτας τής «Επικόινωνι�ας» στήν αναθε�τόυσα αρχή� .

 γ)  Αν  δεν  υπόβλήθόυ� ν  τα  παραπα� νω  δικαιόλόγήτικα�  ή�  υπα� ρχόυν  ελλει�ψεις  σε  αυτα�  πόυ
υπoβλή� θήκαν και ό πρόσωρινό� ς ανα� δόχός υπόβα� λλει εντό� ς τής πρόθεσμι�ας τής παραγρα� φόυ (α) τόυ
παρό� ντός  α� ρθρόυ,  αι�τήμα  πρός  τήν  Επιτρόπή�  Διαγωνισμόυ�  για  τήν  παρα� τασή  τής  πρόθεσμι�ας
υπόβόλή� ς,  τό όπόι�ό συνόδευ� εται με απόδεικτικα�  ε�γγραφα από�  τα όπόι�α να απόδεικνυ� εται ό� τι ε�χει
αιτήθει� τή χόρή� γήσή των δικαιόλόγήτικω� ν, ή αναθε�τόυσα αρχή�  παρατει�νει τήν πρόθεσμι�α υπόβόλή� ς
των  δικαιόλόγήτικω� ν  για  ό� σό  χρό� νό  απαιτήθει�  για  τή  χόρή� γήσή  των  δικαιόλόγήτικω� ν  από�  τις
αρμό� διες αρχε�ς.
Τό παρό� ν εφαρμό� ζεται και στις περιπτω� σεις πόυ ή αναθε�τόυσα αρχή�  τυχό� ν ζήτή� σει τήν πρόσκό� μισή
δικαιόλόγήτικω� ν  κατα�  τή  διαδικασι�α  αξιόλό�γήσής  των  πρόσφόρω� ν  και  πριν  από�  τό  στα� διό
κατακυ� ρωσής, κατ εφαρμόγή�  τής δια� ταξής τόυ α� ρθρόυ 79 παρα� γραφός 5 εδα� φιό α΄ ν. 4412/2016,
τήρόυμε�νων των αρχω� ν τής ι�σής μεταχει�ρισής και τής διαφα� νειας.xxiii

Εντό� ς  τριω� ν  (3)  εργασι�μων  ήμερω� ν  από�  τήν  ήλεκτρόνική�  υπόβόλή�  των  ως  α� νω  στόιχει�ων  και
δικαιόλόγήτικω� ν,   συ� μφωνα  με  τα  ανωτε�ρω  υπό�  β)  και  γ)  αναφερό� μενα,  πρόσκόμι�ζόνται
υπόχρεωτικα�  από�  τόν  όικόνόμικό�  φόρε�α  στήν  αναθε�τόυσα  αρχή� ,  σε  ε�ντυπή  μόρφή�  και  σε
σφραγισμε�νό  φα� κελό,  τα  ε�γγραφα  πόυ  απαιτει�ται  να  πρόσκόμισθόυ� ν  σε  πρωτό� τυπή  μόρφή� ,
συ� μφωνα  με  τις  διατα� ξεις  τόυ  α� ρθρόυ  11  παρ.  2  τόυ  ν.  2690/1999  ''Κω� δικας  Διόικήτική� ς
Διαδικασι�ας'', ό� πως τρόπόπόιή� θήκε με τις διατα� ξεις τόυ α� ρθρόυ 1 παρ. 2 τόυ  ν. 4250/2014.

δ) Αν, κατα�  τόν ε�λεγχό των παραπα� νω δικαιόλόγήτικω� ν, διαπιστωθει� ό� τι:
i) τα στόιχει�α πόυ δήλω� θήκαν με τό ΕυρωπαιDκό�  Ενιαι�ό Έγγραφό Συ� μβασής ( ΕΕΕΣ), ει�ναι ψευδή�  ή�
ανακριβή�    ή�
ii)  αν  δεν  υπόβλήθόυ� ν  στό  πρόκαθόρισμε�νό  χρόνικό�  δια� στήμα  τα  απαιτόυ� μενα  πρωτό� τυπα  ή�
αντι�γραφα, των παραπα� νω δικαιόλόγήτικω� ν, ή�
iii) αν από�  τα δικαιόλόγήτικα�  πόυ πρόσκόμι�σθήκαν νόμι�μως και εμπρόθε�σμως, δεν απόδεικνυ� όνται όι
ό� ρόι και όι πρόυD πόθε�σεις συμμετόχή� ς συ� μφωνα με τα α� ρθρα 21, 22 και 23 τής παρόυ� σας, xxiv 

απόρρι�πτεται ή πρόσφόρα�  τόυ πρόσωρινόυ�  αναδό�χόυ, καταπι�πτει υπε�ρ τής αναθε�τόυσας αρχή� ς ή
εγγυ� ήσή συμμετόχή� ς τόυ και ή κατακυ� ρωσή γι�νεται στόν πρόσφε�ρόντα πόυ υπε�βαλε τήν αμε�σως
επό� μενή  πλε�όν  συμφε�ρόυσα  από�  όικόνόμική�  α� πόψή  πρόσφόρα�  βα� σει  τής  τιμή� ς,  τήρόυμε�νής  τής
ανωτε�ρω διαδικασι�ας.

Σε περι�πτωσή ε�γκαιρής και πρόσή� κόυσας ενήμε�ρωσής τής αναθε�τόυσας αρχή� ς για μεταβόλε�ς στις
πρόυD πόθε�σεις τις  όπόι�ες ό πρόσωρινό� ς  ανα� δόχός ει�χε  δήλω� σει  με τό ΕυρωπαιDκό�  Ενιαι�ό  Έγγραφό
Συ� μβασής (ΕΕΕΣ) ό� τι  πλήρόι�  και  όι  όπόι�ες  επή� λθαν ή�  για τις  όπόι�ες  ε�λαβε γνω� σή ό πρόσωρινό� ς
ανα� δόχός μετα�  τήν δή� λωσή και με�χρι τήν ήμε�ρα τής ειδόπόι�ήσής/πρό� σκλήσής για τήν πρόσκό� μισή
των δικαιόλόγήτικω� ν κατακυ� ρωσής (όψιγενει�ς  μεταβόλε�ς),  δεν καταπι�πτει υπε�ρ τής αναθε�τόυσας
αρχή� ς ή εγγυ� ήσή συμμετόχή� ς τόυ, πόυ ει�χε πρόσκόμισθει�, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 15 τής παρόυ� σας.

Αν κανε�νας από�  τόυς πρόσφε�ρόντες δεν υπε�βαλε αλήθή�  ή�  ακριβή�  δή� λωσή, ή�  αν κανε�νας από�  τόυς
πρόσφε�ρόντες δεν πρόσκόμι�ζει ε�να ή�  περισσό� τερα από�  τα απαιτόυ� μενα δικαιόλόγήτικα� , ή�  αν κανε�νας
από�  τόυς πρόσφε�ρόντες δεν απόδει�ξει ό� τι πλήρόι�  τα κριτή� ρια πόιότική� ς επιλόγή� ς τόυ α� ρθρόυ 22, ή
διαδικασι�α συ� ναψής τής συ� μβασής ματαιω� νεται.

Η διαδικασι�α ελε�γχόυ των ως α� νω δικαιόλόγήτικω� ν όλόκλήρω� νεται με τή συ� νταξή πρακτικόυ�  από�
τήν Επιτρόπή�  Διαγωνισμόυ� , στό όπόι�ό αναγρα� φεται ή τυχό� ν συμπλή� ρωσή δικαιόλόγήτικω� ν κατα�  τα
όριζό� μενα στήν παρα� γραφό (γ) τόυ παρό� ντός α� ρθρόυxxvΗ Επιτρόπή� ,  στή συνε�χεια,   τό κόινόπόιει�,
με�σω τής «λειτόυργικό� τήτας τής «Επικόινωνι�ας», στήν αναθε�τόυσα αρχή�  για τή λή� ψή από� φασής.

Η αναθε�τόυσα αρχή�  πρόβαι�νει,  μετα�  τήν ε�γκρισή τόυ ανωτε�ρω πρακτικόυ� ,  στήν κόινόπόι�ήσή τής
από� φασής κατακυ� ρωσής, μαζι�  με αντι�γραφό ό� λων των πρακτικω� ν, σε κα� θε πρόσφε�ρόντα πόυ δεν
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ε�χει απόκλειστει� όριστικα� ,xxvi εκτό� ς από�  τόν πρόσωρινό�  ανα� δόχό, συ� μφωνα με τις κει�μενες διατα� ξεις,
με�σω τής λειτόυργικό� τήτας τής «Επικόινωνι�ας», και επιπλε�όν αναρτα�  τα δικαιόλόγήτικα�  τόυ πρόσω-
ρινόυ�  αναδό�χόυ στόν χω� ρό «Συνήμμε�να Ηλεκτρόνικόυ�  Διαγωνισμόυ� ».

ε)    Η  συ� ναψή  τής  συ� μβασής  επε�ρχεται  με  τήν  κόινόπόι�ήσή  τής  από� φασής  κατακυ� ρωσής  στόν
πρόσωρινό�  ανα� δόχό συ� μφωνα με τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 105 ως ακόλόυ� θως :
Μετα�  τήν α� πρακτή πα� ρόδό τής πρόθεσμι�ας α� σκήσής πρόδικαστική� ς πρόσφυγή� ς ή� ,   σε περι�πτωσή
α� σκήσή�  τής,  ό� ταν παρε�λθει α� πρακτή ή πρόθεσμι�α α� σκήσής αι�τήσής αναστόλή� ς κατα�  τής από� φασής
τής Α.Ε.Π.Π. και, σε περι�πτωσή α� σκήσής αι�τήσής αναστόλή� ς κατα�  τής από� φασής τής Α.Ε.Π.Π., ό� ταν
εκδόθει� από� φασή επι� τής αι�τήσής, με τήν επιφυ� λαξή τής χόρή� γήσής πρόσωρινή� ς διαταγή� ς, συ� μφωνα
με τα όριζό� μενα στό τελευται�ό εδα� φιό τής παραγρα� φόυ 4 τόυ α� ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016 και, μετα�
τήν  όλόκλή� ρωσή  τόυ  πρόσυμβατικόυ�  ελε�γχόυ  από�  τό  Ελεγκτικό�  Συνε�δριό,  εφό� σόν  απαιτει�ται,
συ� μφωνα με τα α� ρθρα 35 και 36 τόυ ν. 4129/2013xxvii, ό πρόσωρινό� ς ανα� δόχός, υπόβα� λλει, εφό� σόν
απαιτει�ται  xxviii υπευ� θυνή δή� λωσή, μετα�  από�  σχετική�  πρό� σκλήσή τής αναθε�τόυσας αρχή� ς, με�σω τής
λειτόυργικό� τήτας  τής  “Επικόινωνι�ας”  τόυ  υπόσυστή� ματός.  Στήν  υπευ� θυνή  δή� λωσή,  ή  όπόι�α
υπόγρα� φεται κατα�  τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 23 τής παρόυ� σας, δήλω� νεται ό� τι, δεν ε�χόυν επε�λθει στό
πρό� σωπό�  τόυ όψιγενει�ς μεταβόλε�ς, κατα�  τήν ε�ννόια τόυ α� ρθρόυ 104 τόυ ν. 4412/2016, πρόκειμε�νόυ
να   διαπιστωθει�  ό� τι  δεν  ε�χόυν  εκλει�ψει  όι  πρόυD πόθε�σεις  συμμετόχή� ς  τόυ  α� ρθρόυ  21,  ό� τι
εξακόλόυθόυ� ν να πλήρόυ� νται τα κριτή� ρια  επιλόγή� ς τόυ α� ρθρόυ 22 και ό� τι δεν συντρε�χόυν όι λό�γόι
απόκλεισμόυ�  τόυ ι�διόυ α� ρθρόυ,.  Η υπευ� θυνή δή� λωσή ελε�γχεται από�  τήν Επιτρόπή�  Διαγωνισμόυ� ,  ή
όπόι�α συντα� σσει πρακτικό�  πόυ συνόδευ� ει τή συ� μβασήxxix.

Με�σω  τής  λειτόυργικό� τήτας  τής  “Επικόινωνι�ας”  τόυ  υπόσυστή� ματός,  κόινόπόιει�ται   ή  από� φασή
κατακυ� ρωσής στόν πρόσωρινό�  ανα� δόχόxxx.  Με τήν ι�δια από� φασή  καλει�ται ό ανα� δόχός να  πρόσε�λθει
σε όρισμε�νό τό� πό και χρό� νό για τήν υπόγραφή�  τόυ συμφωνήτικόυ� , θε�τόντα� ς τόυ ή αναθε�τόυσα αρχή�
πρόθεσμι�α  πόυ  δεν  μπόρει�  να  υπερβαι�νει  τις  ει�κόσι  (20)  ήμε�ρες   από�  τήν  κόινόπόι�ήσή  ειδική� ς
ήλεκτρόνική� ς  πρό� σκλήσής,  με�σω  τής  λειτόυργικό� τήτας  τής  “Επικόινωνι�ας”  τόυ  υπόσυστή� ματός,
πρόσκόμι�ζόντας και τήν απαιτόυ� μενή εγγυήτική�  επιστόλή�  καλή� ς εκτε�λεσής. Η εν λό�γω κόινόπόι�ήσή
επιφε�ρει τα ε�ννόμα απότελε�σματα τής από� φασής κατακυ� ρωσής, συ� μφωνα με όριζό� μενα στήν παρ. 3
τόυ α� ρθρόυ 105 τόυ ν.4412/2016.       

Εα� ν ό ανα� δόχός δεν πρόσε�λθει να υπόγρα� ψει τό συμφωνήτικό� , με�σα στήν πρόθεσμι�α πόυ όρι�ζεται
στήν ειδική�  πρό� κλήσή, κήρυ� σσεται ε�κπτωτός, καταπι�πτει υπε�ρ τής αναθε�τόυσας αρχή� ς ή εγγυ� ήσή
συμμετόχή� ς τόυ και ακόλόυθει�ται ή διαδικασι�α τόυ α� ρθρόυ 4.2.γ τής παρόυ� σας για τόν πρόσφε�ρόντα
πόυ  υπε�βαλε  τήν  αμε�σως  επό� μενή  πλε�όν  συμφε�ρόυσα  από�  όικόνόμική�  α� πόψή  πρόσφόρα�  βα� σει
τιμή� ςxxxi. Αν κανε�νας από�  τόυς πρόσφε�ρόντες δεν πρόσε�λθει για τήν υπόγραφή�  τόυ συμφωνήτικόυ� , ή
διαδικασι�α συ� ναψής τής συ� μβασής ματαιω� νεται, συ� μφωνα με τήν περι�πτωσή β τής παραγρα� φόυ 1
τόυ α� ρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016.

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία

Κα� θε ενδιαφερό� μενός, ό όπόι�ός ε�χει ή�  ει�χε συμφε�ρόν να τόυ ανατεθει�  ή συγκεκριμε�νή συ� μβασή και
ε�χει ή�  ει�χε υπόστει� ή�  ενδε�χεται να υπόστει� ζήμι�α από�  εκτελεστή�  πρα� ξή ή�  παρα� λειψή τής αναθε�τόυσας
αρχή� ς  κατα�  παρα� βασή  τής  νόμόθεσι�ας  τής  ΕυρωπαιDκή� ς  Ένωσής  ή�  τής  εσωτερική� ς  νόμόθεσι�ας,
δικαιόυ� ται  να  ασκή� σει  πρόδικαστική�  πρόσφυγή�  ενω� πιόν  τής  ΑΕΠΠ  κατα�  τής  σχετική� ς  πρα� ξής  ή�
παρα� λειψής τής αναθε�τόυσας αρχή� ς, πρόσδιόρι�ζόντας ειδικω� ς τις νόμικε�ς και πραγματικε�ς αιτια� σεις
πόυ δικαιόλόγόυ� ν τό αι�τήμα�  τόυxxxii. 

Σε περι�πτωσή πρόσφυγή� ς κατα�  πρα� ξής τής αναθε�τόυσας αρχή� ς, ή πρόθεσμι�α για τήν α� σκήσή
τής πρόδικαστική� ς πρόσφυγή� ς ει�ναι:
(α)  δε�κα  (10)  ήμε�ρες  από�  τήν  κόινόπόι�ήσή  τής  πρόσβαλλό� μενής  πρα� ξής  στόν  ενδιαφερό� μενό
όικόνόμικό�  φόρε�α αν ή πρα� ξή κόινόπόιή� θήκε με ήλεκτρόνικα�  με�σα ή�  τήλεόμόιότυπι�α ή�  
(β)  δεκαπε�ντε  (15)  ήμε�ρες  από�  τήν  κόινόπόι�ήσή  τής  πρόσβαλλό� μενής  πρα� ξής  σε  αυτό� ν  αν
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χρήσιμόπόιή� θήκαν α� λλα με�σα επικόινωνι�ας, α� λλως  
(γ) δε�κα (10) ήμε�ρες από�  τήν πλή� ρή, πραγματική�  ή�  τεκμαιρό� μενή, γνω� σή τής πρα� ξής πόυ βλα� πτει τα
συμφε�ρόντα τόυ ενδιαφερό� μενόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α. 
Σε  περι�πτωσή  παρα� λειψής,  ή  πρόθεσμι�α  για  τήν  α� σκήσή  τής  πρόδικαστική� ς  πρόσφυγή� ς  ει�ναι
δεκαπε�ντε (15) ήμε�ρες από�  τήν επόμε�νή τής συντε�λεσής τής πρόσβαλλό� μενής παρα� λειψήςxxxiii.

Η πρόδικαστική�  πρόσφυγή� , με βα� σή και τα ό� σα πρόβλε�πόνται στό π.δ. 39/2017, κατατι�θεται
ήλεκτρόνικα�  βα� σει τόυ τυπόπόιήμε�νόυ εντυ� πόυ και με�σω τής λειτόυργικό� τήτας «Επικόινωνι�α» τόυ
υπόσυστή� ματός  πρός  τήν  Αναθε�τόυσα  Αρχή� ,  επιλε�γόντας  κατα�  περι�πτωσή  τήν  ε�νδειξή
«Πρόδικαστική�  Πρόσφυγή� »  και επισυνα� πτόντας τό σχετικό�  ε�γγραφό συ� μφωνα με τήν παρ.  3 τόυ
α� ρθρόυ 8 τής υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Για τό παραδεκτό�  τής α� σκήσής τής πρόδικαστική� ς  πρόσφυγή� ς  κατατι�θεται παρα� βόλό από�
τόν πρόσφευ� γόντα υπε�ρ τόυ Δήμόσι�όυ, κατα�  τα ειδικα�  όριζό� μενα στό α� ρθρό 363 τόυ ν. 4412/2016,
τό όπόι�ό επιστρε�φεται στόν πρόσφευ� γόντα σε περι�πτωσή όλική� ς ή�  μερική� ς απόδόχή� ς τής πρόσφυγή� ς
τόυ ή�  σε περι�πτωσή πόυ πριν τήν ε�κδόσή τής από� φασής τής ΑΕΠΠ επι� τής πρόσφυγή� ς, ή αναθε�τόυσα
αρχή�  ανακαλει� τήν πρόσβαλλό� μενή πρα� ξή ή�  πρόβαι�νει στήν όφειλό� μενή ενε�ργεια. 

Η πρόθεσμι�α για τήν α� σκήσή τής πρόδικαστική� ς πρόσφυγή� ς και ή α� σκήσή�  τής κωλυ� όυν τή
συ� ναψή τής συ� μβασής επι� πόινή�  ακυρό� τήτας, ή όπόι�α διαπιστω� νεται με από� φασή τής ΑΕΠΠ μετα�  από�
α� σκήσή πρόσφυγή� ς, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 368 τόυ ν. 4412/2016. 
Η  πρόήγόυ� μενή  παρα� γραφός  δεν  εφαρμό� ζεται  στήν  περι�πτωσή  πόυ,  κατα�  τή  διαδικασι�α
συ� ναψής τής παρόυ� σας συ� μβασής, υπόβλήθει� μό� νό μι�α (1) πρόσφόρα� xxxiv.

Κατα�  τα  λόιπα� ,  ή  α� σκήσή  τής  πρόδικαστική� ς  πρόσφυγή� ς  δεν  κωλυ� ει  τήν  πρό� όδό  τής
διαγωνιστική� ς διαδικασι�ας, εκτό� ς αν ζήτήθόυ� ν πρόσωρινα�  με�τρα πρόστασι�ας κατα�  τό α� ρθρό 366 τόυ
ν.4412/2016.

Η αναθε�τόυσα αρχή� , με�σω τής λειτόυργι�ας τής «Επικόινωνι�ας»: 
α.  κόινόπόιει�  τήν  πρόδικαστική�  πρόσφυγή�  σε  κα� θε  ενδιαφερό� μενό  τρι�τό  συ� μφωνα  με  τα

πρόβλεπό� μενα στήν περ. α τής παρ. 1 τόυ α� ρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016 και τήν περ. α΄ τής παρ. 1 τόυ
α� ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017, 

β. ειδόπόιει�,  παρε�χει πρό� σβασή στό συ� νόλό των στόιχει�ων τόυ διαγωνισμόυ�  και διαβιβα� ζει
στήν Αρχή�  Εξε�τασής Πρόδικαστικω� ν Πρόσφυγω� ν (ΑΕΠΠ) τα πρόβλεπό� μενα στήν περ. β’ τής παρ. 1
τόυ α� ρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016, συ� μφωνα και με τήν παρ. 1 τόυ α� ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017 

Η ΑΕΠΠ απόφαι�νεται αιτιόλόγήμε�να επι� τής βασιμό� τήτας των πρόβαλλό� μενων πραγματικω� ν
και  νόμικω� ν  ισχυρισμω� ν  τής  πρόσφυγή� ς  και  των  ισχυρισμω� ν  τής  αναθε�τόυσας  αρχή� ς  και,  σε
περι�πτωσή παρε�μβασής,  των ισχυρισμω� ν  τόυ  παρεμβαι�νόντός  και  δε�χεται  (εν  ό� λω  ή�  εν  με�ρει)  ή�
απόρρι�πτει  τήν  πρόσφυγή�  με  από� φασή�  τής,  ή  όπόι�α  εκδι�δεται  με�σα  σε  απόκλειστική�  πρόθεσμι�α
ει�κόσι (20) ήμερω� ν από�  τήν ήμε�ρα εξε�τασής τής πρόσφυγή� ςxxxv.

Σε  περι�πτωσή  συμπλήρωματική� ς  αιτιόλόγι�ας  επι�  τής  πρόσβαλλό� μενής  πρα� ξής,  αυτή�
υπόβα� λλεται  ε�ως  και  δε�κα  (10)  ήμε�ρες  πριν  τήν  συζή� τήσή  τής  πρόσφυγή� ς  και  κόινόπόιει�ται
αυθήμερό� ν στόν πρόσφευ� γόντα με�σω τής πλατφό� ρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ ή�  αν αυτό�  δεν ει�ναι εφικτό�  με
όπόιόδή� πότε πρό� σφόρό με�σό. Υπόμνή� ματα επι�  των από� ψεων και τής συμπλήρωματική� ς αιτιόλόγι�ας
τής Αναθε�τόυσας Αρχή� ς κατατι�θενται με�σω τής πλατφό� ρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ ε�ως πε�ντε (5) ήμε�ρες πριν
από�  τή συζή� τήσή τής πρόσφυγή� ςxxxvi.

Η α� σκήσή τής πρόδικαστική� ς πρόσφυγή� ς απότελει� πρόυD πό� θεσή για τήν α� σκήσή των ε�νδικων
βόήθήμα� των  τής αι�τήσής αναστόλή� ς και τής αι�τήσής ακυ� ρωσής τόυ α� ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016
κατα�  των εκτελεστω� ν πρα� ξεων ή�  παραλει�ψεων τής αναθε�τόυσας αρχή� ς.

Όπόιός ε�χει ε�ννόμό συμφε�ρόν μπόρει�  να ζήτή� σει τήν αναστόλή�  τής εκτε�λεσής τής από� φασής
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τής ΑΕΠΠ και τήν ακυ� ρωσή�  τής ενω� πιόν τόυ αρμόδι�όυ δικαστήρι�όυxxxvii. Δικαι�ωμα α� σκήσής των ι�διων
ενδι�κων  βόήθήμα� των  ε�χει  και  ή  αναθε�τόυσα  αρχή� ,  αν  ή  ΑΕΠΠ  κα� νει  δεκτή�  τήν  πρόδικαστική�
πρόσφυγή� . Με τα ε�νδικα βόήθή� ματα τής αι�τήσής αναστόλή� ς και τής αι�τήσής ακυ� ρωσής λόγι�ζόνται ως
συμπρόσβαλλό� μενες με τήν από� φασή τής ΑΕΠΠ και ό� λες όι συναφει�ς πρός τήν ανωτε�ρω από� φασή
πρα� ξεις ή�  παραλει�ψεις τής αναθε�τόυσας αρχή� ς, εφό� σόν ε�χόυν εκδόθει� ή�  συντελεστει� αντιστόι�χως ε�ως
τή συζή� τήσή τής αι�τήσής αναστόλή� ς ή�  τήν πρω� τή συζή� τήσή τής αι�τήσής ακυ� ρωσής.

Η α� σκήσή τής αι�τήσής αναστόλή� ς δεν εξαρτα� ται από�  τήν πρόήγόυ� μενή α� σκήσή τής αι�τήσής
ακυ� ρωσής. Η αι�τήσή αναστόλή� ς κατατι�θεται στό αρμό� διό δικαστή� ριό με�σα σε πρόθεσμι�α δε�κα (10)
ήμερω� ν  από�  τήν  κόινόπόι�ήσή  ή�  τήν  πλή� ρή  γνω� σήxxxviii  τής  από� φασής  επι�  τής  πρόδικαστική� ς
πρόσφυγή� ς και συζήτει�ται τό αργό� τερό εντό� ς τρια� ντα (30) ήμερω� ν από�  τήν κατα� θεσή�  τής. Για τήν
α� σκήσή  τής  αιτή� σεως  αναστόλή� ς  κατατι�θεται  τό  πρόβλεπό� μενό  παρα� βόλό,  συ� μφωνα  με  τα
ειδικό� τερα όριζό� μενα στό α� ρθρό 372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016.

Η α� σκήσή αι�τήσής αναστόλή� ς κωλυ� ει τή συ� ναψή τής συ� μβασής, εκτό� ς εα� ν με τήν πρόσωρινή�
διαταγή�  ό αρμό� διός δικαστή� ς απόφανθει� διαφόρετικα� .

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

Σχετικα�  με τήν υπόγραφή�  τής συ� μβασής, ισχυ� όυν τα πρόβλεπό� μενα στήν παρ. 5 α� ρθρόυ 105 και
135 τόυ ν. 4412/2016.
Τα  ε�γγραφα  τής  συ� μβασής   με  βα� σή  τα  όπόι�α  θα  εκτελεσθει�  τό  ε�ργό  ει�ναι  τα  αναφερό� μενα
παρακα� τω.  Σε  περι�πτωσή  ασυμφωνι�ας  των  περιεχόμε�νων  σε  αυτα�  ό� ρων,  ή  σειρα�  ισχυ� ός
καθόρι�ζεται  ως κατωτε�ρω.

1. Τό συμφωνήτικό� .
2. Η παρόυ� σα Διακή� ρυξή.
3. Η Οικόνόμική�  Πρόσφόρα� .
4. Τό Τιμόλό� γιό Δήμόπρα� τήσής.
5. Η Ειδική�  Συγγραφή�  Υπόχρεω� σεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνική�  Συγγραφή�  Υπόχρεω� σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικε�ς Πρόδιαγραφε�ς και τα

Παραρτή� ματα τόυς.
7. Η Τεχνική�  Περιγραφή�  (Τ.Π.).
8. Ο ΠρόυD πόλόγισμό� ς Δήμόπρα� τήσής.
9. Οι εγκεκριμε�νες μελε�τες τόυ ε�ργόυ.
10.Τό εγκεκριμε�νό Χρόνόδια� γραμμα κατασκευή� ς τόυ ε�ργόυ.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα  ε�γγραφα  τής  συ� μβασής  συντα� σσόνται  υπόχρεωτικα�  στήν  ελλήνική�  γλω� σσα  και
πρόαιρετικα�  και σε α� λλες γλω� σσες, συνόλικα�  ή�  μερικα� . Σε περι�πτωσή ασυμφωνι�ας μεταξυ�  των
τμήμα� των  των  εγγρα� φων  τής  συ� μβασής  πόυ  ε�χόυν  συνταχθει�  σε  περισσό� τερες  γλω� σσες,
επικρατει�  ή ελλήνική�  ε�κδόσή. Τυχό� ν πρόδικαστικε�ς πρόσφυγε�ς υπόβα� λλόνται στήν ελλήνική�
γλω� σσα.

6.2. Οι πρόσφόρε�ς και τα περιλαμβανό� μενα σε αυτε�ς στόιχει�α, καθω� ς και τα απόδεικτικα�  ε�γγραφα
συντα� σσόνται  στήν ελλήνική�  γλω� σσα ή�  συνόδευ� όνται  από�  επι�σήμή μετα� φρασή�  τόυς  στήν
ελλήνική�  γλω� σσα. 

6.3. Στα αλλόδαπα�  δήμό� σια ε�γγραφα και δικαιόλόγήτικα�  εφαρμό� ζεται ή Συνθή� κή τής Χα� γής τής
5.10.1961, πόυ κυρω� θήκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικα�  τα αλλόδαπα�  ιδιωτικα�  ε�γγραφα
συνόδευ� όνται από�  μετα� φρασή�  τόυς στήν ελλήνική�  γλω� σσα επικυρωμε�νή ει�τε από�  πρό� σωπό
αρμό� διό κατα�  τις διατα� ξεις τής εθνική� ς νόμόθεσι�ας ει�τε από�  πρό� σωπό κατα�  νό� μό αρμό� διό τής
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χω� ρας στήν όπόι�α ε�χει συνταχθει�  τό ε�γγραφόxxxix.  Επι�σής,  γι�νόνται υπόχρεωτικα�  απόδεκτα�
ευκρινή�  φωτόαντι�γραφα  εγγρα� φων  πόυ  ε�χόυν  εκδόθει�  από�  αλλόδαπε�ς  αρχε�ς  και  ε�χόυν
επικυρωθει�  από�  δικήγό� ρό, συ� μφωνα με τα πρόβλεπό� μενα στήν παρ. 2 περ. β τόυ α� ρθρόυ 11
τόυ ν. 2690/1999 “Κω� δικας Διόικήτική� ς Διαδικασι�ας”, ό� πως αντικαταστα� θήκε ως α� νω με τό
α� ρθρό 1 παρ.2 τόυ ν.4250/2014.

6.4.   Ενήμερωτικα�  και  τεχνικα�  φυλλα� δια  και  α� λλα  ε�ντυπα-εταιρικα�  ή�  μή  –  με  ειδικό�  τεχνικό�
περιεχό� μενό  μπόρόυ� ν  να  υπόβα� λλόνται  σε  α� λλή  γλω� σσα,  χωρι�ς  να  συνόδευ� όνται  από�
μετα� φρασή στήν ελλήνική� .

6.5. Η   επικόινωνι�α  με  τήν  αναθε�τόυσα αρχή� ,  καθω� ς  και  μεταξυ�  αυτή� ς  και  τόυ  αναδό�χόυ,  θα
γι�νόνται υπόχρεωτικα�  στήν ελλήνική�  γλω� σσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1. Για τή δήμόπρα� τήσή τόυ ε�ργόυ, τήν εκτε�λεσή τής συ� μβασής και τήν κατασκευή�  τόυ, εφαρ-
μό� ζόνται όι διατα� ξεις των παρακα� τω νόμόθετήμα� των, ό� πως ισχυ� όυν:
- τόυ ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδι�ως των α� ρθρων 118 και 119,
- τόυ ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- τόυ 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 τόυ 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» xl

 -  τόυ  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικό� τερα  τό  α� ρθρό  59  «Άρση  περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- τόυ ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ό� πως ισχυ� ει
-  τόυ  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 ειδικό� τερα τό α� ρθρό 1 αυτόυ� ,
- τόυ ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- τόυ α� ρθρόυ 26 τόυ ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,xli

- τόυ ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…
- τόυ ν.  3886/2010 (Α'  173) «Δικαστική  προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L
76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» ,
- τόυ 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 παραγρα� φων 4 και 5 τόυ α� ρθρόυ 20, των α� ρθρων 80-110, τής παραγρα� φόυ 1α τόυ
α� ρθρόυ 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κυ� ρωσή τής Κωδικόπόι�ήσής τής νόμόθεσι�ας κατασκευή� ς
δήμόσι�ων ε�ργων» (ΚΔΕ),

          -  τόυ ν.  3548/2007 (Α’  68) «Καταχω� ρισή δήμόσιευ� σεων των φόρε�ων τόυ Δήμόσι�όυ  στό
νόμαρχιακό�  και τόπικό�  Τυ� πό και α� λλες διατα� ξεις»,
- τόυ ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
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- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )xlii

- τόυ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
-  της  με  αριθ.  ΔΝΣ/61034/ΦΝ  466/29-12-2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Υποδομών  και
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,  μελετών και  παροχής  τεχνικών και  λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν.  4412/2016» (Β
4841),  όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β
1511).
-  της  με  αριθ.  50844/11-5-2018  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων
επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279),
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).
- της με αρ. 117384/26-10-2017  Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων
και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
-  της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- της με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικε�ς λεπτόμε�ρειες και
διαδικασι�ες  λειτόυργι�ας  τόυ  Εθνικόυ�  Συστή� ματός  Ηλεκτρόνικω� ν  Δήμόσι�ων  Συμβα� σεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

7.2  Ο  ν.  3310/2005  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  (Α'  30),  ό� πως
τρόπόπόιή� θήκε  με  τό  ν.  3414/2005  (Α'  279),  για  τή  διασταυ� ρωσή  των  στόιχει�ων  τόυ
αναδό�χόυ με τα στόιχει�α τόυ  Ε.Σ.Ρ.,  τό π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»,  ή κόινή�  από� φασή
των Υπόυργω� ν Ανα� πτυξής και Επικρατει�ας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικα�  με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’,   καθω� ς  και  ή  από� φασή  τόυ  Υφυπόυργόυ�  Οικόνόμι�ας  και  Οικόνόμικω� ν  υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμός  χωρών  στις  οποίες  λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”.

7.3   Οι διατα� ξεις τόυ ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κυ� ρωσή Κω� δικα Φό� ρόυ Πρόστιθε�μενής Αξι�ας».

7.4   Οι σε εκτε�λεσή των ανωτε�ρω διατα� ξεων εκδόθει�σες κανόνιστικε�ς πρα� ξειςxliii, καθω� ς και λόιπε�ς
διατα� ξεις πόυ αναφε�ρόνται ρήτα�  ή�  απόρρε�όυν από�  τα όριζό� μενα στα συμβατικα�  τευ� χή τής πα-
ρόυ� σας καθω� ς και τό συ� νόλό των διατα� ξεων τόυ ασφαλιστικόυ� , εργατικόυ� , περιβαλλόντικόυ�
και φόρόλόγικόυ�  δικαι�όυ και  γενικό� τερα κα� θε  δια� ταξή (Νό� μός,  Π.Δ.,  Υ.Α.)  και  ερμήνευτική�
εγκυ� κλιός πόυ διε�πει τήν ανα� θεσή και εκτε�λεσή τόυ ε�ργόυ τής παρόυ� σας συ� μβασής, ε�στω και
αν δεν αναφε�ρόνται ρήτα� .

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

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

8.1. Τό ε�ργό χρήματόδότει�ται από�  πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και
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έχει  ενταχθεί  στη  ΣΑΕΠ  508  του  Π.Δ.Ε.  2020  με  κωδικό  2017ΕΠ50800003  (ΑΔΑ:
99ΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΥΨ) xliv

Τό  ε�ργό υπό� κειται  στις  κρατή� σειςxlv πόυ  πρόβλε�πόνται  για  τα  ε�ργα  αυτα� ,
περιλαμβανόμε�νής  τής  κρα� τήσής  υ� ψόυς  0,07  %  υπε�ρ  των  λειτόυργικω� ν  αναγκω� ν  τής
Ενιαι�ας  Ανεξα� ρτήτής  Αρχή� ς  Δήμόσι�ων  Συμβα� σεων,  συ� μφωνα  με  τό  α� ρθρό  4  παρ  3  ν.
4013/2011xlvi,  τής κρα� τήσής υ� ψόυς 0,06 % υπε�ρ  των λειτόυργικω� ν αναγκω� ν τής Αρχή� ς
Εξε�τασής  Πρόδικαστικω� ν  Πρόσφυγω� ν,  συ� μφωνα  με  τό  α� ρθρό  350  παρ.  3  τόυ  ν.
4412/2016, καθω� ς και τής κρα� τήσής 6%0, συ� μφωνα με τις διατα� ξεις τόυ α� ρθρόυ 53 παρ.
7  περ.  θ'  τόυ  ν.  4412/2016  και  τής  υπ'  αριθμ.  ΔΝΣγ/όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
από� φασής τόυ Υπόυργόυ�  Υπόδόμω� ν και Μεταφόρω� ν (Β' 2235).  και κρα� τήσής πόσόστόυ�
δυό� μισι  τόις  χιλι�όις  (2,5‰)  υπε�ρ  των Μήχανικω� ν  Τεχνόλόγική� ς  Εκπαι�δευσής  (ΤΕ)  τής
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. συ� μφωνα με τις διατα� ξεις τόυ α� ρθρόυ 53 παρ 7 περ θ΄τόυ Ν.4412/16 και
τής υπ αριθμ ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466 Από� φασή τόυ Υπόυργόυ�  Υπόδόμω� ν και Μεταφόρω� ν
(Β΄2780/2019) με θε�μα: «Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από
το ΤΜΕΔΕ για την συλλογή του πόρου 2,5‰», ή όπόι�α καθόρι�ζει τις σχετικε�ς λεπτόμε�ρειες
συλλόγή� ς και από� δόσής τής κρα� τήσής.

8.2. Τα γενικα�  ε�ξόδα, ό� φελός κ.λ.π.  τόυ Αναδό� χόυ και όι επιβαρυ� νσεις από�  φό� ρόυς,  δασμόυ� ς
κ.λ.π.  καθόρι�ζόνται  στό  αντι�στόιχό  α� ρθρό  τής  Ε.Σ.Υ.   Ο  Φ.Π.Α.  βαρυ� νει  τόν  Κυ� ριό  τόυ
Έργόυ.

8.3. Οι πλήρωμε�ς θα γι�νόνται συ� μφωνα με τό α� ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 και τό αντι�στόιχό
α� ρθρό τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρωμή�  τόυ εργόλαβικόυ�  τιμή� ματός θα γι�νεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 
Η αναθε�τόυσα αρχή� xlvii μπόρει�,  κατα�  τή διαδικασι�α αξιόλό�γήσής των πρόσφόρω� ν,  να καλε�σει  τόυς
όικόνόμικόυ� ς  φόρει�ς,  με�σω  τής   λειτόυργικό� τήτας  τής  ‘’Επικόινωνι�ας”  τόυ  υπόσυστή� ματός,  να
συμπλήρω� σόυν  ή�  να  διευκρινι�σόυν τα  ε�γγραφα  ή�  δικαιόλόγήτικα�  πόυ  ε�χόυν  υπόβα� λει,
συμπεριλαμβανόμε�νής και τής όικόνόμική� ς τόυς πρόσφόρα� ς, με�σα σε ευ� λόγή πρόθεσμι�α, ή όπόι�α δεν
μπόρει�  να ει�ναι μικρό� τερή από�  επτα�  (7) ήμε�ρες από�  τήν ήμερόμήνι�α κόινόπόι�ήσής σε αυτόυ� ς  τής
σχετική� ς πρό� σκλήσής, συ� μφωνα με τα ειδικό� τερα όριζό� μενα στις διατα� ξεις των α� ρθρων  102 και 103
τόυ ν. 4412/2016 και τόυ α� ρθρόυ 13 τής υπ'αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.
Οπόιαδή� πότε διευκρι�νισή ή�  συμπλή� ρωσή πόυ υπόβα� λλεται από�  τόυς πρόσφε�ρόντες ή�  υπόψήφι�όυς,
χωρι�ς να ε�χει ζήτήθει� από�  τήν αναθε�τόυσα αρχή� xlviii, δεν λαμβα� νεται υπό� ψή. 

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Για τήν παρόυ� σα διαδικασι�α ε�χόυν εκδόθει� α) ή υπ’ αρ.πρωτ όικ.317585(1020)/22-6-2020 πρα� ξή τής
Διευ� θυνσής Στρατήγικόυ�  Σχεδιασμόυ�  & Πρόγραμματισμόυ�  τής Περιφε�ρειας Κεντρική� ς Μακεδόνι�ας, με
τήν όπόι�α εγκρι�θήκε ή δια� θεσή πι�στωσής υ� ψόυς 4.500.000 € (ΣΑΕΠ008 2017ΕΠ00800003) για τήν
υλόπόι�ήσή  τόυ  υπόε�ργόυ  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΔΤΕ/ΠΚΜ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022» και β) ή υπ’ αρ.πρωτ όικ.317573(1019)/22-6-2020 πρα� ξή
τής  Διευ� θυνσής  Στρατήγικόυ�  Σχεδιασμόυ�  &  Πρόγραμματισμόυ�  τής  Περιφε�ρειας  Κεντρική� ς
Μακεδόνι�ας,  με  τήν  όπόι�α  εγκρι�θήκε  ή  δια� θεσή  πι�στωσής  υ� ψόυς  4.500.000  €  (ΣΑΕΠ008
2017ΕΠ00800003)  για  τήν  υλόπόι�ήσή  τόυ  υπόε�ργόυ  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022» xlix

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

Τίτλος του έργου

Ο τι�τλός τόυ ε�ργόυ ει�ναι:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ».
CPV:45233141-9 (Εργασίες συντήρησης οδών)
NUTS: EL52

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

Ο  πρόυD πόλόγισμό� ς  δήμόπρα� τήσής  τόυ  ε�ργόυ  ανε�ρχεται  σεl 7.258.064,52  Ευρω�  και
αναλυ� εται σε:
Δαπα� νή Εργασιω� ν 5.252.080,00 Ευρω�
Γενικα�  ε�ξόδα και Όφελός εργόλα� βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 945.374,40 Ευρω�
Απρό� βλεπταli (πόσόστόυ�  15% επι�  τής δαπα� νής εργασιω� ν  και  τόυ κόνδυλι�όυ  Γ.Ε.+Ο.Ε.)
929.618,17 Ευρω� , πόυ αναλω� νόνται συ� μφωνα με τόυς ό� ρόυς τόυ α� ρθρόυ 156 παρ. 3. (α)
τόυ ν. 4412/2016.
Απόλόγιστικα�  (ΑΕΚΚ) +(Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%) 70.800,00  ΕΥΡΩ  
Για Μελε�τες 60.000 Ευρω�
.................................................................lii

Στό ανωτε�ρω πόσό�  πρόβλε�πεται αναθεω� ρήσή στις τιμε�ς πόσόυ�  191,95 Ευρω� , συ� μφωνα με
τό α� ρθρό 153 τόυ ν. 4412/2016.

Ρή� τρα πρό� σθετής καταβόλή� ς ( πριμ ), συ� μφωνα με τό α� ρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016 .......
(εφό� σόν πρόβλε�πεται).

Η παρόυ� σα συ� μβασή δεν υπόδιαιρει�ται σε τμή� ματα και ανατι�θεται ως ενιαι�ό συ� νόλό για
τόυς ακό� λόυθόυς λό�γόυς ………………………………………………………..liii 
Το παρόν έργο  υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/επιμέρους έργα: 
ΤΜΗΜΑ  1:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΔΤΕ/ΠΚΜ
ΔΥΤΙΚΟΥ  ΤΟΜΕΑ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΕΤΗ  2020-2022»  πρόυD πόλόγισμόυ�  3.629.032,26  ευρω�  και
αναλυ� εται σε:
Δαπα� νή Εργασιω� ν 2.626.035,00 Ευρω�
Γενικα�  ε�ξόδα και Όφελός εργόλα� βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 472.686,30 Ευρω�
Απρό� βλεπταliv (πόσόστόυ�  15% επι�  τής δαπα� νής εργασιω� ν και τόυ κόνδυλι�όυ Γ.Ε.+Ο.Ε.)
464.808,20 Ευρω� , πόυ αναλω� νόνται συ� μφωνα με τόυς ό� ρόυς τόυ α� ρθρόυ 156 παρ. 3. (α)
τόυ ν. 4412/2016.
Απόλόγιστικα�  (ΑΕΚΚ) +(Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%) 35.400,00  ΕΥΡΩ  
Για Μελε�τες 30.000 Ευρω�
Στό ανωτε�ρω πόσό�  πρόβλε�πεται αναθεω� ρήσή στις τιμε�ς πόσόυ�  102,76 Ευρω� , συ� μφωνα 
με τό α� ρθρό 153 τόυ ν. 4412/2016.

ΤΜΗΜΑ  2:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΔΤΕ/ΠΚΜ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022», πρόυD πόλόγισμόυ�  3.629.032,26 ευρω�  και
αναλυ� εται σε:
Γενικα�  ε�ξόδα και Όφελός εργόλα� βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 472.688,10 Ευρω�
Απρό� βλεπταlv (πόσόστόυ�  15% επι�  τής δαπα� νής εργασιω� ν  και  τόυ κόνδυλι�όυ  Γ.Ε.+Ο.Ε.)
464.809,97 Ευρω� , πόυ αναλω� νόνται συ� μφωνα με τόυς ό� ρόυς τόυ α� ρθρόυ 156 παρ. 3. (α)
τόυ ν. 4412/2016.
Απόλόγιστικα�  (ΑΕΚΚ) +(Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%) 35.400,00  ΕΥΡΩ  
Για Μελε�τες 30.000 Ευρω�
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Στό ανωτε�ρω πόσό�  πρόβλε�πεται αναθεω� ρήσή στις τιμε�ς πόσόυ�  89,19 Ευρω� , συ� μφωνα με
τό α� ρθρό 153 τόυ ν. 4412/2016.

τα  οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις).

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου

Για τό τμή� μα 1 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022» όι εργασι�ες θα εκτελεστόυ� ν στό παρακα� τω
όδικό�  δι�κτυό
 Εσωτερική�  & Ανατόλική�  Περιφερειακή�  Οδό� ς Θεσσαλόνι�κής από�  κό� µβό Κ1 (ανισό� πεδός
κό� µβός  µε  αυτόκινήτό� δρόµό  ΠΑΘΕ)  µε�χρι  κό� µβό  Κ13  (ισό� πεδός  κό� µβός  µε  εθνική�  όδό�
Θεσσαλόνι�κή – αερόδρό� µιό “Μακεδόνι�α”) συµπεριλαµβανόµε�νων των παρα� πλευρων όδω� ν
αυτω� ν.
 Εθνική�  Οδό� ς  υπ'  αριθµ.  2  Θεσσαλόνι�κής  -  Έδεσσας  στό τµή� µα  από�  τή  χ.θ.  3+500
(γε�φυρα  ∆ενδρόπότα� µόυ  επι�  τής  όδόυ�  Μόναστήρι�όυ  στή  Θεσσαλόνι�κή)  µε�χρι  τή  χ.θ.
52+900 (ισό� πεδός κό� µβός Μελισσι�όυ στή θε�σή συµβόλή� ς µε τήν παλαια�  όδό� ), παλαιό�  και
νε�ό τµή� µα, καθω� ς επι�σής όι παρα� πλευρες όδόι� αυτω� ν.

Για τό τμή� μα 2  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ  ΤΟΜΕΑ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΕΤΗ  2020-2022»  όι  εργασι�ες  θα  εκτελεστόυ� ν  στό
παρακα� τω όδικό�  δι�κτυό
 Νε�α Εθνική�  Οδό� ς Θεσσαλόνι�κής – Μόυδανι�ων συμπεριλαμβανό� μενων των παρα� πλευ-
ρων όδω� ν αυτή� ς στό τμή� μα από�  χ.θ. 6+000 (ισό� πεδός κό� μβός με όδό�  Βόυ� λγαρή στή Θεσσα-
λόνι�κή) με�χρι τή χ.θ. 61+500 (ανισό� πεδός κό� μβός Μόυδανιω� ν πρός επαρχιακα�  κυκλω� ματα
Κασσα� νδρας και Σιθωνι�ας).
 Επαρχιακή�  όδό� ς Μόυδανια�  – κυ� κλωμα Κασσα� νδρας στό τμή� μα από�  χ.θ. 0+000 (ανι-
σό� πεδός  κό� μβός  Μόυδανιω� ν  με  εθνική�  όδό�  Θεσσαλόνι�κής  -  Μόυδανιω� ν)  με�χρι  τή  χ.θ.
23+650 (κυκλικό� ς κό� μβός Κασσανδρει�ας). Σε αυτή� ν εντα� σσεται τό νε�ό τμή� μα Πότι�δαια –
Κασσανδρει�α ό� χι ό� μως τό αντι�στόιχό παλιό�  τμή� μα. 

 Οδικό�  τμή� μα από�  αερόδρό� μιό «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (γε�φυρα Ανθεμόυ� ντα) ε�ως Ε.Ο. Θεσ/νι�-
κής – Ν. Μόυδανιω� ν (ανισό� πεδός κό� μβός Πρόφ. Ηλι�α).

 Εθνική�  Οδό� ς Ε.Ο.16 Θεσσαλόνι�κής-Γαλα� τιστας-Αρναι�ας-Παλαιόχωρι�όυ στό τμή� μα από�
ό� ρια Ν. Χαλκιδική� ς ε�ως τή διασταυ� ρωσή με Μ. Παναγι�α (παλαιό�  και νε�ό).

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Τό αντικει�μενό τόυ ε�ργόυ για κα� θε ε�να από�  τα  2 τμή� ματα περιλαμβα� νει :

 Τήν εκτε�λεσή εργασιω� ν α� μεσής επε�μβασής για τήν απόκατα� στασή βλαβω� ν και ελλει�ψεων
τής όδόυ� . Οι α� μεσες επεμβα� σεις αφόρόυ� ν περιπτω� σεις ό�πόυ δήμιόυργει�ται κατα� στασή επι-
κι�νδυνή για τήν όδική�  ασφα� λεια, κυρι�ως καταστα� σεις, πόυ περιόρι�ζόυν τό κυκλόφόρόυ� μενό
όδό�στρωμα ή�  τό καθιστόυ� ν επικι�νδυνό για τήν κυκλόφόρι�α. 

 Τόν ε�λεγχό τόυ αντι�στόιχόυ όδικόυ�  δικτυ� όυ σε καθήμερινή�  βα� σή (Περιπόλι�ες &Τεχνική�  Αστυ-
νό�μευσή)

 Τήν τακτική�  επιθεω� ρήσή τής όδόυ�  και τήν καταγραφή�  των πρόβλήμα� των, με σκόπό�  τόν
ε�γκαιρό εντόπισμό�  των επικι�νδυνων καταστα� σεων και τόν απότελεσματικό� τερό πρόγραμμα-
τισμό�  των επεμβα� σεων. 
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 Τήν  εκτε�λεσή  εργασιω� ν  στόιχειω� δόυς  συντή�ρήσής,  δήλαδή�  τήν  απόκατα� στασή  πρόβλή-
μα� των υψήλή� ς επικινδυνό�τήτας πόυ πρόκαλόυ� ν δυσχε�ρειες στήν όμαλή�  και ασφαλή�  λειτόυρ-
γι�α τής όδόυ�  ό�πως :καθαρισμό� ς τής όδόυ� , νήσι�δων και ερεισμα� των, όχετω� ν και φρεατι�ων, πι-
νακι�δων σή�μανσής, απόκατα� στασή δόμικω� ν στόιχει�ων, επισκευή�  βλαβω� ν τόυ όδόστρω� μα-
τός,  επισκευή�  –  αναβα� θμισή στήθαι�ων ασφαλει�ας,  επισκευή�  κιγκλιδωμα� των,  τόπόθε�τήσή
όριόδεικτω� ν, αντικατα� στασή πινακι�δων σή�μανσής, αντικατα� στασή αντιθαμβωτικω� ν πετα-
σμα� των, διαγρα� μμισή όδόστρω� ματός, κόπή�  κλαδιω� ν , δε�νδρων και αυτόφυόυ� ς βλα� στήσής.

 Πραγματόπόι�ήσή ειδικω� ν τεχνικω� ν ελε�γχων .

Επισημαίνεται ό� τι, τό φυσικό�  και όικόνόμικό�  αντικει�μενό των δήμόπρατόυ� μενων ε�ργων  δεν πρε�πει
να μεταβα� λλεται όυσιωδω� ς κατα�  τή δια� ρκεια εκτε�λεσής τής συ� μβασής, κατα�  τα όριζό� μενα στήν παρ.
4 τόυ α� ρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατό� τήτα μεταβόλή� ς υφι�σταται, μό� νό υπό�  τις πρόυD πόθε�σεις των
α� ρθρων 132lvi και 156 ν. 4412/2016.

Επιτρε�πεται ή χρή� σή των «επι� ε�λασσόν» δαπανω� ν με τόυς ακό� λόυθόυς ό� ρόυς και περιόρισμόυ� ς:

 Δεν τρόπόπόιει�ται τό «βασικό�  σχε�διό» τής πρόκή� ρυξής, όυ� τε όι πρόδιαγραφε�ς τόυ ε�ργόυ, ό� πως
περιγρα� φόνται στα συμβατικα�  τευ� χή, όυ� τε καταργει�ται όμα� δα εργασιω� ν τής αρχική� ς συ� μβασής. 

 Δεν θι�γεται ή πλήρό� τήτα, πόιό� τήτα και λειτόυργικό� τήτα τόυ ε�ργόυ. 

 Δεν χρήσιμόπόιει�ται για τήν πλήρωμή�  νε�ων εργασιω� ν πόυ δεν υπή� ρχαν στήν αρχική�  συ� μβασή. 

 Δεν υπερβαι�νει ή δαπα� νή αυτή� , κατα�  τόν τελικό�  εγκεκριμε�νό Ανακεφαλαιωτικό�  Πι�νακα Εργασιω� ν
τόυ ε�ργόυ,  πόσόστό�  ει�κόσι  τόις  εκατό�  (20%) τής συμβατική� ς  δαπα� νής όμα� δας εργασιω� ν  τόυ
ε�ργόυ  όυ� τε,  αθρόιστικα� ,  πόσόστό�  δε�κα  τόις  εκατό�  (10%)  τής  δαπα� νής  τής  αρχική� ς  αξι�ας
συ� μβασής χωρι�ς  Φ.Π.Α.,  αναθεω� ρήσή τιμω� ν και  απρό� βλεπτες δαπα� νες.  Στήν αθρόιστική�  αυτή�
ανακεφαλαι�ωσή λαμβα� νόνται υπό� ψή μό� νό όι μεταφόρε�ς δαπα� νής από�  μι�α όμα� δα εργασιω� ν σε
α� λλή.
Τα  πόσα�  πόυ  εξόικόνόμόυ� νται,  εφό� σόν  υπερβαι�νόυν  τα  ανωτε�ρω  ό� ρια  (20%  ή�  και  10%),
μειω� νόυν ισό� πόσα τή δαπα� νή τής αξι�ας συ� μβασής χωρι�ς Φ.Π.Α., αναθεωρή� σεις και απρό� βλεπτες
δαπα� νες. Για τή χρή� σή των «επι�  ε�λασσόν δαπανω� ν» απαιτει�ται σε κα� θε περι�πτωσή ή συ� μφωνή
γνω� μή τόυ Τεχνικόυ�  Συμβόυλι�όυ, υ� στερα από�  εισή� γήσή τόυ φόρε�α υλόπόι�ήσής.

Ο πρόυD πόλόγισμό� ς των ε�ργων στα όπόι�α εφαρμό� ζεται ή παρα� γραφός αυτή�  αναλυ� εται σε όμα� δες
εργασιω� ν, όι όπόι�ες συντι�θενται από�  εργασι�ες πόυ υπα� γόνται σε ενιαι�α υπόσυ� νόλα τόυ τεχνικόυ�
αντικειμε�νόυ των ε�ργων, ε�χόυν παρό� μόιό τρό� πό κατασκευή� ς και επιδε�χόνται τό ι�διό πόσόστό�
ε�κπτωσής στις τιμε�ς μόνα� δας τόυς. Με από� φασή τόυ Υπόυργόυ�  Υπόδόμω� ν και Μεταφόρω� ν , ή
όπόι�α μετα�  τήν ε�κδόσή�  τής θα ε�χει εφαρμόγή�  σε ό� λα τα ως α� νω ε�ργα, πρόσδιόρι�ζόνται όι όμα� δες
εργασιω� ν ανα�  κατήγόρι�α ε�ργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η  συνόλική�  πρόθεσμι�α  εκτε�λεσής  τόυ  ε�ργόυ,  όρι�ζεται  σε  τριάντα  έξι  (36)  ημερολογιακούς
μήνες  από�  τήν ήμε�ρα υπόγραφή� ς τής συ� μβασήςlvii

Οι απόκλειστικε�ς και ενδεικτικε�ς τμήματικε�ς πρόθεσμι�ες   τόυ ε�ργόυ αναφε�ρόνται στήν Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλόγή�  τόυ Αναδό� χόυ, θα γι�νει συ� μφωνα με τήν «ανόικτή�  διαδικασι�α» τόυ α� ρθρόυ
27 τόυ ν. 4412/2016 και υπό�  τις πρόυD πόθε�σεις τόυ νό� μόυ αυτόυ� .

 
13.2 Η όικόνόμική�  πρόσφόρα�  των διαγωνιζόμε�νων, θα συνταχθει�  και υπόβλήθει�  συ� μφωνα
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με τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 95 παρ. 2.(α) τόυ ν. 4412/2016 .

13.3 Κα� θε πρόσφε�ρων μπόρει� να υπόβα� λει μό� νό μι�α πρόσφόρα�  για κα� θε Τμή� μα  lviii

13.4 Δεν επιτρε�πεται ή υπόβόλή�  εναλλακτικω� ν πρόσφόρω� ν. lix

13.5 Δε γι�νόνται δεκτε�ς πρόσφόρε�ς για με�ρός τόυ αντικειμε�νόυ τής συ� μβασής.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτή� ριό για τήν ανα� θεσή τής κα� θε συ� μβασής ει�ναι ή πλε�όν συμφε�ρόυσα από�  όικόνόμική�  α� πόψή
πρόσφόρα�  μό� νό βα� σει τιμή� ς (χαμήλό� τερή τιμή� ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής

15.1 Για τήν συμμετόχή�  στόν διαγωνισμό�  απαιτει�ται ή κατα� θεσή από�  τόυς συμμετε�χόντες
όικόνόμικόυ� ς φόρει�ς, κατα�  τόυς ό� ρόυς τής παρ. 1 α) τόυ α� ρθρόυ 72  τόυ ν. 4412/2016,
εγγυήτική� ς  επιστόλή� ς  συμμετόχή� ς,  πόυ  ανε�ρχεται  για  τό  τμή� μα  1  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΤΗ  2020-2022»  στό  πόσό�  των  εβδόμή� ντα  δυ� ό  χιλια� δων  πεντακόσι�ων  όγδό� ντα
(72.580,00) ευρω� lx.
και  για  τό  τμή� μα  2 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΤΕ/ΠΚΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022» στό πόσό�  των εβδόμή� ντα
δυ� ό χιλια� δων πεντακόσι�ων όγδό� ντα (72.580,00) ευρω� .

Στήν περι�πτωσή ε�νωσής όικόνόμικω� ν φόρε�ων, ή εγγυ� ήσή συμμετόχή� ς περιλαμβα� νει
και τόν ό� ρό ό� τι ή εγγυ� ήσή καλυ� πτει τις υπόχρεω� σεις ό� λων των όικόνόμικω� ν φόρε�ων
πόυ συμμετε�χόυν στήν ε�νωσή.

15.2 Οι εγγυήτικε�ς επιστόλε�ς συμμετόχή� ς περιλαμβα� νόυν, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 72 παρ. 4
τόυ ν. 4412/2016, κατ’ ελα� χιστόν τα ακό� λόυθα στόιχει�α:
α) τήν ήμερόμήνι�α ε�κδόσής,
β) τόν εκδό� τή,
γ) τόν κυ� ριό τόυ ε�ργόυ ή�  τό φόρε�α κατασκευή� ς τόυ ε�ργόυ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ πρός τόν όπόι�ό απευθυ� νόνται,
δ) τόν αριθμό�  τής εγγυ� ήσής,
ε) τό πόσό�  πόυ καλυ� πτει ή εγγυ� ήσή,
στ) τήν πλή� ρή επωνυμι�α, τόν Α.Φ.Μ. και τή διευ� θυνσή τόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α υπε�ρ
τόυ  όπόι�όυ  εκδι�δεται  ή  εγγυ� ήσή  (στήν  περι�πτωσή  ε�νωσής  αναγρα� φόνται  ό� λα  τα
παραπα� νω για κα� θε με�λός τής ε�νωσής),
ζ)  τόυς  ό� ρόυς  ό� τι:  αα)  ή  εγγυ� ήσή  παρε�χεται  ανε�κκλήτα  και  ανεπιφυ� λακτα,  ό  δε
εκδό� τής παραιτει�ται τόυ δικαιω� ματός τής διαιρε�σεως και τής διζή� σεως, και ββ) ό� τι σε
περι�πτωσή  κατα� πτωσής  αυτή� ς,  τό  πόσό�  τής  κατα� πτωσής  υπό� κειται  στό  εκα� στότε
ισχυ� όν τε�λός χαρτόσή� μόυ,
ή) τα στόιχει�α τής διακή� ρυξής ( αριθμό� ς,  ε�τός, τι�τλός ε�ργόυ ) και τήν  καταλήκτική�
ήμερόμήνι�α υπόβόλή� ς πρόσφόρω� ν,
θ) τήν ήμερόμήνι�α λή� ξής ή�  τόν χρό� νό ισχυ� ός τής εγγυ� ήσής,
ι) τήν ανα� λήψή υπόχρε�ωσής από�  τόν εκδό� τή τής εγγυ� ήσής να καταβα� λει τό πόσό�  τής
εγγυ� ήσής όλικα�  ή�  μερικα�  εντό� ς πε�ντε (5) ήμερω� ν μετα�  από�  απλή�  ε�γγραφή ειδόπόι�ήσή
εκει�νόυ πρός τόν όπόι�ό απευθυ� νεται.

                   (Στό σήμει�ό αυτό�  γι�νεται παραπόμπή�  στα σχετικα�  υπόδει�γματα, εφό� σόν υπα� ρχόυν).
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15.3 Η εγγυ� ήσή συμμετόχή� ς πρε�πει να ισχυ� ει τόυλα� χιστόν για τρια� ντα (30) ήμε�ρες μετα�  τή
λή� ξή  τόυ  χρό� νόυ  ισχυ� ός  τής  πρόσφόρα� ς  τόυ  α� ρθρόυ  19  τής  παρόυ� σας,  ή� τόι  με�χρι
21/6/2021,  α� λλως ή πρόσφόρα�  απόρρι�πτεται.  Η αναθε�τόυσα αρχή�  μπόρει�,  πριν  τή
λή� ξή τής πρόσφόρα� ς, να ζήτα�  από�  τόν πρόσφε�ρόντα να παρατει�νει, πριν τή λή� ξή τόυς,
τή δια� ρκεια ισχυ� ός τής πρόσφόρα� ς και τής εγγυ� ήσής συμμετόχή� ς.

15.4 Η εγγυ� ήσή συμμετόχή� ς καταπι�πτει, υπε�ρ τόυ κυρι�όυ τόυ ε�ργόυ, μετα�  από�  γνω� μή τόυ
Τεχνικόυ�  Συμβόυλι�όυ αν ό πρόσφε�ρων απόσυ� ρει τήν πρόσφόρα�  τόυ κατα�  τή δια� ρκεια
ισχυ� ός  αυτή� ς  και  στις  περιπτω� σεις  τόυ  α� ρθρόυ  4.2  τής  παρόυ� σας.
Η  ε�νστασή  τόυ  αναδό� χόυ  κατα�  τής  απόφα� σεως  δεν  αναστε�λλει  τήν  ει�σπραξή  τόυ
πόσόυ�  τής εγγυή� σεως.

15.5 Η εγγυ� ήσή συμμετόχή� ς επιστρε�φεται στόν ανα� δόχό με τήν πρόσκό� μισή τής εγγυ� ήσής
καλή� ς εκτε�λεσής.
Η εγγυ� ήσή συμμετόχή� ς επιστρε�φεται στόυς λόιπόυ� ς πρόσφε�ρόντες,  συ� μφωνα με τα
ειδικό� τερα όριζό� μενα στό α� ρθρό 72 τόυ ν. 4412/2016lxi.

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

16.1 Δενlxiii πρόβλε�πεται ή χόρή� γήσή πρόκαταβόλή� ς στόν Ανα� δόχό ………………….lxiv

16.2 Δεν  πρόβλε�πεται  ή πλήρωμή�  πριμ στήν παρόυ� σα συ� μβασή ……………………

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου

17.1 Για τήν υπόγραφή�  τής συ� μβασής απαιτει�ται ή παρόχή�  εγγυ� ήσής καλή� ς εκτε�λεσής, συ� μφωνα
με τό α� ρθρό 72 παρ. 1 β) τόυ ν. 4412/2016, τό υ� ψός τής όπόι�ας καθόρι�ζεται σε πόσόστό�   5%  επι�
τής αξι�ας τής συ� μβασής, χωρι�ς Φ.Π.Α. και κατατι�θεται πριν ή�  κατα�  τήν υπόγραφή�  τής συ� μβασής.
Η εγγυ� ήσή καλή� ς  εκτε�λεσής καταπι�πτει  στήν περι�πτωσή παρα� βασής των ό� ρων τής συ� μβασής,
ό� πως αυτή�  ειδικό� τερα όρι�ζει.

Σε  περι�πτωσή  τρόπόπόι�ήσής  τής  συ� μβασής  κατα�  τό  α� ρθρό  132  ν.  4412/2016,  ή  όπόι�α
συνεπα� γεται αυ� ξήσή τής συμβατική� ς αξι�ας,  ό ανα� δόχός ει�ναι υπόχρεωμε�νός να καταθε�σει πριν
τήν τρόπόπόι�ήσή, συμπλήρωματική�  εγγυ� ήσή τό υ� ψός τής όπόι�ας ανε�ρχεται σε πόσόστό�  5% επι�
τόυ πόσόυ�  τής αυ� ξήσής χωρι�ς ΦΠΑ.

Η  εγγυ� ήσή  καλή� ς  εκτε�λεσής  τής  συ� μβασής  καλυ� πτει  συνόλικα�  και  χωρι�ς  διακρι�σεις  τήν
εφαρμόγή�  ό� λων  των  ό� ρων  τής  συ� μβασής  και  κα� θε  απαι�τήσή  τής  αναθε�τόυσας  αρχή� ς  ή�  τόυ
κυρι�όυ τόυ ε�ργόυ ε�ναντι τόυ αναδό� χόυ.

Η εγγυ� ήσή καλή� ς εκτε�λεσής καταπι�πτει υπε�ρ τόυ κυρι�όυ τόυ ε�ργόυ, με αιτιόλόγήμε�νή από� φασή
τόυ ΠρόιDσταμε�νόυ τής Διευθυ� νόυσας Υπήρεσι�ας, ιδι�ως μετα�  τήν όριστικόπόι�ήσή τής ε�κπτωσής
τόυ αναδό� χόυ. Η ε�νστασή τόυ αναδό� χόυ κατα�  τής απόφα� σεως δεν αναστε�λλει τήν ει�σπραξή τόυ
πόσόυ�  τής εγγυή� σεως.

Οι εγγυήτικε�ς επιστόλε�ς καλή� ς εκτε�λεσής περιλαμβα� νόυν κατ’ ελα� χιστόν τα αναφερό� μενα στήν
παρα� γραφό  15.2  τής  παρόυ� σας  και  επιπρό� σθετα,  τόν  αριθμό�  και  τόν  τι�τλό  τής  σχετική� ς
συ� μβασής .

17.2 Εγγυ� ήσή καλή� ς λειτόυργι�ας

Δεν πρόβλε�πεται lxv
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Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1.  Οι  εγγυήτικε�ς  επιστόλε�ς  των  α� ρθρων  15,  16  και  17  εκδι�δόνται  από�  πιστωτικα�  ή�
χρήματόδότικα�  ιδρυ� ματα ή�  ασφαλιστικε�ς επιχειρή� σεις κατα�  τήν ε�ννόια των περιπτω� σεων β΄ και
γ΄ τής παρ. 1 τόυ α� ρθρόυ 14 τόυ ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πόυ λειτόυργόυ� ν νό� μιμα στα κρα� τή- με�λή
τής  Ένωσής  ή�  τόυ  ΕυρωπαιDκόυ�  Οικόνόμικόυ�  Χω� ρόυ  ή�  στα  κρα� τή-με�ρή  τής  ΣΔΣ  και  ε�χόυν,
συ� μφωνα με τις ισχυ� όυσες διατα� ξεις, τό δικαι�ωμα αυτό� . Μπόρόυ� ν, επι�σής, να εκδι�δόνται από�  τό
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή�  να παρε�χόνται με γραμμα� τιό τόυ Ταμει�όυ Παρακαταθήκω� ν και Δανει�ων με
παρακατα� θεσή  σε αυτό�  τόυ αντι�στόιχόυ χρήματικόυ�  πόσόυ� .lxvi Αν συσταθει�  παρακαταθή� κή  με
γραμμα� τιό  παρακατα� θεσής  χρεόγρα� φων  στό  Ταμει�ό  Παρακαταθήκω� ν  και  Δανει�ων,  τα
τόκόμερι�δια  ή�  μερι�σματα πόυ  λή� γόυν  κατα�  τή  δια� ρκεια  τής  εγγυ� ήσής  επιστρε�φόνται  μετα�  τή
λή� ξή τόυς στόν υπε�ρ όυ ή εγγυ� ήσή όικόνόμικό�  φόρε�α.

17.Α.2 Οι εγγυήτικε�ς επιστόλε�ς εκδι�δόνται κατ’ επιλόγή�  τόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α/αναδό� χόυ από�
ε�να ή�  περισσό� τερόυς εκδό� τες τής παραπα� νω παραγρα� φόυ,   ανεξαρτή� τως τόυ υ� ψόυς των.  

Εα� ν ή εγγυ� ήσή εκδόθει� από�  αλλόδαπό�  πιστωτικό�  ι�δρυμα μπόρει� να συνταχθει� σε μι�α από�  τις επι�σήμες
γλω� σσες τής ΕυρωπαιDκή� ς Ένωσής, αλλα�  θα συνόδευ� εται απαραι�τήτα από�  μετα� φρασή στήν ελλήνική�  
γλω� σσα, συ� μφωνα και με τα ειδικό� τερα όριζό� μενα στό α� ρθρό 6.3. τής παρόυ� σας.

Η  αναθε�τόυσα αρχή�  επικόινωνει�  με  τόυς  φόρει�ς  πόυ  φε�ρόνται  να  ε�χόυν  εκδω� σει  τις  εγγυήτικε�ς
επιστόλε�ς, πρόκειμε�νόυ να διαπιστω� σει τήν εγκυρό� τήτα�  τόυςlxvii. 

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

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  πρόσφόρω� νlxviii όρι�ζεται  ή
21/8/2020 , ήμε�ρα Παρασκευή�   και ώρα15:00 μ.μ

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης   των  προσφορών  όρι�ζεται  ή
27/8/2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ lxix

Αν, για λό� γόυς ανωτε�ρας βι�ας ή�  για τεχνικόυ� ς λό� γόυς, δεν διενεργήθει�  ή απόσφρα� γισή κατα�  τήν
όρισθει�σα ήμε�ρα ή�  αν με�χρι τή με�ρα αυτή�  δεν ε�χει υπόβλήθει�  καμι�α πρόσφόρα� , ή απόσφρα� γισή
και ή καταλήκτική�  ήμερόμήνι�α αντι�στόιχα μετατι�θενται σε όπόιαδή� πότε α� λλή ήμε�ρα, με από� φα-
σή τής αναθε�τόυσας αρχή� ς. Η από� φασή αυτή�  κόινόπόιει�ται στόυς πρόσφε�ρόντες, με�σω τής λει-
τόυργικό� τήτας “Επικόινωνι�α”, πε�ντε (5) τόυλα� χιστόν εργα� σιμες ήμε�ρες πριν τή νε�α ήμερόμήνι�α
και αναρτα� ται στήν ΕΕΕΕ,  στό ΚΗΜΔΗΣ και στήν ιστόσελι�δα τής αναθε�τόυσας αρχή� ς,  εφό� σόν
διαθε�τει, καθω� ς και στόν  ειδικό� , δήμό� σια πρόσβα� σιμό, χω� ρό “ήλεκτρόνικόι�  διαγωνισμόι�” τής πυ� -
λής www.promitheus.gov.gr    τόυ ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στή νε�α αυτή�  ήμερόμήνι�α δεν καταστει�  δυνατή�
ή απόσφρα� γισή των πρόσφόρω� ν ή�  δεν υπόβλήθόυ� ν πρόσφόρε�ς, μπόρει�  να όρισθει�  και νε�α ήμε-
ρόμήνι�α, εφαρμόζόμε�νων κατα�  τα λόιπα�  των διατα� ξεων των δυ� ό πρόήγόυ� μενων εδαφι�ων.

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Κα� θε υπόβαλλό� μενή πρόσφόρα�  δεσμευ� ει  τόν συμμετε�χόντα στόν διαγωνισμό�  κατα�  τή  δια� ταξή
τόυ α� ρθρόυ 97 τόυ ν. 4412/2016, για δια� στήμα  εννέα μηνών lxxαπό�  τήν ήμερόμήνι�α λή� ξής τής
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πρόθεσμι�ας υπόβόλή� ς των πρόσφόρω� ν.
 
Η αναθε�τόυσα αρχή�  μπόρει�,  πριν τή λή� ξή τόυ χρό� νόυ ισχυ� ός τής πρόσφόρα� ς, να ζήτα�  από�  τόυς
πρόσφε�ρόντες  να  παρατει�νόυν  τή  δια� ρκεια  ισχυ� ός  τής  πρόσφόρα� ς  τόυς  και  τής  εγγυ� ήσής
συμμετόχή� ς.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

 Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πρόκή� ρυξή  συ� μβασής,  ή� τόι  τό  σχετικό�  τυπόπόιήμε�νό  ε�ντυπό  “Πρόκή� ρυξή  Συ� μβασής”lxxi,
απεστάλη,  με�σω  τής  διαδικτυακή� ς  πυ� λής  simap.europa.eu,  για  δήμόσι�ευσή  στήν  Υπήρεσι�α
Εκδό� σεων τής ΕυρωπαιDκή� ς Ένωσής. στις 16/7/2020

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
1. Η πρόκή� ρυξή συ� μβασής τής πρόήγόυ� μενής παραγρα� φόυ Α και ή Διακή� ρυξή δήμόσιευ� θήκε  στό
ΚΗΜΔΗΣ, (Α.Δ.Α.Μ.: 20PROC007062356 2020-07-21)
2. Η διακή� ρυξή αναρτα� ται και στήν ιστόσελι�δα τής αναθε�τόυσας αρχή� ς (www. pkm.gov.gr)

.gr), (εφό� σόν  υπα� ρχει), συ� μφωνα με τό α� ρθρό 2 τής παρόυ� σας 
3. Περι�λήψή  τής  παρόυ� σας  Διακή� ρυξής  δήμόσιευ� εται  στόν  Ελλήνικό�  Τυ� πόlxxii,  συ� μφωνα  με  τό
α� ρθρό 66 ν. 4412/2016, και αναρτα� ται στό πρό� γραμμα “Διαυ� γεια” diavgeia.gov.gr.

Γ.   Γνωστόπόι�ήσή τής συναφθει�σας συ� μβασής για τις συμβα� σεις α� νω των όρι�ων, δήμόσιευ� εται
στήν ΕΕΕΕ, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 64 τόυ ν. 4412/2016.

Τα  ε�ξόδα  των  εκ  τής  κει�μενής  νόμόθεσι�ας  απαραι�τήτων  δήμόσιευ� σεων  τής  πρόκή� ρυξής  τής
δήμόπρασι�ας  στήν όπόι�α  αναδει�χθήκε ανα� δόχός,  βαρυ� νόυν τόν ι�διό  και  εισπρα� ττόνται  με  τόν
πρω� τό  λόγαριασμό�  πλήρωμή� ς  τόυ  ε�ργόυ. Τα  ε�ξόδα  δήμόσιευ� σεων  των  τυχό� ν  πρόήγόυ� μενων
διαγωνισμω� ν για τήν ανα� θεσή τόυ ι�διόυ ε�ργόυ, καθω� ς και τα ε�ξόδα των μή απαραι�τήτων εκ τόυ
νό� μόυ δήμόσιευ� σεων βαρυ� νόυν τήν αναθε�τόυσα αρχή�  και καταβα� λλόνται από�  τις πιστω� σεις τόυ
ε�ργόυ.

Οι  δαπα� νες  δήμόσι�ευσής  τής  πρόκή� ρυξής  στήν  Επι�σήμή  Εφήμερι�δα  τής  ΕυρωπαιDκή� ς  Ένωσής
βαρυ� νόυν τόν  πρόυD πόλόγισμό�  τής Ένωσής.

Άρθρό 20A: Διαβόυ� λευσή επι� των δήμόσιευμε�νων εγγρα� φων τής συ� μβασήςlxxiii

……………………………
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συ� μβασή ανατι�θεται βα� σει τόυ κριτήρι�όυ τόυ α� ρθρόυ 14 τής παρόυ� σας, σε πρόσφε�ρόντα ό όπόι�ός
δεν απόκλει�εται από�  τή συμμετόχή�  βα� σει  τής παρ. Α τόυ α� ρθρόυ 22 τής παρόυ� σας και πλήρόι�  τα
κριτή� ρια επιλόγή� ς των παρ. Β, Γ, Δ , Ε τόυ α� ρθρόυ 22 τής παρόυ� σας

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

21.1 Δικαι�ωμα  συμμετόχή� ς  ε�χόυν  φυσικα�  ή�  νόμικα�  πρό� σωπα,  ή�  ενω� σεις  αυτω� ν lxxiv   πόυ
δραστήριόπόιόυ� νται ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ lxxv και πόυ ει�ναι εγκατεστήμε�να σε:
α) σε κρα� τός-με�λός τής Ένωσής,
β) σε κρα� τός-με�λός τόυ ΕυρωπαιDκόυ�  Οικόνόμικόυ�  Χω� ρόυ (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρι�τες χω� ρες πόυ ε�χόυν υπόγρα� ψει και κυρω� σει τή ΣΔΣ, στό βαθμό�  πόυ ή υπό�  ανα� θεσή δήμό� σια
συ� μβασή καλυ� πτεται από�  τα Παραρτή� ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε�ς σήμειω� σεις τόυ σχετικόυ�  με
τήν Ένωσή Πρόσαρτή� ματός I τής ως α� νω Συμφωνι�ας, καθω� ς και
δ)  σε  τρι�τες  χω� ρες  πόυ δεν εμπι�πτόυν στήν περι�πτωσή γ΄  τής παρόυ� σας  παραγρα� φόυ και  ε�χόυν
συνα� ψει διμερει�ς ή�  πόλυμερει�ς συμφωνι�ες με τήν Ένωσή σε θε�ματα διαδικασιω� ν ανα� θεσής δήμόσι�ων
συμβα� σεων.

21.2 Οικόνόμικό� ς φόρε�ας συμμετε�χει ει�τε μεμόνωμε�να ει�τε ως με�λός ε�νωσήςlxxvi,

21.3 Οι ενω� σεις όικόνόμικω� ν φόρε�ων συμμετε�χόυν υπό�  τόυς ό� ρόυς των παρ. 2, 3 και 4 τόυ α� ρθρόυ 19
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) τόυ α� ρθρόυ 76  τόυ ν. 4412/2016.
Δεν απαιτει�ται από�  τις εν λό�γω ενω� σεις να περιβλήθόυ� ν συγκεκριμε�νή νόμική�  μόρφή�  για τήν υπόβόλή�
πρόσφόρα� ς.  Σε περι�πτωσή πόυ ή ε�νωσή αναδειχθει�  ανα� δόχός ή νόμική�  τής μόρφή�  πρε�πει να ει�ναι
τε�τόια πόυ να εξασφαλι�ζεται ή υ� παρξή ενό� ς και μόναδικόυ�  φόρόλόγικόυ�  μήτρω� όυ για τήν ε�νωσή (πχ
κόινόπραξι�α).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι μεμόνωμε�νόι πρόσφε�ρόντες πρε�πει να ικανόπόιόυ� ν ό� λα τα κριτή� ρια πόιότική� ς επιλόγή� ς. 

Στήν περι�πτωσή ε�νωσής όικόνόμικω� ν φόρε�ων, ισχυ� όυν τα εξή� ς :

- αναφόρικα�  με τις απαιτή� σεις τόυ α� ρθρόυ α� ρθρόυ 22 Α τής παρόυ� σας, αυτε�ς θα πρε�πει να ικανό-
πόιόυ� νται από�  κα� θε με�λός τής ε�νωσής 

- αναφόρικα�  με τις απαιτή� σεις τόυ 22.Β τής παρόυ� σας, κα� θε με�λός τής ε�νωσής θα πρε�πει να ει�ναι εγ-
γεγραμμε�νό στό σχετικό�  επαγγελματικό�  μήτρω� ό, συ� μφωνα με τα ειδικό� τερα στό ως α� νω α� ρθρό, τόυ-
λα� χιστόν σε μια από�  τις κατήγόρι�ες πόυ αφόρα�  στό υπό�  ανα� θεσή ε�ργό. Περαιτε�ρω, αθρόιστικα�  πρε�πει
να καλυ� πτόνται ό� λες όι κατήγόρι�ες τόυ ε�ργόυ. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Κα� θε πρόσφε�ρων  αποκλείεται από�  τή συμμετόχή�  σε διαδικασι�α συ� ναψής συ� μβασής, εφό� σόν συ-
ντρε�χει στό πρό� σωπό�  τόυ (αν πρό� κειται για μεμόνωμε�νό φυσικό�  ή�  νόμικό�  πρό� σωπό) ή�  σε ε�να από�  τα
με�λή τόυ (αν πρό� κειται περι� ε�νωσής όικόνόμικω� ν φόρε�ων) ε�νας από�  τόυς λό�γόυς των παρακα� τω πε-
ριπτω� σεων:

22.A.1. Όταν  υπα� ρχει  εις  βα� ρός  τόυ  αμετα� κλήτήlxxvii καταδικαστική�  από� φασή  για  ε�ναν  από�  τόυς
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ακό� λόυθόυς λό�γόυς:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ό� πως αυτή�  όρι�ζεται στό α� ρθρό 2 τής από� φασής-πλαι�σιό
2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι�όυ τής 24ής Οκτωβρι�όυ 2008, για τήν καταπόλε�μήσή τόυ όργανωμε�νόυ
εγκλή� ματός(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία,lxxviii ό� πως όρι�ζεται στό α� ρθρό 3 τής συ� μβασής περι� τής καταπόλε�μήσής τής διαφθόρα� ς
στήν όπόι�α ενε�χόνται υπα� λλήλόι των ΕυρωπαιDκω� ν Κόινότή� των ή�  των κρατω� ν-μελω� ν τής Ένωσής (ΕΕ
C 195 τής 25.6.1997, σ. 1) και στήν παρα� γραφό 1 τόυ α� ρθρόυ 2 τής από� φασής-πλαι�σιό 2003/568/
ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι�όυ τής 22ας Ιόυλι�όυ 2003, για τήν καταπόλε�μήσή τής δωρόδόκι�ας στόν ιδιωτικό�  τό-
με�α (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθω� ς και ό� πως όρι�ζεται στήν κει�μενή νόμόθεσι�α ή�  στό εθνικό�  δι�-
καιό τόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α,

γ) απάτη, κατα�  τήν ε�ννόια τόυ α� ρθρόυ 1 τής συ� μβασής σχετικα�  με τήν πρόστασι�α των όικόνόμικω� ν
συμφερό� ντων των ΕυρωπαιDκω� ν Κόινότή� των (ΕΕ C 316 τής 27.11.1995, σ. 48), ή όπόι�α κυρω� θήκε με
τό ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατικε�ς δραστήριό� τήτες, ό� πως
όρι�ζόνται, αντιστόι�χως, στα α� ρθρα 1 και 3 τής από� φασής-πλαι�σιό 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι�όυ τής
13ής Ιόυνι�όυ 2002, για τήν καταπόλε�μήσή τής τρόμόκρατι�ας (ΕΕ L 164 τής 22.6.2002, σ. 3) ή�  ήθική�
αυτόυργι�α ή�  συνε�ργεια ή�  από� πειρα δια� πραξής εγκλή� ματός, ό� πως όρι�ζόνται στό α� ρθρό 4 αυτή� ς,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ή�  χρήματόδό� τήσή τής τρόμόκρατι�ας,
ό� πως αυτε�ς όρι�ζόνται στό α� ρθρό 1 τής Οδήγι�ας 2005/60/ΕΚ τόυ ΕυρωπαιDκόυ�  Κόινόβόυλι�όυ και τόυ
Συμβόυλι�όυ τής 26ής Οκτωβρι�όυ 2005, σχετικα�  με τήν πρό� λήψή τής χρήσιμόπόι�ήσής τόυ χρήματόπι-
στωτικόυ�  συστή� ματός για τή νόμιμόπόι�ήσή εσό� δων από�  παρα� νόμες δραστήριό� τήτες και τή χρήματό-
δό� τήσή τής τρόμόκρατι�ας (ΕΕ L 309 τής 25.11.2005, σ. 15), ή όπόι�α ενσωματω� θήκε στήν εθνική�  νόμό-
θεσι�α με τό ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ό� πως όρι�ζόνται στό α� ρθρό 2 τής
Οδήγι�ας 2011/36/ΕΕ τόυ ΕυρωπαιDκόυ�  Κόινόβόυλι�όυ και τόυ Συμβόυλι�όυ τής 5ής Απριλι�όυ 2011, για
τήν πρό� λήψή και τήν καταπόλε�μήσή τής εμπόρι�ας ανθρω� πων και για τήν πρόστασι�α των θυμα� των
τής, καθω� ς και για τήν αντικατα� στασή τής από� φασής-πλαι�σιό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι�όυ (ΕΕ L
101 τής 15.4.2011, σ. 1), ή όπόι�α ενσωματω� θήκε στήν εθνική�  νόμόθεσι�α με τό ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο όικόνόμικό� ς φόρε�ας απόκλει�εται επι�σής ό� ταν τό πρό� σωπό εις βα� ρός τόυ όπόι�όυ εκδό� θήκε αμε-
τα� κλήτή καταδικαστική�  από� φασή ει�ναι με�λός τόυ διόικήτικόυ� , διευθυντικόυ�  ή�  επόπτικόυ�  όργα� νόυ
τόυ εν λό�γω όικόνόμικόυ�  φόρε�α ή�  ε�χει εξόυσι�α εκπρόσω� πήσής, λή� ψής απόφα� σεων ή�  ελε�γχόυ σε αυτό� .

Στις περιπτω� σεις εταιρειω� ν περιόρισμε�νής ευθυ� νής (Ε.Π.Ε.), πρόσωπικω� ν εταιρειω� ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικω� ν  Κεφαλαιόυχικω� ν Εταιρειω� ν  (  Ι.Κ.Ε ),  ή  υπόχρε�ωσή τόυ πρόήγόυ� μενόυ εδαφι�όυ,  αφόρα�
τόυς διαχειριστε�ς.

Στις περιπτω� σεις ανωνυ� μων εταιρειω� ν (Α.Ε.), ή εν λό�γω υπόχρε�ωσή αφόρα�   τόν Διευθυ� νόντα Συ� μβόυ-
λό, καθω� ς και ό� λα τα με�λή τόυ Διόικήτικόυ�  Συμβόυλι�όυ.

Στις περιπτω� σεις των συνεταιρισμω� ν, ή εν λό�γω υπόχρε�ωσή αφόρα�  τα με�λή τόυ Διόικήτικόυ�  Συμβόυ-
λι�όυlxxix.

22.A.2 Όταν ό  πρόσφε�ρων ε�χει αθετή� σει τις υπόχρεω� σεις τόυ ό� σόν αφόρα�  στήν καταβόλή�  φό� ρων ή�
εισφόρω� ν κόινωνική� ς ασφα� λισής και αυτό�  ε�χει διαπιστωθει� από�  δικαστική�  ή�  διόικήτική�  από� φασή με
τελεσι�δική και δεσμευτική�  ισχυ� , συ� μφωνα με διατα� ξεις τής χω� ρας ό� πόυ ει�ναι εγκατεστήμε�νός ή�  τήν
εθνική�  νόμόθεσι�α  ή� /και ή αναθε�τόυσα αρχή�  μπόρει�  να απόδει�ξει με τα κατα� λλήλα με�σα ό� τι ό πρό-
σφε�ρων ε�χει αθετή� σει τις υπόχρεω� σεις τόυ ό� σόν αφόρα�  τήν καταβόλή�  φό� ρων ή�  εισφόρω� ν κόινωνική� ς
ασφα� λισής.

Αν ό πρόσφε�ρων ει�ναι Έλλήνας πόλι�τής ή�  ε�χει τήν εγκατα� στασή�  τόυ στήν Ελλα� δα, όι υπόχρεω� σεις
τόυ πόυ αφόρόυ� ν τις εισφόρε�ς κόινωνική� ς ασφα� λισής καλυ� πτόυν, τό� σό τήν κυ� ρια, ό� σό και τήν επι-
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κόυρική�  ασφα� λισή.

Δεν απόκλει�εται ό πρόσφε�ρων, ό� ταν ε�χει εκπλήρω� σει τις υπόχρεω� σεις τόυ, ει�τε καταβα� λλόντας τόυς
φό� ρόυς ή�  τις εισφόρε�ς κόινωνική� ς ασφα� λισής πόυ όφει�λει, συμπεριλαμβανόμε�νων, κατα�  περι�πτωσή,
των δεδόυλευμε�νων τό� κων ή�  των πρόστι�μων, ει�τε υπαγό� μενός σε δεσμευτικό�  διακανόνισμό�  για τήν
καταβόλή�  τόυς.

22.Α.2α Η  αναθε�τόυσα  αρχή�  γνωρι�ζει  ή�  μπόρει�  να  απόδει�ξει  με  τα  κατα� λλήλα  με�σα  ό� τι  ε�χόυν
επιβλήθει�  σε βα� ρός τόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α, με�σα σε χρόνικό�  δια� στήμα δυ� ό (2) ετω� ν πριν από�  τήν
ήμερόμήνι�α λή� ξής τής πρόθεσμι�ας υπόβόλή� ς πρόσφόρα� ς: 
αα)  τρεις  (3)  πρα� ξεις  επιβόλή� ς  πρόστι�μόυ  από�  τα  αρμό� δια  ελεγκτικα�  ό� ργανα  τόυ  Σω� ματός
Επιθεω� ρήσής Εργασι�ας για παραβα� σεις τής εργατική� ς νόμόθεσι�ας πόυ χαρακτήρι�ζόνται, συ� μφωνα με
τήν υπόυργική�  από� φασή 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ό� πως εκα� στότε ισχυ� ει, ως «υψήλή� ς» ή�  «πόλυ�
υψήλή� ς» σόβαρό� τήτας, όι όπόι�ες πρόκυ� πτόυν αθρόιστικα�  από�  τρεις (3) διενεργήθε�ντες ελε�γχόυς, ή�  
ββ)  δυ� ό  (2)  πρα� ξεις  επιβόλή� ς  πρόστι�μόυ  από�  τα  αρμό� δια  ελεγκτικα�  ό� ργανα  τόυ  Σω� ματός
Επιθεω� ρήσής  Εργασι�ας  για  παραβα� σεις  τής  εργατική� ς  νόμόθεσι�ας  πόυ  αφόρόυ� ν  τήν  αδή� λωτή
εργασι�α, όι όπόι�ες πρόκυ� πτόυν αθρόιστικα�  από�  δυ� ό (2) διενεργήθε�ντες ελε�γχόυς. 
Οι υπό�  αα΄ και ββ΄ κυρω� σεις πρε�πει να ε�χόυν απόκτή� σει τελεσι�δική και δεσμευτική�  ισχυ� lxxx. 

22.A.3  α)  Κατ’ εξαι�ρεσή,  για τόυς πιό κα� τω επιτακτικόυ� ς  λό�γόυς δήμό� σιόυ συμφε�ρόντός............lxxxi

(ό� πως δήμό� σιας υγει�ας ή�  πρόστασι�ας τόυ περιβα� λλόντός, όι όπόι�όι συμπλήρω� νόνται από�  τήν ανα-
θε�τόυσα αρχή�  ) δεν εφαρμό� ζόνται όι παρα� γραφόι  22.A.1 και 22.A.2.

β) Κατ’ εξαι�ρεσή, ό� ταν  ό απόκλεισμό� ς  ει�ναι  σαφω� ς δυσανα� λόγός, ιδι�ως ό� ταν μό� νό μικρα�  πόσα�  των
φό� ρων ή�  των εισφόρω� ν κόινωνική� ς ασφα� λισής δεν ε�χόυν καταβλήθει�  ή�  ό� ταν ό  πρόσφε�ρων  ενήμε-
ρω� θήκε σχετικα�  με τό ακριβε�ς πόσό�  πόυ όφει�λεται λό�γω αθε�τήσής των υπόχρεω� σεω� ν τόυ ό� σόν αφό-
ρα�  στήν καταβόλή�  φό� ρων ή�  εισφόρω� ν κόινωνική� ς ασφα� λισής σε χρό� νό κατα�  τόν όπόι�ό δεν ει�χε τή δυ-
νατό� τήτα να λα� βει με�τρα, συ� μφωνα με τό τελευται�ό εδα� φιό τής περ. β' τής παρ. 2 τόυ α� ρθρόυ 73 ν.
4412/2016, πριν από�  τήν εκπνόή�  τής πρόθεσμι�ας υπόβόλή� ς πρόσφόρα� ς τόυ α� ρθρόυ 18 τής παρόυ� -
σας, δεν εφαρμό� ζεται lxxxiiή παρα� γραφός 22.Α.2.

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

(α) ε�χει αθετή� σει τις υπόχρεω� σεις πόυ πρόβλε�πόνται στήν παρ. 2 τόυ α� ρθρόυ 18 τόυ ν. 4412/2016,

(β) εα� ν ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας τελει� υπό�  πτω� χευσή ή�  ε�χει υπαχθει� σε διαδικασι�α εξυγι�ανσής ή�  ειδικής
εκκαθάρισης ή�  τελει�  υπό�  αναγκαστική�  διαχει�ρισή από�  εκκαθαριστή�  ή�  από�  τό δικαστή� ριό ή�  ε�χει υπα-
χθει�  σε  διαδικασι�α  πτωχευτικόυ�  συμβιβασμόυ�  ή�  ε�χει  αναστει�λει  τις  επιχειρήματικε�ς  τόυ  δραστή-
ριό� τήτες ή�  εα� ν βρι�σκεται σε όπόιαδή� πότε ανα� λόγή κατα� στασή πρόκυ� πτόυσα από�  παρό� μόια διαδικα-
σι�α, πρόβλεπό� μενή σε εθνικε�ς διατα� ξεις νό� μόυ. Η αναθε�τόυσα αρχή�  μπόρει� να μήν απόκλει�ει ε�ναν όι-
κόνόμικό�  φόρε�α, ό όπόι�ός βρι�σκεται σε μια εκ των καταστα� σεων πόυ αναφε�ρόνται στήν παραπα� νω
περι�πτωσή, υπό�  τήν πρόυD πό� θεσή ό� τι ή αναθε�τόυσα αρχή�  ε�χει απόδει�ξει ό� τι ό εν λό�γω φόρε�ας ει�ναι σε
θε�σή να εκτελε�σει τή συ� μβασή, λαμβα� νόντας υπό� ψή τις ισχυ� όυσες διατα� ξεις και τα με�τρα για τή συ-
νε�χισή τής επιχειρήματική� ς τόυ λειτόυργι�ας (παρ. 5 α� ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016), lxxxiv

(γ) υπα� ρχόυν επαρκω� ς ευ� λόγες ενδει�ξεις πόυ όδήγόυ� ν στό συμπε�ρασμα ό� τι ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας συ-
νή� ψε συμφωνι�ες με α� λλόυς όικόνόμικόυ� ς φόρει�ς με στό�χό τή στρε�βλωσή τόυ ανταγωνισμόυ� ,

δ) εα� ν μι�α κατα� στασή συ� γκρόυσής συμφερό� ντων κατα�  τήν ε�ννόια τόυ α� ρθρόυ 24 τόυ ν. 4412/2016
δεν μπόρει� να θεραπευθει� απότελεσματικα�  με α� λλα, λιγό� τερό παρεμβατικα� , με�σα,

(ε) εα� ν μι�α κατα� στασή στρε�βλωσής τόυ ανταγωνισμόυ�  από�  τήν πρό� τερή συμμετόχή�  των όικόνόμικω� ν
φόρε�ων κατα�  τήν πρόετόιμασι�α τής διαδικασι�ας συ� ναψής συ� μβασής, κατα�  τα όριζό� μενα στό α� ρθρό
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48 τόυ ν. 4412/2016, δεν μπόρει� να θεραπευθει� με α� λλα, λιγό� τερό παρεμβατικα� , με�σα,

(στ)  εα� ν  ό  όικόνόμικό� ς  φόρε�ας  ε�χει  επιδει�ξει  σόβαρή�  ή�  επαναλαμβανό� μενή πλήμμε�λεια  κατα�  τήν
εκτε�λεσή όυσιω� δόυς απαι�τήσής στό πλαι�σιό πρόήγόυ� μενής δήμό� σιας συ� μβασής, πρόήγόυ� μενής συ� μ-
βασής με αναθε�τόντα φόρε�α ή�  πρόήγόυ� μενής συ� μβασής παραχω� ρήσής πόυ ει�χε ως απότε�λεσμα τήν
πρό� ωρή καταγγελι�α τής πρόήγόυ� μενής συ� μβασής, απόζήμιω� σεις ή�  α� λλες παρό� μόιες κυρω� σεις,

(ζ) εα� ν ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας ε�χει κριθει�  ε�νόχός σόβαρω� ν ψευδω� ν δήλω� σεων κατα�  τήν παρόχή�  των
πλήρόφόριω� ν πόυ απαιτόυ� νται για τήν εξακρι�βωσή τής απόυσι�ας των λό�γων απόκλεισμόυ�  ή�  τήν πλή� -
ρωσή των κριτήρι�ων επιλόγή� ς, ε�χει απόκρυ� ψει τις πλήρόφόρι�ες αυτε�ς ή�  δεν ει�ναι σε θε�σή να πρόσκό-
μι�σει τα δικαιόλόγήτικα�  πόυ απαιτόυ� νται κατ’ εφαρμόγή�  τόυ α� ρθρόυ 23 τής παρόυ� σας,

(ή) εα� ν ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας επιχει�ρήσε να επήρεα� σει με αθε�μιτό τρό� πό τή διαδικασι�α λή� ψής από-
φα� σεων τής αναθε�τόυσας αρχή� ς,  να απόκτή� σει  εμπιστευτικε�ς  πλήρόφόρι�ες  πόυ ενδε�χεται  να τόυ
απόφε�ρόυν αθε�μιτό πλεόνε�κτήμα στή διαδικασι�α συ� ναψής συ� μβασής ή�  να παρα� σχει εξ αμελει�ας πα-
ραπλανήτικε�ς πλήρόφόρι�ες πόυ ενδε�χεται να επήρεα� σόυν όυσιωδω� ς τις απόφα� σεις πόυ αφόρόυ� ν τόν
απόκλεισμό� , τήν επιλόγή�  ή�  τήν ανα� θεσή,

(θ) εα� ν ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας ε�χει διαπρα� ξει σόβαρό�  επαγγελματικό�  παρα� πτωμα, τό όπόι�ό θε�τει σε
αμφιβόλι�α τήν ακεραιό� τήτα�  τόυ.

22.Α.5.  Απόκλει�εται από�  τή συμμετόχή�  στή διαδικασι�α συ� ναψής δήμό� σιας συ� μβασής (διαγωνισμό� ),
όικόνόμικό� ς  φόρε�ας εα� ν  συντρε�χόυν όι  πρόυD πόθε�σεις εφαρμόγή� ς  τής παρ. 4 τόυ α� ρθρόυ 8 τόυ ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) lxxxv

22.Α.6.  Η αναθε�τόυσα αρχή�  απόκλει�ει  όικόνόμικό�  φόρε�α σε όπόιόδή� πότε χρόνικό�  σήμει�ό κατα�  τή
δια� ρκεια τής διαδικασι�ας συ� ναψής συ� μβασής, ό� ταν απόδεικνυ� εται ό� τι αυτό� ς βρι�σκεται λό�γω πρα� ξεων
ή�  παραλει�ψεων αυτόυ�  ει�τε πριν ει�τε κατα�  τή διαδικασι�α, σε μι�α από�  τις περιπτω� σεις των πρόήγόυ� με-
νων παραγρα� φων. 

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

22.Α.7. Οικόνόμικό� ς φόρε�ας πόυ εμπι�πτει σε μια από�  τις καταστα� σεις πόυ αναφε�ρόνται στις παρα-
γρα� φόυς 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4lxxxvii μπόρει� να πρόσκόμι�ζει στόιχει�α πρόκειμε�νόυ να απόδει�ξει ό� τι
τα με�τρα πόυ ε�λαβε επαρκόυ� ν για να απόδει�ξόυν τήν αξιόπιστι�α τόυ, παρό� τι συντρε�χει ό σχετικό� ς
λό�γός απόκλεισμόυ� . Εα� ν τα στόιχει�α κριθόυ� ν επαρκή� , ό εν λό�γω όικόνόμικό� ς φόρε�ας δεν απόκλει�εται
από�  τή διαδικασι�α συ� ναψής συ� μβασής.  Τα με�τρα πόυ λαμβα� νόνται από�  τόυς όικόνόμικόυ� ς φόρει�ς
αξιόλόγόυ� νται σε συνα� ρτήσή με τή σόβαρό� τήτα και τις ιδιαι�τερες περιστα� σεις τόυ πόινικόυ�  αδική� μα-
τός ή�  τόυ παραπτω� ματός. Αν τα με�τρα κριθόυ� ν ανεπαρκή� , γνωστόπόιει�ται στόν όικόνόμικό�  φόρε�α τό
σκεπτικό�  τής από� φασής αυτή� ς. Οικόνόμικό� ς φόρε�ας πόυ ε�χει απόκλειστει�, με τελεσι�δική από� φασή,
από�  τή συμμετόχή�  σε διαδικασι�ες συ� ναψής συ� μβασής ή�  ανα� θεσής παραχω� ρήσής δεν μπόρει� να κα� νει
χρή� σή τής ανωτε�ρω δυνατό� τήτας κατα�  τήν περι�όδό τόυ απόκλεισμόυ�  πόυ όρι�ζεται στήν εν λό�γω
από� φασή στό κρα� τός - με�λός στό όπόι�ό ισχυ� ει ή από� φασή.

22.Α.8. Η από� φασή για τήν διαπι�στωσή τής επα� ρκειας ή�  μή των επανόρθωτικω� ν με�τρων κατα�  τήν
πρόήγόυ� μενή παρα� γραφό εκδι�δεται συ� μφωνα με τα όριζό� μενα στις παρ. 8 και 9 τόυ α� ρθρόυ 73 τόυ ν.
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4412/2016.

22.Α.9. Οικόνόμικό� ς φόρε�ας πόυ τόυ ε�χει επιβλήθει�, με τήν κόινή�  υπόυργική�  από� φασή τόυ α� ρθρόυ 74
τόυ ν. 4412/2016, ή πόινή�  τόυ απόκλεισμόυ�  απόκλει�εται αυτόδι�καια και από�  τήν παρόυ� σα διαδικα-
σι�α συ� ναψής δήμό� σιας συ� μβασής.

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

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμπληρώσουν στο ΕΕΕΣ στο Μέρος IV: Κριτήρια Επιλογής
μόνο την Ενότητα α: "Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής" χωρίς να υπο-χρεούνται
να συμπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV.

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσόν αφόρα�  τήν καταλλήλό� τήτα για τήν α� σκήσή τής επαγγελματική� ς δραστήριό� τήτας, απαιτει�ται  όι
όικόνόμικόι�  φόρει�ς  να ει�ναι  εγγεγραμμε�νόι  στό σχετικό�  επαγγελματικό�  μήτρω� ό  πόυ τήρει�ται  στό
κρα� τός εγκατα� στασή� ς τόυς. Ειδικα�  όι πρόσφε�ρόντες πόυ ει�ναι εγκατεστήμε�νόι στήν Ελλα� δα απαιτει�-
ται να ει�ναι εγγεγραμμε�νόι στό Μήτρω� ό Εργόλήπτικω� ν Επιχειρή� σεων (Μ.Ε.ΕΠ.)  στήν κατήγόρι�α/-ιες
ε�ργόυ τόυ α� ρθρόυ 21 τής παρόυ� σαςlxxxix. Οι πρόσφε�ρόντες πόυ ει�ναι εγκατεστήμε�νόι σε κρα� τός με�λός
τής ΕυρωπαιDκή� ς Ένωσής απαιτει�ται να ει�ναι εγγεγραμμε�νόι στα Μήτρω� α τόυ παραρτή� ματός ΧΙ τόυ
Πρόσαρτή� ματός Α τόυ ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαxc 

Οι όικόνόμικόι� φόρει�ς για κάθε τμήμα πρε�πει να διαθε�τόυν, τόυλα� χιστόν: 

 ι�δια κεφα� λαια τριακό� σιες εβδόμή� ντα πε�ντε χιλια� δες (375.000) ευρω�  και 

 πα� για εβδόμή� ντα πε�ντε  χιλια� δες (75.000) ευρω� ,

Να τήρόυ� νται όι δει�κτες βιωσιμό� τήτας, ό� πως αυτόι�  όρι�ζόνται στήν περι�πτωσή ε΄ τής παραγρα� φόυ 8
τόυ α� ρθρόυ 100 Ν.3669/08.

 Ίδια Κεφα� λαια /Συ� νόλό Υπόχρεω� σεων >0,4

 Κυκλόφόρόυ� ν ενεργήτικό� /Βραχυπρό� θεσμες Υπόχρεω� σεις >0,6

Ειδικα�  όι εργόλήπτικε�ς επιχειρή� σεις πόυ ει�ναι εγγεγραμμε�νες στό ΜΕΕΠ, δεν θα πρε�πει να υπερβαι�-
νόυν τα ανω� τατα επιτρεπτα�  ό� ρια ανεκτε�λεστόυ υπόλόι�πόυ εργόλαβικω� ν συμβα� σεων, συ� μφωνα με τα
ειδικό� τερα όριζό� μενα στό α� ρθρό 20 παρ. 4 τόυ ν. 3669/2008, ό� πως ισχυ� ει.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταxci

Οι όικόνόμικόι� φόρει�ς για κάθε τμήμα πρε�πει να διαθε�τόυν τεχνικό�  πρόσωπικό�  με αντι�στόιχή τεχνι-
κή�  εμπειρι�α σε ε�ργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Ήτόι κατα�  αντιστόιχι�α για τή βασική�  στελε�χωσή τόυλα� χιστόν:

 ε�ναν (1) τεχνικό�  Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμι�δας και ε�ναν (1) τεχνικό�  Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμι�δας, 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςxcii

Δεν απαιτόυ� νται 

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

Όσόν αφόρα�  τα κριτή� ρια τής όικόνόμική� ς και χρήματόόικόνόμική� ς επα� ρκειας και τα κριτή� ρια σχετικα�
με τήν τεχνική�  και επαγγελματική�  ικανό� τήτα, ε�νας όικόνόμικό� ς φόρε�ας μπόρει�,  να στήρι�ζεται στις
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ικανό� τήτες α� λλων φόρε�ων, ασχε�τως τής νόμική� ς φυ� σής των δεσμω� ν τόυ με αυτόυ� ς.

Η αναθε�τόυσα αρχή�  ελε�γχει, συ� μφωνα με τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 23 τής παρόυ� σας, εα� ν όι φόρει�ς,
στις ικανό� τήτες των όπόι�ων πρότι�θεται να στήριχθει� ό πρόσφε�ρων, πλήρόυ� ν τα σχετικα�  κριτή� ρια επι-
λόγή� ς και εα� ν συντρε�χόυν λό�γόι απόκλεισμόυ�  κατα�  τα όριζό� μενα στήν παρόυ� σα διακή� ρυξή. 

Όσόν αφόρα�  τα κριτή� ρια πόυ σχετι�ζόνται με τόυς τι�τλόυς σπόυδω� ν και τα επαγγελματικα�  πρόσό� ντα
πόυ όρι�ζόνται στήν περι�πτωσή στ τόυ Με�ρόυς ΙΙ  τόυ Παραρτή� ματός ΧΙΙ  τόυ Πρόσαρτή� ματός Α ν.
4412/2016 ή�  με τήν σχετική�  επαγγελματική�  εμπειρι�α, όι όικόνόμικόι�  φόρει�ς, μπόρόυ� ν να βασι�ζόνται
στις ικανό� τήτες α� λλων φόρε�ων μό� νό εα� ν όι τελευται�όι θα εκτελε�σόυν τις εργασι�ες ή�  τις υπήρεσι�ες για
τις όπόι�ες απαιτόυ� νται όι συγκεκριμε�νες ικανό� τήτες.

Όταν ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας στήρι�ζεται στις ικανό� τήτες α� λλων φόρε�ων ό� σόν αφόρα�  τα κριτή� ρια πόυ
σχετι�ζόνται με τήν όικόνόμική�  και χρήματόόικόνόμική�  επα� ρκεια, ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας και αυτόι�  όι
φόρει�ς ει�ναι από�  κόινόυ�  υπευ� θυνόιxciii για τήν εκτε�λεσή τής συ� μβασής.

Στήν περι�πτωσή ε�νωσής όικόνόμικω� ν φόρε�ων, ή ε�νωσή μπόρει�  να στήρι�ζεται στις ικανό� τήτες των
συμμετεχό� ντων στήν ε�νωσή ή�  α� λλων φόρε�ων (για τα κριτή� ρια τής όικόνόμική� ς και χρήματόόικόνόμι-
κή� ς επα� ρκειας και τα κριτή� ρια σχετικα�  με τήν τεχνική�  και επαγγελματική�  ικανό� τήτα).

Η εκτε�λεσή των ......xciv γι�νεται υπόχρεωτικα�  από�  τόν πρόσφε�ρόντα ή� ,  αν ή πρόσφόρα�  υπόβα� λλεται
από�  ε�νωσή όικόνόμικω� ν φόρε�ων, από�  ε�ναν από�  τόυς συμμετε�χόντες στήν ε�νωσή αυτή� .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογήςxcv

23.1 Κατα�  τήν  υπόβόλή�  πρόσφόρω� ν  όι  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  υπόβα� λλόυν  τό  ΕυρωπαιDκό�  Ενιαι�ό
Έγγραφό Συ� μβασής (ΕΕΕΣ), συ� μφωνα με τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 79  παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, τό
όπόι�ό  απότελει�  ενήμερωμε�νή  υπευ� θυνή  δή� λωσή,  με  τις  συνε�πειες  τόυ  ν.  1599/1986  (Α΄75),  ως
προκαταρκτική απόδειξη πρός αντικατα� στασή των πιστόπόιήτικω� ν πόυ εκδι�δόυν δήμό� σιες αρχε�ς ή�
τρι�τα με�ρή, επιβεβαιω� νόντας ό� τι ό εν λό�γω όικόνόμικό� ς φόρε�ας πλήρόι� τις ακό� λόυθες πρόυD πόθε�σεις:
α)  δεν  βρι�σκεται  σε  μι�α  από�  τις  καταστα� σεις  τόυ  α� ρθρόυ  22  Α  τής  παρόυ� σας,
β) πλήρόι� τα σχετικα�  κριτή� ρια επιλόγή� ς τα όπόι�α ε�χόυν καθόριστει�, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 22 Β-Ε τής
παρόυ� σας.

Σε  όπόιόδή� πότε  χρόνικό�  σήμει�ό  κατα�  τή  δια� ρκεια  τής  διαδικασι�ας,  μπόρει�  να  ζήτήθει�  από�  τόυς
πρόσφε�ρόντες να υπόβα� λλόυν ό� λα ή�  όρισμε�να δικαιόλόγήτικα�  τής επό� μενής παραγρα� φόυ, ό� ταν αυτό�
απαιτει�ται για τήν όρθή�  διεξαγωγή�  τής διαδικασι�ας.

Τό ΕΕΕΣ μπόρει�  να υπόγρα� φεται ε�ως δε�κα (10) ήμε�ρες πριν τήν καταλήκτική�  ήμερόμήνι�α υπόβόλή� ς
των πρόσφόρω� νxcvi.

Κατα�  τήν υπόβόλή�  τόυ ΕΕΕΣ, ει�ναι δυνατή� , με μό� νή τήν υπόγραφή�  τόυ κατα�  περι�πτωσή εκπρόσω� πόυ
τόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α, ή πρόκαταρκτική�  από� δειξή των λό�γων απόκλεισμόυ�  πόυ αναφε�ρόνται στό
α� ρθρό 22.Α.1 τής παρόυ� σας, για τό συ� νόλό των φυσικω� ν πρόσω� πων πόυ ει�ναι με�λή τόυ διόικήτικόυ� ,
διευθυντικόυ�  ή�  επόπτικόυ�  όργα� νόυ  τόυ  ή�  ε�χόυν  εξόυσι�α  εκπρόσω� πήσής,  λή� ψής  απόφα� σεων  ή�
ελε�γχόυ σε αυτό� ν xcvii.

Ως  εκπρό� σωπός  τόυ  όικόνόμικόυ�  φόρε�α,  για  τήν  εφαρμόγή�  τόυ  παρό� ντός,  νόει�ται  ό  νό� μιμός
εκπρό� σωπός αυτόυ� , ό� πως πρόκυ� πτει από�  τό ισχυ� όν καταστατικό�  ή�  τό πρακτικό�  εκπρόσω� πήσή� ς τόυ
κατα�  τό  χρό� νό  υπόβόλή� ς  τής  πρόσφόρα� ς  ή�  τό  αρμόδι�ως  εξόυσιόδότήμε�νό  φυσικό�  πρό� σωπό  να
εκπρόσωπει�  τόν  όικόνόμικό�  φόρε�α  για  διαδικασι�ες  συ� ναψής  συμβα� σεων  ή�  για  τή  συγκεκριμε�νή
διαδικασι�α συ� ναψής συ� μβασήςxcviii.

Στήν  περι�πτωσή  υπόβόλή� ς  πρόσφόρα� ς  από�  ε�νωσή  όικόνόμικω� ν  φόρε�ων,  τό  ΕυρωπαιDκό�  Ενιαι�ό
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Έγγραφό Συ� μβασής (ΕΕΕΣ), υπόβα� λλεται χωριστα�  από�  κα� θε με�λός τής ε�νωσής.

Στήν  περι�πτωσή  πόυ  πρόσφε�ρων  όικόνόμικό� ς  φόρε�ας  δήλω� νει  στό  ΕυρωπαιDκό�  Ενιαι�ό  Έγγραφό
Συ� μβασής (ΕΕΕΣ) τήν πρό� θεσή�  τόυ για ανα� θεσή υπεργόλαβι�ας, υπόβα� λλει μαζι�  με τό δικό�  τόυ ΕΕΕΣ
και τό ΕΕΕΣ  τόυ υπεργόλα� βόυ.

Στήν  περι�πτωσή  πόυ  πρόσφε�ρων  όικόνόμικό� ς  φόρε�ας  στήρι�ζεται  στις  ικανό� τήτες  ενό� ς  ή�
περισσό� τερων φόρε�ων υπόβα� λλει μαζι� με τό δικό�  τόυ ΕΕΕΣ και τό ΕΕΕΣ κα� θε φόρε�α, στις ικανό� τήτες
τόυ όπόι�όυ στήρι�ζεται.

23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Τό δικαι�ωμα συμμετόχή� ς και όι ό� ρόι και πρόυD πόθε�σεις συμμετόχή� ς, ό� πως όρι�στήκαν στα α� ρθρα 21
και  22  τής  παρόυ� σας,  κρι�νόνται  κατα�  τήν  υπόβόλή�  τής  πρόσφόρα� ς,  κατα�  τήν  υπόβόλή�  των
δικαιόλόγήτικω� ν, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 4.2 (α  ε�ως δ) και κατα�  τή συ� ναψή τής συ� μβασής, συ� μφωνα
με τό α� ρθρό 4.2  (ε) τής παρόυ� σας.

Στήν περι�πτωσή πόυ πρόσφε�ρων όικόνόμικό� ς  φόρε�ας ή�  ε�νωσή αυτω� ν  στήρι�ζεται στις ικανό� τήτες
α� λλων φόρε�ων, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 22.ΣΤ τής παρόυ� σας, όι φόρει�ς στήν ικανό� τήτα των όπόι�ων
στήρι�ζεται  ό  πρόσφε�ρων  όικόνόμικό� ς  φόρε�ας  ή�  ε�νωσή  αυτω� ν,  υπόχρεόυ� νται  στήν  υπόβόλή�  των
δικαιόλόγήτικω� ν πόυ απόδεικνυ� όυν ό� τι δεν συντρε�χόυν όι λό�γόι απόκλεισμόυ�  τόυ α� ρθρόυ 22 Α τής
παρόυ� σας και ό� τι πλήρόυ� ν τα σχετικα�  κριτή� ρια επιλόγή� ς κατα�  περι�πτωσή (α� ρθρόυ 22 Β – Ε).

 Ο  όικόνόμικό� ς  φόρε�ας  υπόχρεόυ� ται  να  αντικαταστή� σει  ε�ναν  φόρε�α  στήν  ικανό� τήτα  τόυ  όπόι�όυ
στήρι�ζεται, εφό� σόν ό τελευται�ός δεν πλήρόι� τό σχετικό�  κριτή� ριό επιλόγή� ς ή�  για τόν όπόι�ό συντρε�χόυν
λό�γόι απόκλεισμόυ�  των παραγρα� φων 1, 2, 2.α και 4xcix τόυ α� ρθρόυ 22 Α.

Οι  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  δεν  υπόχρεόυ� νται  να  υπόβα� λλόυν  δικαιόλόγήτικα�  ή�  α� λλα  απόδεικτικα�
στόιχει�α, αν και στό με�τρό πόυ ή αναθε�τόυσα αρχή�  ε�χει τή δυνατό� τήτα να λαμβα� νει τα πιστόπόιήτικα�
ή�  τις συναφει�ς πλήρόφόρι�ες απευθει�ας με�σω πρό� σβασής σε εθνική�  βα� σή δεδόμε�νων σε όπόιόδή� πότε
κρα� τός - με�λός τής Ένωσής, ή όπόι�α διατι�θεται δωρεα� ν, ό� πως εθνικό�  μήτρω� ό συμβα� σεων, εικόνικό�
φα� κελό  επιχει�ρήσής,  ήλεκτρόνικό�  συ� στήμα  απόθή� κευσής  εγγρα� φων  ή�  συ� στήμα  πρόεπιλόγή� ς.  Η
δή� λωσή για τήν πρό� σβασή σε εθνική�  βα� σή δεδόμε�νων εμπεριε�χεται στό ΕυρωπαιDκό�  Ενιαι�ό Έγγραφό
Συ� μβασής ( ΕΕΕΣ ).

Οι όικόνόμικόι� φόρει�ς δεν υπόχρεόυ� νται να υπόβα� λόυν δικαιόλόγήτικα� , ό� ταν ή αναθε�τόυσα αρχή�  πόυ
ε�χει αναθε�σει τή συ� μβασή διαθε�τει ή� δή τα δικαιόλόγήτικα�  αυτα� .

Όλα τα απόδεικτικα�  ε�γγραφα τόυ α� ρθρόυ 23.3 ε�ως 23.10 τής παρόυ� σας, υπόβα� λλόνται, συ� μφωνα με
τις διατα� ξεις τόυ ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικα�  τα απόδεικτικα�  τα όπόι�α απότελόυ� ν ιδιωτικα�  ε�γγραφα,
μπόρει�  να γι�νόνται απόδεκτα�  και σε απλή�  φωτότυπι�α, εφό� σόν συνυπόβα� λλεται υπευ� θυνή δή� λωσή
στήν όπόι�α βεβαιω� νεται ή ακρι�βεια�  τόυς c.

Επισήμαι�νεται ό� τι γι�νόνται απόδεκτε�ς:
• όι ε�νόρκες βεβαιω� σεις πόυ αναφε�ρόνται στήν παρόυ� σα Διακή� ρυξή, εφό� σόν ε�χόυν συνταχθει�
ε�ως τρεις (3) μή� νες πριν από�  τήν υπόβόλή�  τόυς, 
• όι υπευ� θυνες δήλω� σεις, εφό� σόν ε�χόυν συνταχθει�  μετα�  τήν κόινόπόι�ήσή τής πρό� σκλήσής για
τήν  υπόβόλή�  των  δικαιόλόγήτικω� νci Σήμειω� νεται  ό� τι  δεν  απαιτει�ται  θεω� ρήσή  τόυ  γνήσι�όυ  τής
υπόγραφή� ς τόυς .

23.3  Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  
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Ο πρόσωρινό� ς  ανα� δόχός,  κατό� πιν  σχετική� ς  ήλεκτρόνική� ς  πρό� σκλήσής από�  τήν αναθε�τόυσα αρχή� ,
υπόβα� λλει  τα  ακό� λόυθα  δικαιόλόγήτικα� ,  κατα�  τα  ειδικό� τερα  όριζό� μενα  στό  α� ρθρό  4.2  τής
παρόυ� σαςcii:

Για  τήν  από� δειξή  τής  μή  συνδρόμή� ς  των  λό�γων  απόκλεισμόυ�  τόυ  άρθρου  22Α,  ό  πρόσωρινό� ς
ανα� δόχός υπόβα� λλει  αντι�στόιχα τα παρακα� τω δικαιόλόγήτικα� :

(α) για τήν παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: 

από� σπασμα  τόυ  πόινικόυ�  μήτρω� όυ  ή� ,  ελλει�ψει  αυτόυ� ,  ισόδυ� ναμόυ  εγγρα� φόυ  πόυ  εκδι�δεται  από�
αρμό� δια δικαστική�  ή�  διόικήτική�  αρχή�  τόυ κρα� τόυς-με�λόυς ή�  τής χω� ρας καταγωγή� ς ή�  τής χω� ρας ό� πόυ
ει�ναι εγκατεστήμε�νός ό εν λό�γω όικόνόμικό� ς φόρε�ας, από�  τό όπόι�ό πρόκυ� πτει ό� τι πλήρόυ� νται αυτε�ς
όι πρόυD πόθε�σεις, πόυ να ε�χει εκδόθει� ε�ως τρεις (3) μή� νες πριν από�  τήν υπόβόλή�  τόυciii. Η υπόχρε�ωσή
πρόσκό� μισής  τόυ  ως  α� νω  απόσπα� σματός  αφόρα�  και  τα  πρό� σωπα  των  τελευται�ων   τεσσα� ρων
εδαφι�ων  τής παραγρα� φόυ Α.1 τόυ α� ρθρόυ 22.

(β)  για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόπόιήτικό�  πόυ εκδι�δεται από�  τήν αρμό� δια αρχή�
τόυ  όικει�όυ  κρα� τόυς  -  με�λόυς  ή�  χω� ρας,  περι�  τόυ  ό� τι  ε�χόυν  εκπλήρωθει�  όι  υπόχρεω� σεις  τόυ
όικόνόμικόυ�  φόρε�α,  ό� σόν  αφόρα�  στήν  καταβόλή�  φό� ρων  (φόρόλόγική�  ενήμερό� τήτα)  και  στήν
καταβόλή�  των  εισφόρω� ν  κόινωνική� ς  ασφα� λισής  (ασφαλιστική�  ενήμερό� τήτα)civ, συ� μφωνα  με  τήν
ισχυ� όυσα νόμόθεσι�α τόυ κρα� τόυς εγκατα� στασής ή�  τήν ελλήνική�  νόμόθεσι�α αντι�στόιχα, πόυ να ει�ναι
εν ισχυ�  κατα�  τό χρό� νό υπόβόλή� ς τόυ, α� λλως, στήν περι�πτωσή πόυ δεν αναφε�ρεται σε αυτό�  χρό� νός
ισχυ� ός, πόυ να ε�χει εκδόθει� ε�ως τρεις (3) μή� νες πριν από�  τήν υπόβόλή�  τόυcv.

Για  τόυς  πρόσφε�ρόντες  πόυ  ει�ναι  εγκατεστήμε�νόι  ή�  εκτελόυ� ν  ε�ργα  στήν  Ελλα� δα τα  σχετικα�
δικαιόλόγήτικα�  πόυ υπόβα� λλόνται ει�ναι:

 φόρόλόγική�  ενήμερό� τήτα πόυ εκδι�δεται από�  τό Υπόυργει�ό Οικόνόμικω� ν (αρμό� δια Δ.Ο.Υ) για
τόν όικόνόμικό�  φόρε�α και για τις κόινόπραξι�ες στις όπόι�ες συμμετε�χει για τα δήμό� σια ε�ργα πόυ ει�ναι
σε εξε�λιξή cvi. Οι αλλόδαπόι� πρόσφε�ρόντες θα υπόβα� λλόυν υπευ� θυνή δή� λωσήcvii περι� τόυ ό� τι δεν ε�χόυν
υπόχρε�ωσή  καταβόλή� ς  φό� ρων  στήν  Ελλα� δα.  Σε  περι�πτωσή  πόυ  ε�χόυν  τε�τόια  υπόχρε�ωσή  θα
υπόβα� λλόυν σχετικό�  απόδεικτικό�  τής όικει�ας Δ.Ο.Υ.  

 ασφαλιστική�  ενήμερό� τήτα  πόυ  εκδι�δεται  από�  τόν  αρμό� διό  ασφαλιστικό�  φόρε�αcviii.  Η
ασφαλιστική�  ενήμερό� τήτα καλυ� πτει τις ασφαλιστικε�ς υπόχρεω� σεις τόυ πρόσφε�ρόντός όικόνόμικόυ�
φόρε�α α) ως φυσικό�  ή�  νόμικό�  πρό� σωπό για τό πρόσωπικό�  τόυς με σχε�σή εξαρτήμε�νής εργασι�ας, β)
για  ε�ργα πόυ  εκτελει�  μό� νός  τόυ  ή�  σε  κόινόπραξι�α  καθω� ς  και  γ)   για  τα  στελε�χή  τόυ  πόυ  ε�χόυν
υπόχρε�ωσή  ασφα� λισής  στό  ΕΤΑΑ  –  ΤΜΕΔΕ.  Οι  εγκατεστήμε�νόι  στήν  Ελλα� δα  όικόνόμικόι�  φόρει�ς
υπόβα� λλόυν απόδεικτικό�  ασφαλιστική� ς  ενήμερό� τήτας (κυ� ριας και επικόυρική� ς  ασφα� λισής)  για τό
πρόσωπικό�  τόυς με σχε�σή εξαρτήμε�νής εργασι�ας (ΤΜΕΔΕ για τόυς ασφαλισμε�νόυς – με�λή τόυ ΤΕΕ,
ΙΚΑ για τό λόιπό�  πρόσωπικό� ). Δεν απότελόυ� ν από� δειξή ενήμερό� τήτας τής πρόσφε�ρόυσας εταιρι�ας,
απόδεικτικα�  ασφαλιστική� ς ενήμερό� τήτας  των φυσικω� ν πρόσω� πων πόυ στελεχω� νόυν τό πτυχι�ό τής
εταιρι�ας ως εται�ρόι.. Οι αλλόδαπόι� πρόσφε�ρόντες (φυσικα�  και νόμικα�  πρό� σωπα), πόυ δεν υπόβα� λόυν
τα α� νω απόδεικτικα� , υπόβα� λλόυν υπευ� θυνή δή� λωσή περι� τόυ ό� τι δεν απασχόλόυ� ν πρόσωπικό� , για τό
όπόι�ό υπα� ρχει  υπόχρε�ωσή ασφα� λισής σε ήμεδαπόυ� ς  ασφαλιστικόυ� ς  όργανισμόυ� ς.  Αν απασχόλόυ� ν
τε�τόιό πρόσωπικό� , πρε�πει να υπόβα� λλόυν σχετικό�  απόδεικτικό�  ασφαλιστική� ς ενήμερό� τήτας. 

 υπευ� θυνή δή� λωσή τόυ πρόσφε�ρόντός ό� τι δεν ε�χει εκδόθει� δικαστική�  ή�  διόικήτική�  από� φασή με
τελεσι�δική και δεσμευτική�  ισχυ�  για τήν αθε�τήσή των υπόχρεω� σεω� ν τόυ ό� σόν αφόρα�  στήν καταβόλή�
φό� ρων ή�  εισφόρω� ν κόινωνική� ς ασφα� λισής. 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστόπόιήτικό�  από�  τή Διευ� θυνσή Πρόγραμματισμόυ�
και Συντόνισμόυ�  τής Επιθεω� ρήσής Εργασιακω� ν Σχε�σεων, πόυ να ε�χει εκδόθει� ε�ως τρεις (3) μή� νες πριν
από�  τήν υπόβόλή�  τόυcix,  από�  τό όπόι�ό  να  πρόκυ� πτόυν όι  πρα� ξεις  επιβόλή� ς  πρόστι�μόυ πόυ ε�χόυν
εκδόθει� σε βα� ρός τόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α σε χρόνικό�  δια� στήμα δυ� ό (2) ετω� ν πριν από�  τήν ήμερόμήνι�α
λή� ξής τής πρόθεσμι�ας υπόβόλή� ς πρόσφόρα� ς. 

Με�χρι να καταστει�  εφικτή�  ή ε�κδόσή τόυ ανωτε�ρω πιστόπόιήτικόυ� , υπόβα� λλεται υπευ� θυνή δή� λωσή
τόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α, χωρι�ς να απαιτει�ται επι�σήμή δή� λωσή τόυ ΣΕΠΕ σχετικα�  με τήν ε�κδόσή τόυ
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πιστόπόιήτικόυ� .cx

(γ) για τήν  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22cxi:  πιστόπόιήτικό�  πόυ εκδι�δεται από�  τήν αρμό� δια
δικαστική�  ή�  διόικήτική�  αρχή�  τόυ όικει�όυ κρα� τόυς - με�λόυς ή�  χω� ρας, πόυ να ε�χει εκδόθει� ε�ως τρεις (3)
μή� νες  πριν  από�  τήν  υπόβόλή�  τόυcxii. Για  τόυς  όικόνόμικόυ� ς  φόρει�ς  πόυ  ει�ναι  εγκαταστήμε�νόι  ή�
εκτελόυ� ν  ε�ργα  στήν  Ελλα� δα  τό  πιστόπόιήτικό�  ό� τι  δεν  τελόυ� ν  υπό�  πτω� χευσή,  πτωχευτικό�
συμβιβασμό� , αναγκαστική�  διαχει�ρισή, δεν ε�χόυν υπαχθει� σε διαδικασι�α εξυγι�ανσής  εκδι�δεται από�  τό
αρμό� διό πρωτόδικει�ό τής ε�δρας τόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α. Τό πιστόπόιήτικό�   ό� τι τό νόμικό�  πρό� σωπό
δεν ε�χει τεθει� υπό�  εκκαθα� ρισή με δικαστική�  από� φασή εκδι�δεται από�  τό όικει�ό Πρωτόδικει�ό τής ε�δρας
τόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α,  τό δε πιστόπόιήτικό�  ό� τι  δεν ε�χει τεθει�  υπό�  εκκαθα� ρισή με από� φασή των
εται�ρων εκδι�δεται από�  τό Γ.Ε.Μ.Η.,  συ� μφωνα με τις κει�μενες διατα� ξεις, ως κα� θε φόρα�  ισχυ� όυν.  Τα
φυσικα�  πρό� σωπα δε φε�ρόυν πιστόπόιήτικό�  περι� μή θε�σής σε εκκαθα� ρισή. Ειδικα�  ή  μή αναστόλή�  των
επιχειρήματικω� ν δραστήριότή� των τόυ όικόνόμικόυ�  φόρε�α, για τόυς εγκατεστήμε�νόυς στήν Ελλα� δα
όικόνόμικόυ� ς  φόρει�ς,  απόδεικνυ� εται  με�σω  τής  ήλεκτρόνική� ς  πλατφό� ρμας  τής  Ανεξα� ρτήτής  Αρχή� ς
Δήμόσι�ων Εσό� δωνcxiii. 

(δ) Αν τό κρα� τός-με�λός ή�  χω� ρα δεν εκδι�δει τα υπό�  των περ. (α), (β) και (γ) πιστόπόιήτικα�  ή�  ό� πόυ τα
πιστόπόιήτικα�  αυτα�  δεν καλυ� πτόυν ό� λες τις περιπτω� σεις υπό�   1 και 2 και 4 (β) τόυ α� ρθρόυ 22 Α, τό
ε�γγραφό ή�  τό πιστόπόιήτικό�  μπόρει�  να αντικαθι�σταται από�  ε�νόρκή βεβαι�ωσή ή� , στα κρα� τή - με�λή ή�
στις  χω� ρες  ό� πόυ δεν πρόβλε�πεται  ε�νόρκή βεβαι�ωσή,  από�  υπευ� θυνή δή� λωσή τόυ ενδιαφερόμε�νόυ
ενω� πιόν αρμό� διας δικαστική� ς ή�  διόικήτική� ς αρχή� ς, συμβόλαιόγρα� φόυ ή�  αρμό� διόυ επαγγελματικόυ�  ή�
εμπόρικόυ�  όργανισμόυ�  τόυ  κρα� τόυς  με�λόυς  ή�  τής  χω� ρας  καταγωγή� ς  ή�  τής  χω� ρας  ό� πόυ  ει�ναι
εγκατεστήμε�νός ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας.

Στήν περι�πτωσή αυτή�  όι αρμό� διες δήμό� σιες αρχε�ς παρε�χόυν επι�σήμή δή� λωσή στήν όπόι�α αναφε�ρεται
ό� τι δεν εκδι�δόνται τα ε�γγραφα ή�  τα  πιστόπόιήτικα�  τής παρόυ� σας παραγρα� φόυ ή�  ό� τι τα ε�γγραφα ή�  τα
πιστόπόιήτικα�  αυτα�  δεν καλυ� πτόυν ό� λες τις περιπτω� σεις πόυ αναφε�ρόνται στα υπό�   1 και 2 και 4 (β)
τόυ α� ρθρόυ 22 Α τής παρόυ� σας 

Οι επι�σήμες δήλω� σεις καθι�στανται διαθε�σιμες με�σω τόυ επιγραμμικόυ�  απόθετήρι�όυ πιστόπόιήτικω� ν
(e-Certis) cxiv τόυ α� ρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016.

Αν διαπιστωθει� με όπόιόνδή� πότε τρό� πό ό� τι, στήν εν λό�γω χω� ρα εκδι�δόνται τα υπό� ψή πιστόπόιήτικα� ,
ή πρόσφόρα�  τόυ διαγωνιζό� μενόυ απόρρι�πτεται.

 

(ε)  Για  τις  λόιπε�ς  περιπτω� σεις  τής  παραγράφου Α.4  του άρθρου 22cxv,  υπόβα� λλεται  υπευ� θυνή
δή� λωσή τόυ πρόσφε�ρόντός ό� τι δεν συντρε�χόυν στό πρό� σωπό�  τόυ όι όριζό� μενόι λό�γόι απόκλεισμόυ� cxvi.

Ειδικα�  για  τήν  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22cxvii,  για  τις  εργόλήπτικε�ς
επιχειρή� σεις πόυ ει�ναι εγγεγραμμε�νες στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβα� λλόνται πιστόπόιήτικα�  χόρήγόυ� μενα από�  τα
αρμό� δια  επιμελήτή� ρια  και  φόρει�ς  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  από�  τα  όπόι�α  απόδεικνυ� εται  ό� τι  τα
πρό� σωπα με βεβαι�ωσή τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ στελεχω� νόυν τήν εργόλήπτική�  επιχει�ρήσή, δεν ε�χόυν διαπρα� ξει
σόβαρό�  επαγγελματικό�  παρα� πτωμα.

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

Για τήν από� δειξή τής μή συνδρόμή� ς  τόυ λό�γόυ απόκλεισμόυ�  τής παραγρα� φόυ Α.5 τόυ α� ρθρόυ 22
υπόβα� λλόνται, εφό� σόν ό πρόσωρινό� ς ανα� δόχός ει�ναι ανω� νυμή εταιρι�α:

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρόυ� νται τής υπόχρε�ωσής αυτή� ς  όι  εταιρει�ες
πόυ ει�ναι εισήγμε�νες στό Χρήματιστή� ριό τής χω� ρας εγκατα� στασή� ς τόυς και υπόβα� λλόυν περι� τόυ� τόυ
υπευ� θυνή δή� λωσή τόυ νό� μιμόυ εκπρόσω� πόυ τόυς].

- Πιστόπόιήτικό�  αρμό� διας αρχή� ς τόυ κρα� τόυς τής ε�δρας, από�  τό όπόι�ό να πρόκυ� πτει ό� τι όι 
μετόχε�ς ει�ναι όνόμαστικε�ς πόυ να ε�χει εκδόθει� ε�ως τρια� ντα (30) εργα� σιμες ήμε�ρες πριν από�  τήν 
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υπόβόλή�  τόυ.cxix

- Αναλυτική�  κατα� στασή με τα στόιχει�α των μετό�χων τής εταιρει�ας και τόν αριθμό�  των μετόχω� ν κα� θε
μετό�χόυ  (μετόχόλό�γιό),  ό� πως  τα  στόιχει�α  αυτα�  ει�ναι  καταχωρήμε�να  στό  βιβλι�ό  μετό�χων  τής
εταιρει�ας, τό πόλυ�  τρια� ντα (30) εργα� σιμες ήμε�ρες  πριν από�  τήν ήμε�ρα υπόβόλή� ς τής πρόσφόρα� ς.

Ειδικό� τερα:

α)  Οι  επιχειρήσεις  που  είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.,  πρόσκόμι�ζόυν  μό� νό  τήν  αναλυτική�
κατα� στασή με τα στόιχει�α των μετό�χων τής εταιρει�ας και τόν αριθμό�  των μετόχω� ν κα� θε μετό�χόυ
(μετόχόλό�γιό), ό� πως τα στόιχει�α αυτα�  ει�ναι καταχωρήμε�να στό βιβλι�ό μετό�χων τής εταιρει�ας, τό πόλυ�
τρια� ντα (30) εργα� σιμες ήμε�ρες πριν από�  τήν ήμε�ρα υπόβόλή� ς τής πρόσφόρα� ς καθω� ς ή απαι�τήσή για
τήν  υπόβόλή�  τόυ  πιστόπόιήτικόυ�  από�  τό  όπόι�ό  να  πρόκυ� πτει  ό� τι  όι  μετόχε�ς  ει�ναι  όνόμαστικε�ς,
καλυ� πτεται συ� μφωνα με τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 23.9 τής παρόυ� σας.

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες,  εφό� σόν ε�χόυν κατα�  τό δι�καιό τής ε�δρας τόυς όνόμαστικε�ς
μετόχε�ς, πρόσκόμι�ζόυν :

        αα) Πιστόπόιήτικό�  αρμό� διας αρχή� ς τόυ κρα� τόυς τής ε�δρας, από�  τό όπόι�ό να πρόκυ� πτει ό� τι όι
μετόχε�ς ει�ναι όνόμαστικε�ς

ββ) Αναλυτική�  κατα� στασή μετό�χων, με αριθμό�  των μετόχω� ν τόυ κα� θε μετό�χόυ, ό� πως τα στόιχει�α
αυτα�  ει�ναι καταχωρήμε�να στό βιβλι�ό μετό�χων τής εταιρει�ας με ήμερόμήνι�α τό πόλυ�  30 εργα� σιμες
ήμε�ρες πριν τήν υπόβόλή�  τής πρόσφόρα� ς.

γγ)  Κα� θε  α� λλό  στόιχει�ό  από�  τό  όπόι�ό  να  πρόκυ� πτει  ή  όνόμαστικόπόι�ήσή  με�χρι  φυσικόυ�
πρόσω� πόυ των μετόχω� ν, πόυ ε�χει συντελεστει� τις τελευται�ες 30 (τρια� ντα) εργα� σιμες ήμε�ρες πριν τήν
υπόβόλή�  τής πρόσφόρα� ς.     

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, πόυ δεν ε�χόυν κατα�  τό δι�καιό τής χω� ρας στήν όπόι�α ε�χόυν τήν ε�δρα
τόυς όνόμαστικε�ς μετόχε�ς, υπόβα� λλόυν :

αα) Βεβαι�ωσή περι� μή υπόχρε�ωσής όνόμαστικόπόι�ήσής των μετόχω� ν από�  αρμό� δια αρχή� , εφό� σόν
υπα� ρχει σχετική�  πρό� βλεψή, διαφόρετικα�  πρόσκόμι�ζεται υπευ� θυνή δή� λωσή τόυ διαγωνιζό� μενόυ.

ββ) Έγκυρή και ενήμερωμε�νή κατα� στασή μετό�χων πόυ κατε�χόυν τόυλα� χιστόν 1% των μετόχω� ν.

γγ)  Αν δεν τήρει�ται  τε�τόια  κατα� στασή,  πρόσκόμι�ζεται  σχετική�  κατα� στασή μετό�χων (με  1%),
συ� μφωνα με τήν τελευται�α Γενική�  Συνε�λευσή, αν όι με�τόχόι αυτόι� ει�ναι γνωστόι� στήν εταιρει�α.

δδ) Αν δεν πρόσκόμισθει� κατα� στασή κατα�  τα ανωτε�ρω, ή εταιρει�α αιτιόλόγει� τόυς λό�γόυς πόυ όι
με�τόχόι αυτόι�  δεν τής ει�ναι γνωστόι�. Η αναθε�τόυσα αρχή�  δεν υπεισε�ρχεται στήν κρι�σή τής ως α� νω
αιτιόλόγι�ας.  Δυ� ναται ωστό� σό να απόδει�ξει τή δυνατό� τήτα υπόβόλή� ς τής κατα� στασής μετό�χων και
μό� νό στήν περι�πτωσή αυτή� , ή εταιρει�α απόκλει�εται από�  τήν παρόυ� σα διαδικασι�α.

Περαιτε�ρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υπόβα� λλεται ή υπευ� θυνή δή� λωσή τής κόινή� ς από� φασής
των  Υπόυργω� ν  Ανα� πτυξής  και  Επικρατει�ας  20977/23-8-2007  (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά  για  την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .

(δ)  Για  τήν  περι�πτωσή  τόυ  α� ρθρόυ  22.Α.9.  τής  παρόυ� σας  διακή� ρυξής,  υπευ� θυνή  δή� λωσή  τόυ
πρόσφε�ρόντός ό� τι δεν ε�χει εκδόθει�  σε βα� ρός τόυ από� φασή απόκλεισμόυ� , συ� μφωνα με τό α� ρθρό 74
τόυ ν. 4412/2016.

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

(α)  Όσόν  αφόρα�  τήν  καταλλήλό� τήτα  για  τήν  α� σκήσή  τής  επαγγελματική� ς  δραστήριό� τήτας,  όι
πρόσφε�ρόντες πόυ ει�ναι εγκατεστήμε�νόι στήν Ελλα� δα υπόβα� λλόυν βεβαι�ωσή εγγραφή� ς στό Μ.Ε.ΕΠ
cxx στήν/στις κατήγόρι�α/ες ΟΔΟΠΟΙΙΑ .
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(β)  Οι  πρόσφε�ρόντες  πόυ  ει�ναι  εγκατεστήμε�νόι   σε  λόιπα�  κρα� τή  με�λή  τής  ΕυρωπαιDκή� ς  Ένωσής
πρόσκόμι�ζόυν  τις  δήλω� σεις  και  πιστόπόιήτικα�  πόυ  περιγρα� φόνται  στό  Παρα� ρτήμα  XI τόυ
Πρόσαρτή� ματός Α τόυ ν. 4412/2016.

(γ) Οι πρόσφε�ρόντες πόυ ει�ναι εγκατεστήμε�νόι σε κρα� τός με�λός τόυ ΕυρωπαιDκόυ�  Οικόνόμικόυ�  Χω� ρόυ
(Ε.Ο.Χ) ή�  σε τρι�τες χω� ρες πόυ ε�χόυν υπόγρα� ψει και κυρω� σει τή ΣΔΣ, στό βαθμό�  πόυ ή υπό�  ανα� θεσή
δήμό� σια  συ� μβασή καλυ� πτεται  από�  τα Παραρτή� ματα 1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικε�ς  σήμειω� σεις  τόυ
σχετικόυ�  με  τήν  Ένωσή  Πρόσαρτή� ματός  I τής  ως  α� νω  Συμφωνι�ας,  ή�  σε  τρι�τες  χω� ρες  πόυ  δεν
εμπι�πτόυν στήν πρόήγόυ� μενή  περι�πτωσή και ε�χόυν συνα� ψει διμερει�ς ή�  πόλυμερει�ς συμφωνι�ες με τήν
Ένωσή  σε  θε�ματα  διαδικασιω� ν  ανα� θεσής  δήμόσι�ων  συμβα� σεων,   πρόσκόμι�ζόυν  πιστόπόιήτικό�
αντι�στόιχόυ  επαγγελματικόυ�  ή�  εμπόρικόυ�  μήτρω� όυ.  Στήν  περι�πτωσή  πόυ  χω� ρα  δεν  τήρει�  τε�τόιό
μήτρω� ό,  τό ε�γγραφό ή�  τό πιστόπόιήτικό�  μπόρει�  να αντικαθι�σταται  από�  ε�νόρκή βεβαι�ωσή ή� ,  στα
κρα� τή  -  με�λή  ή�  στις  χω� ρες  ό� πόυ  δεν  πρόβλε�πεται  ε�νόρκή  βεβαι�ωσή,  από�  υπευ� θυνή  δή� λωσή  τόυ
ενδιαφερόμε�νόυ ενω� πιόν αρμό� διας δικαστική� ς ή�  διόικήτική� ς  αρχή� ς,  συμβόλαιόγρα� φόυ ή�  αρμό� διόυ
επαγγελματικόυ�  ή�  εμπόρικόυ�  όργανισμόυ�  τής  χω� ρας  καταγωγή� ς  ή�  τής  χω� ρας  ό� πόυ  ει�ναι
εγκατεστήμε�νός  ό  όικόνόμικό� ς  φόρε�ας,  ό� τι  δεν  τήρει�ται  τε�τόιό  μήτρω� ό  και  ό� τι  ασκει�  τή
δραστήριό� τήτα τόυ α� ρθρόυ 21 τής παρόυ� σας.

Τα ως α� νω δικαιόλόγήτικα�  υπό�  α), β) και γ) γι�νόνται απόδεκτα� , εφό� σόν ε�χόυν εκδόθει�  ε�ως τρια� ντα
(30) εργα� σιμες ήμε�ρες πριν από�  τήν υπόβόλή�  τόυς, εκτό� ς αν συ� μφωνα με τις ειδικό� τερες διατα� ξεις
αυτω� ν φε�ρόυν συγκεκριμε�νό χρό� νό ισχυ� ός cxxi

23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ

Η όικόνόμική�  και χρήματόόικόνόμική�  επα� ρκεια των όικόνόμικω� ν φόρε�ων απόδεικνυ� εται:

(α) για τις εγγεγραμμε�νες εργόλήπτικε�ς επιχειρή� σεις στό Μ.Ε.ΕΠ:

 ει�τε από�  τή βεβαι�ωσή εγγραφή� ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόι�α απότελει�  τεκμή� ριό των πλήρόφόριω� ν
πόυ περιε�χει 

 ει�τε, στήν περι�πτωσή πόυ όι απαιτή� σεις τόυ α� ρθρόυ 22.Γ δεν καλυ� πτόνται  από�  τή βεβαι�ωσή
εγγραφή� ς, με τήν υπόβόλή�  ενό� ς ή�  περισσό� τερων από�  τα απόδεικτικα�  με�σα πόυ πρόβλε�πόνται
στό  Με�ρός  Ι  τόυ  Παραρτή� ματός  ΧΙΙ  (Απόδεικτικα�  με�σα  για  τα  κριτή� ρια  επιλόγή� ς)  τόυ
Πρόσαρτή� ματός Α τόυ ν. 4412/2016. cxxii

Σε κα� θε περι�πτωσή,  ή βεβαι�ωσή εγγραφή� ς μπόρει� να υπόβα� λλεται για τήν από� δειξή μό� νό όρισμε�νων
απαιτή� σεων όικόνόμική� ς και χρήματόόικόνόμική� ς επα� ρκειας τόυ α� ρθρόυ 22.Γ, ενω�  για τήν από� δειξή
των λόιπω� ν απαιτή� σεων μπόρόυ� ν να πρόσκόμι�ζόνται  ε�να ή�  περισσό� τερα από�  τα απόδεικτικα�  με�σα
πόυ πρόβλε�πόνται στό Με�ρός Ι τόυ Παραρτή� ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016,  ανα� λόγα με τήν τιθε�μενή
στό α� ρθρό 22.Γ απαι�τήσή.

Ειδικα� ,  για  τήν  από� δειξή  τής  απαι�τήσής  τής  μή  υπε�ρβασής  των ανω� τατων  επιτρεπτω� ν  όρι�ων
ανεκτε�λεστόυ υπόλόι�πόυ εργόλαβικω� ν συμβα� σεων:
 με τήν υπόβόλή�  ενήμερό� τήτας πτυχι�όυ εν ισχυ� ει ή�
 με τήν υπόβόλή�  υπευ� θυνής δή� λωσής τόυ πρόσωρινόυ�  αναδό�χόυ, συνόδευό� μενής από�  πι�νακα

ό� λων των υπό�  εκτε�λεσή ε�ργων (ει�τε ως μεμόνωμε�νός ανα� δόχός ει�τε στό πλαι�σιό κόινόπραξι�ας
ή�  υπεργόλαβι�ας)  και  αναφόρα�  για  τό  ανεκτε�λεστό  υπό� λόιπό  ανα�  ε�ργό  και  τό  συνόλικό�
ανεκτε�λεστό, για τις εργόλήπτικε�ς επιχειρή� σεις πόυ δεν διαθε�τόυν ενήμερό� τήτα πτυχι�όυ κατα�
τις κει�μενες διατα� ξεις. 

(β)  Οι  αλλόδαπόι�  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  πόυ  ει�ναι  εγγεγραμμε�νόι  σε  επίσημους  καταλόγους  ή�
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διαθε�τόυν πιστόπόιήτικό�  από�  όργανισμόυ� ς  πιστόπόι�ήσής πόυ συμμόρφω� νόνται  με  τα ευρωπαιDκα�
πρό� τυπα  πιστόπόι�ήσής,  κατα�  τήν  ε�ννόια  τόυ  Παραρτή� ματός  VII τόυ  Πρόσαρτή� ματός  Α΄  τόυ  ν.
4412/2016, μπόρόυ� ν να πρόσκόμι�ζόυν στις αναθε�τόυσες αρχε�ς πιστόπόιήτικό�  εγγραφή� ς εκδιδό� μενό
από�  τήν αρμό� δια αρχή�  ή�  τό πιστόπόιήτικό�  πόυ εκδι�δεται από�  τόν αρμό� διό όργανισμό�  πιστόπόι�ήσής,
κατα�  τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παρα� γραφό 9 τόυ παρό� ντός α� ρθρόυ .

(γ)  Οι  αλλόδαπόι�  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  πόυ  δεν  ει�ναι  εγγεγραμμε�νόι  σε  επι�σήμόυς  καταλό�γόυς  ή�
διαθε�τόυν  πιστόπόιήτικό�  από�  όργανισμόυ� ς  πιστόπόι�ήσής  κατα�  τα  ανωτε�ρω,  υπόβα� λλόυν  ως
δικαιόλόγήτικα�  ε�να ή�  περισσό� τερα από�  τα απόδεικτικα�  με�σα πόυ πρόβλε�πόνται στό Με�ρός Ι  τόυ
Παραρτή� ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016. 

23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ

Η τεχνική�  και επαγγελματική�  ικανό� τήτα των όικόνόμικω� ν φόρε�ων απόδεικνυ� εται:

(α) για τις εγγεγραμμε�νες εργόλήπτικε�ς επιχειρή� σεις στό Μ.Ε.ΕΠ:

 ει�τε από�  τή βεβαι�ωσή εγγραφή� ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόι�α απότελει�  τεκμή� ριό των πλήρόφόριω� ν
πόυ περιε�χει 

 ει�τε, στήν περι�πτωσή πόυ όι απαιτή� σεις τόυ α� ρθρόυ 22.Δ δεν καλυ� πτόνται  από�  τή
βεβαι�ωσή εγγραφή� ς, με τήν υπόβόλή�  ενό� ς ή�  περισσό� τερων από�  τα απόδεικτικα�  με�σα
πόυ πρόβλε�πόνται  στό  Με�ρός  ΙΙ  τόυ  Παραρτή� ματός  ΧΙΙ  (Απόδεικτικα�  με�σα  για  τα
κριτή� ρια  επιλόγή� ς)  τόυ  Πρόσαρτή� ματός  Α  τόυ  ν.  4412/2016 cxxiii ανα� λόγα  με  τήν
τιθε�μενή στό α� ρθρό 22.Δ απαι�τήσή.

Σε κα� θε περι�πτωσή,  ή βεβαι�ωσή εγγραφή� ς μπόρει� να υπόβα� λλεται για τήν από� δειξή μό� νό όρισμε�νων
απαιτή� σεων τεχνική� ς και επαγγελματική� ς ικανό� τήτας τόυ α� ρθρόυ 22.Δ, ενω�  για τήν από� δειξή των
λόιπω� ν απαιτή� σεων μπόρόυ� ν να πρόσκόμι�ζόνται  ε�να ή�  περισσό� τερα από�  τα απόδεικτικα�  με�σα πόυ
πρόβλε�πόνται στό Με�ρός ΙΙ τόυ Παραρτή� ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.

(β)  Οι  αλλόδαπόι�  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  πόυ  ει�ναι  εγγεγραμμε�νόι  σε  επίσημους  καταλόγους ή�
διαθε�τόυν  πιστόπόιήτικό�  από�  όργανισμόυ� ς  πιστόπόι�ήσής  πόυ  συμμόρφω� νόνται  με  τα
ευρωπαιDκα�  πρό� τυπα πιστόπόι�ήσής, κατα�  τήν ε�ννόια τόυ Παραρτή� ματός VII τόυ Πρόσαρτή� ματός
Α΄  τόυ  ν.  4412/2016,  μπόρόυ� ν  να  πρόσκόμι�ζόυν  στις  αναθε�τόυσες  αρχε�ς  πιστόπόιήτικό�
εγγραφή� ς εκδιδό� μενό από�  τήν αρμό� δια αρχή�  ή�  τό πιστόπόιήτικό�  πόυ εκδι�δεται από�  τόν αρμό� διό
όργανισμό�  πιστόπόι�ήσής, κατα�  τα όριζό� μενα στό α� ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παρα� γραφό 9
τόυ παρό� ντός α� ρθρόυ .

(γ)  Οι  αλλόδαπόι�  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  πόυ  δεν  ει�ναι  εγγεγραμμε�νόι  σε  επι�σήμόυς  καταλό�γόυς  ή�
διαθε�τόυν  πιστόπόιήτικό�  από�  όργανισμόυ� ς  πιστόπόι�ήσής  κατα�  ατα  ανωτε�ρω, υπόβα� λλόυν ως
δικαιόλόγήτικα� ε�να ή�  περισσό� τερα από�  τα απόδεικτικα�  με�σα πόυ πρόβλε�πόνται  στό Με�ρός ΙΙ  τόυ
Παραρτή� ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.

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

Δεν απαιτόυ� νται.
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23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σε  περι�πτωσή  νόμικόυ�  πρόσω� πόυ,  υπόβα� λλόνται  ήλεκτρόνικα� ,  στόν  φα� κελό  “Δικαιόλόγήτικα�
Πρόσωρινόυ�  Αναδό�χόυ, τα νόμιμόπόιήτικα�  ε�γγραφα από�  τα όπόι�α πρόκυ� πτει ή εξόυσι�α υπόγραφή� ς
τόυ νόμι�μόυ εκπρόσω� πόυ και τα όπόι�α πρε�πει να ε�χόυν εκδόθει�  ε�ως τρια� ντα (30) εργα� σιμες ήμε�ρες
πριν  από�  τήν  υπόβόλή�  τόυςcxxv,  εκτό� ς  αν  συ� μφωνα  με  τις  ειδικό� τερες  διατα� ξεις  αυτω� ν  φε�ρόυν
συγκεκριμε�νό χρό� νό ισχυ� ός.

Εα� ν ό πρόσφε�ρων ει�ναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συ� στασής,
2. Αντι�γραφό τόυ ισχυ� όντός καταστατικόυ�  με τό ΦΕΚ στό όπόι�ό ε�χόυν δήμόσιευτει�  ό� λες όι
με�χρι  σή� μερα  τρόπόπόιή� σεις  αυτόυ�  ή�  επικυρωμε�νό  αντι�γραφό  κωδικόπόιήμε�νόυ
καταστατικόυ�  (εφό� σόν υπα� ρχει)
3. ΦΕΚ στό όπόι�ό ε�χει δήμόσιευτει� τό πρακτικό�  ΔΣ εκπρόσω� πήσής τόυ νόμικόυ�  πρόσω� πόυ,
4. Πρακτικό�  Δ.Σ περι�  ε�γκρισής συμμετόχή� ς στό διαγωνισμό� , στό όπόι�ό μπόρει� να περιε�χεται
και  εξόυσιόδό� τήσή  (εφό� σόν  αυτό�  πρόβλε�πεται  από�  τό  καταστατικό�  τόυ  υπόψήφι�όυ
αναδό�χόυ) για υπόγραφή�  και υπόβόλή�  πρόσφόρα� ς σε περι�πτωσή πόυ δεν υπόγρα� φει ό ι�διός
ό νό� μιμός εκπρό� σωπός τόυ φόρε�α τήν πρόσφόρα�  και τα λόιπα�  απαιτόυ� μενα ε�γγραφα τόυ
διαγωνισμόυ�  και όρι�ζεται συγκεκριμε�νό α� τόμό,
5.  Πιστόπόιήτικό�  αρμό� διας  δικαστική� ς  ή�  διόικήτική� ς  αρχή� ς  περι�  τρόπόπόιή� σεων  τόυ
καταστατικόυ�  / μή λυ� σής τής εταιρει�ας, 

Εα� ν ό πρόσφε�ρων ει�ναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντι�γραφό τόυ καταστατικόυ�  με ό� λα τα με�χρι σή� μερα τρόπόπόιήτικα� , ή�  φωτόαντι�γραφό
επικυρωμε�νόυ, από�  δικήγό� ρό, κωδικόπόιήμε�νόυ καταστατικόυ� , εφό� σόν υπα� ρχει.
2.  Πιστόπόιήτικα�  αρμό� διας δικαστική� ς  ή�  διόικήτική� ς  αρχή� ς  περι�  των τρόπόπόιή� σεων τόυ
καταστατικόυ� .
Σε  περι�πτωσή  εγκατα� στασής  τόυς  στήν  αλλόδαπή� ,  τα  δικαιόλόγήτικα�  συ� στασή� ς  τόυς
εκδι�δόνται με βα� σή τήν ισχυ� όυσα νόμόθεσι�α τής χω� ρας πόυ ει�ναι εγκατεστήμε�να, από�  τήν
όπόι�α και εκδι�δεται τό σχετικό�  πιστόπόιήτικό� .

23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α) Οι  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  πόυ  ει�ναι  εγγεγραμμε�νόι  σε  επι�σήμόυς  καταλό� γόυς  ή�  διαθε�τόυν
πιστόπόι�ήσή από�  όργανισμόυ� ς  πιστόπόι�ήσής πόυ συμμόρφω� νόνται με τα ευρωπαιDκα�  πρό� τυπα
πιστόπόι�ήσής, κατα�  τήν ε�ννόια τόυ Παραρτή� ματός VII τόυ Πρόσαρτή� ματός Α' τόυ ν. 4412/2016,
μπόρόυ� ν να  υπόβα� λλόυν στις αναθε�τόυσες αρχε�ς πιστόπόιήτικό�  εγγραφή� ς εκδιδό� μενό από�  τήν
αρμό� δια αρχή�  ή�  τό πιστόπόιήτικό�  πόυ εκδι�δεται από�  τόν αρμό� διό όργανισμό�  πιστόπόι�ήσής.
Στα πιστόπόιήτικα�  αυτα�  αναφε�ρόνται τα δικαιόλόγήτικα�  βα� σει των όπόι�ων ε�γινε ή εγγραφή�  των
εν λό� γω όικόνόμικω� ν φόρε�ων στόν επι�σήμό κατα� λόγό ή�  ή πιστόπόι�ήσή και ή κατα� ταξή στόν εν
λό� γω κατα� λόγό.
Η πιστόπόιόυ� μενή εγγραφή�  στόυς επι�σήμόυς καταλό� γόυς από�  τόυς αρμό� διόυς όργανισμόυ� ς ή�  τό
πιστόπόιήτικό� ,  πόυ  εκδι�δεται  από�  τόν  όργανισμό�  πιστόπόι�ήσής,  συνιστα�  τεκμή� ριό
καταλλήλό� τήτας ό� σόν αφόρα�  τις απαιτή� σεις πόιότική� ς επιλόγή� ς, τις όπόι�ες καλυ� πτει ό επι�σήμός
κατα� λόγός ή�  τό πιστόπόιήτικό� .
Οι όικόνόμικόι�  φόρει�ς  πόυ ει�ναι εγγεγραμμε�νόι  σε επι�σήμόυς καταλό� γόυς απαλλα� σσόνται από�
τήν υπόχρε�ωσή υπόβόλή� ς των δικαιόλόγήτικω� ν πόυ αναφε�ρόνται στό πιστόπόιήτικό�  εγγραφή� ς
τόυς.

(β)  Οι  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  πόυ  ει�ναι  εγγεγραμμε�νόι  στό  Μ.Ε.ΕΠ.  εφό� σόν   υπόβα� λλόυν
«Ενήμερό� τήτα  Πτυχι�όυ» εν  ισχυ� ,  απαλλα� σσόνται  από�  τήν  υπόχρε�ωσή  υπόβόλή� ς  των
δικαιόλόγήτικω� ν cxxvi:
-  από� σπασμα  πόινικόυ�  μήτρω� όυ  τόυ  α� ρθρόυ  23.3.(α)  τής  παρόυ� σας  για  τόν  Πρό� εδρό  και
Διευθυ� νόντα Συ� μβόυλό εργόλήπτική� ς επιχει�ρήσής.  Για τα λόιπα�  με�λή τόυ Δ.Σ τής εταιρει�ας, θα
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πρε�πει να υπόβλήθει�  αυτότελω� ς από� σπασμα πόινικόυ�  μήτρω� όυ, καθό� σόν τα πρό� σωπα αυτα�  δεν
καλυ� πτόνται από�  τήν Ενήμερό� τήτα Πτυχι�όυ. 
- φόρόλόγική�  και ασφαλιστική�  ενήμερό� τήτα τόυ α� ρθρόυ 23.3.(β) τής παρόυ� σας.cxxvii

- τα πιστόπόιήτικα�  από�  τό αρμό� διό Πρωτόδικει�ό και τό ΓΕΜΗ τόυ α� ρθρόυ 23.3.(γ) τής παρόυ� σας
υπό�  τήν πρόυD πό� θεσή ό� μως ό� τι καλυ� πτόνται πλή� ρως (ό� λες όι πρόβλεπό� μενες περιπτω� σεις) από�
τήν Ενήμερό� τήτα Πτυχι�όυ.
- τό πιστόπόιήτικό�  από�  τό αρμό� διό επιμελήτή� ριό ό� σόν αφόρα�  τό λό� γό απόκλεισμόυ�  τόυ α� ρθρόυ
22. Α.4. (θ).cxxviii

-  τό  πιστόπόιήτικό�  τής  αρμό� διας  αρχή� ς  για  τήν  όνόμαστικόπόι�ήσή  των  μετόχω� ν  τόυ  α� ρθρόυ
23.3. (στ).
- τα  απόδεικτικα�  ε�γγραφα νόμιμόπόι�ήσής  τής εργόλήπτική� ς επιχει�ρήσής.

Σε περι�πτωσή πόυ κα� πόιό από�  τα ανωτε�ρω δικαιόλόγήτικα�  ε�χει λή� ξει, πρόσκόμι�ζεται τό σχετικό�
δικαιόλόγήτικό�  εν ισχυ� . Εφό� σόν στήν Ενήμερό� τήτα Πτυχι�όυ δεν αναφε�ρεται ρήτα�  ό� τι τα στελε�χή
τόυ πτυχι�όυ  τόυ πρόσφε�ρόντα ει�ναι  ασφαλιστικω� ς  ενή� μερα στό ΕΤΑΑ-  ΤΜΕΔΕ,  ό  πρόσφε�ρων
πρόσκόμι�ζει  επιπλε�όν  τής  ενήμερό� τήτας  πτυχι�όυ,  ασφαλιστική�  ενήμερό� τήτα  για  τα  στελε�χή
αυτα� .

23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
 
Στήν περι�πτωσή πόυ όικόνόμικό� ς φόρε�ας επιθυμει�  να στήριχθει�  στις ικανό� τήτες α� λλων φόρε�ων,
ή  από� δειξή  ό� τι  θα  ε�χει  στή  δια� θεσή�  τόυ  τόυς  αναγκαι�όυς  πό� ρόυς,  γι�νεται  με  τήν   υπόβόλή�
σχετικόυ�  συμφωνήτικόυ�  των φόρε�ων αυτω� ν για τόν σκόπό�  αυτό� .

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Η  πρόσφόρα�  των  διαγωνιζόμε�νων  ανα  τμή� μα  περιλαμβα� νει  τόυς  ακό� λόυθόυς
ήλεκτρόνικόυ� ς υπόφακε�λόυς:
(α)  υπόφα� κελό με τήν ε�νδειξή «Δικαιόλόγήτικα�  Συμμετόχή� ς»
 (β)  υπόφα� κελό με τήν ε�νδειξή «Οικόνόμική�  Πρόσφόρα� »
συ� μφωνα με τα κατωτε�ρω:

24.2 Ο ήλεκτρόνικό� ς υπόφα� κελός «Δικαιόλόγήτικα�  Συμμετόχή� ς» πρε�πει, επι�  πόινή�  απόκλεισμόυ� ,
να περιε�χειcxxix τα ακό� λόυθα:
 - α) τό ΕυρωπαιDκό�  Ενιαι�ό Έγγραφό Συ� μβασής (ΕΕΕΣ)

-  β) τήν εγγυ� ήσή συμμετόχή� ς, τόυ α� ρθρόυ 15 τής παρόυ� σας.

24.3 Ο  ήλεκτρόνικό� ς  υπόφα� κελός  «Οικόνόμική�  Πρόσφόρα� »  περιε�χει  τό  ψήφιακα�
υπόγεγραμμε�νό  αρχει�ό  pdf,  τό  όπόι�ό  παρα� γεται  από�  τό  υπόσυ� στήμα,  αφόυ�  συμπλήρωθόυ� ν
καταλλή� λως όι σχετικε�ς φό� ρμες.

24.4  Στήν  περι�πτωσή  πόυ  με  τήν  πρόσφόρα�  υπόβα� λλόνται  ιδιωτικα�  ε�γγραφα,  αυτα�  γι�νόνται
απόδεκτα�  ει�τε κατα�  τα πρόβλεπό� μενα στις διατα� ξεις τόυ Ν. 4250/2014 (Α’ 94) ει�τε και σε απλή�
φωτότυπι�α,  εφό� σόν  συνυπόβα� λλεται  υπευ� θυνή  δή� λωσή,  στήν  όπόι�α  βεβαιω� νεται  ή  ακρι�βεια�
τόυς  και  ή  όπόι�α  φε�ρει  υπόγραφή�  μετα�  τήν ε�ναρξή τής διαδικασι�ας  συ� ναψής συ� μβασής (ή� τόι
μετα�  τήν απόστόλή�  τής πρόκή� ρυξής στήν Ε.Ε.Ε.Ε.)cxxx.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
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Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1 Ο πρόσφε�ρων όικόνόμικό� ς φόρε�ας αναφε�ρει στήν πρόσφόρα�  τόυ τό τμή� μα τής συ� μβασής πόυ
πρότι�θεται να αναθε�σει υπό�  μόρφή�  υπεργόλαβι�ας σε τρι�τόυς, καθω� ς και τόυς υπεργόλα� βόυς
πόυ πρότει�νει.

25.2 Η τή� ρήσή των υπόχρεω� σεων τής παρ. 2 τόυ α� ρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 από�  υπεργόλα� βόυς
δεν αι�ρει τήν ευθυ� νή τόυ κυρι�όυ αναδό�χόυ.

25.3 .................................................................... cxxxi

25.4 Η αναθε�τόυσα αρχή� :
α) επαλήθευ� ει υπόχρεωτικα�  τή συνδρόμή�  των λό�γων απόκλεισμόυ�  τόυ α� ρθρόυ 22 Α τής παρόυ� σας
για τόυς υπεργόλα� βόυς και ό� τι διαθε�τόυν τα αντι�στόιχα πρόσό� ντα για τήν εκτε�λεσή τόυ ε�ργόυ πόυ
αναλαμβα� νόυνcxxxii συ� μφωνα με τό α� ρθρό 165 τόυ ν. 4412/2016,  με τό ΕυρωπαιDκό�  Ενιαι�ό Έγγραφό
Συ� μβασής (ΕΕΕΣ).
β) απαιτει�  υπόχρεωτικα�  από�  τόν όικόνόμικό�  φόρε�α να αντικαταστή� σει ε�ναν υπεργόλα� βό, ό� ταν από�
τήν ως α� νω επαλή� θευσή πρόκυ� πτει ό� τι συντρε�χόυν λό�γόι απόκλεισμόυ�  τόυ και ό� τι δεν καλυ� πτει τα
αντι�στόιχα πρόσό� ντα για τήν εκτε�λεσή τόυ ε�ργόυ πόυ αναλαμβα� νει συ� μφωνα με τό α� ρθρό 165 τόυ ν.
4412/2016.

 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις

26.1 Η ε�γκρισή κατασκευή� ς τόυ δήμόπρατόυ� μενόυ ε�ργόυ, απόφασι�στήκε με τήν αριθμ. 61/2020
(αριθμ.  συνεδρι�ασής  7ή/2-6-2020)  Από� φασή  τόυ  Περιφερειακόυ�  Συμβόυλι�όυ  Κεντρική� ς
Μακεδόνι�ας – Επιτρόπή�  Πόιό� τήτας Ζωή� ς (ΑΔΑ: 64ΔΒ7ΛΛ-ΑΩΗ)

26.2  Ο  Κυ� ριός  τόυ  Έργόυ  μπόρει�  να  εγκαταστή� σει  για  τό  ε�ργό  αυτό�  Τεχνικό�  Συ� μβόυλό.  Ο
Ανα� δόχός  τόυ  ε�ργόυ,  ε�χει  τήν  υπόχρε�ωσή  να  διευκόλυ� νει  τις  δραστήριό� τήτες  τόυ  Τεχνικόυ�
Συμβόυ� λόυ, πόυ πήγα� ζόυν από�  τή συμβατική�  σχε�σή τής Υπήρεσι�ας με αυτό� ν.

26.3........................................................................................... cxxxiii

 
…………………………………………

(Τόπος – Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ           ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΝΙΤΗ 

ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α’β

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α’β

   ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ

 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α’β

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με τήν αριθμό�  πρωτ. 794/07-07-2020Ω (ΑΔΑ: ΩΩΞΩ7ΛΛ-0ΒΑ) από� φασή
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Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                             ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                                                     ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΕΜΕΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ                                                                     ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                          

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ                                                            ΚΟΥΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                                                    

ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                                                                                           ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                                                     ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                        ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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i   Για τήν ε�ννόια των  “α� νω των όρι�ων”  δήμόσι�ων συμβα� σεων, πρβ. α� ρθρό 2 παρ. 1 περ. 28  τόυ
ν.4412/2016. 

ii   Συμπλήρω� νόνται τα στόιχει�α τής αναθε�τόυσας αρχή� ς. Επισήμαι�νεται ό� τι όι αναθε�τόντες φόρει�ς
δυ� νανται  να  χρήσιμόπόιόυ� ν  τό  παρό� ν  τευ� χός  διακή� ρυξής  για  τις  συμβα� σεις  πόυ  αναθε�τόυν
συ� μφωνα με τις διατα� ξεις τόυ Βιβλι�όυ ΙΙ τόυ ν. 4412/2016.

iii   Συμπλήρω� νεται ή επωνυμι�α τής αναθε�τόυσας αρχή� ς.
iv   Με�σω τής λειτόυργικό� τήτας “Επικόινωνι�α” τόυ υπόσυστή� ματός.
v  Η  περιπτ.  (β)  συμπλήρω� νεται  και  περιλαμβα� νεται  στή  Διακή� ρυξή  αν  δήμόσιευ� τήκε

πρόκαταρκτική�  πρόκή� ρυξή στήν Ε.Ε.Ε.Ε. (πρβ. παρ. 1 τόυ α� ρθρόυ 62 τόυ ν. 4412/2016).
vi  Aπό�  τις  2-5-2019,  παρε�χεται  ή  νε�α  ήλεκτρόνική�  υπήρεσι�α Promitheus

ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)  πόυ  πρόσφε�ρει  τή  δυνατό� τήτα  ήλεκτρόνική� ς
συ� νταξής και διαχει�ρισής τόυ ΕυρωπαιDκόυ�  Ενιαι�όυ Εγγρα� φόυ Συ� μβασής (ΕΕΕΣ). Μπόρει�τε να δει�τε
τή σχετική�  ανακόι�νωσή στή Διαδικτυακή�  Πυ� λή τόυ ΕΣΗΔΗΣ www  .  promitheus  .  gov  .  gr   Πρβλ και τό
Διόρθωτικό�  (Επι�σήμή Εφήμερι�δα τής ΕυρωπαιDκή� ς Ένωσής L 17/65 τής 23ής Ιανόυαρι�όυ 2018)
στόν Εκτελεστικό�  Κανόνισμό�  (ΕΕ) 2016/7 για τήν καθιε�ρωσή τόυ τυπόπόιήμε�νόυ εντυ� πόυ για τό
ΕυρωπαιDκό�  Ενιαι�ό Έγγραφό Πρόμή� θειας , με τό όπόι�ό επιλυ� θήκαν τα σχετικα�  ζήτή� ματα όρόλόγι�ας
πόυ υπή� ρχαν στό αρχικό�  επι�σήμό ελλήνικό�   κει�μενό τόυ Εκτελεστικόυ�  Κανόνισμόυ� , Μπόρει�τε να
δει�τε  τό  σχετικό�  Διόρθωτικό�  στήν  ακό� λόυθή  διαδρόμή�
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL

vii  Η περι�πτωσή ια) συμπλήρω� νεται και περιλαμβα� νεται στή Διακή� ρυξή, εφό� σόν ή αναθε�τόυσα αρχή�
περιλα� βει υπόδει�γματα εγγρα� φων πρός υπόβόλή�  από�  τόυς όικόνόμικόυ� ς φόρει�ς, π.χ εγγυήτικω� ν
επιστόλω� ν.

viii  Συμπλήρω� νόνται τυχό� ν α� λλα ε�γγραφα συ� μβασής ή�  τευ� χή πόυ ή αναθε�τόυσα αρχή�  κρι�νει αναγκαι�α
με σκόπό�  να περιγρα� ψει ή�  να πρόσδιόρι�σει στόιχει�α τής συ� μβασής ή�  τής διαδικασι�ας συ� ναψής.

ix  Πρβλ. α� ρθρό 67 τόυ ν. 4412/2016.
x  Όταν ει�ναι αδυ� νατό να παρασχεθει�  ελευ� θερή, πλή� ρής, α� μεσή και δωρεα� ν ήλεκτρόνική�  πρό� σβασή

σε  όρισμε�να  ε�γγραφα  τής  συ� μβασής  μπόρει�  να  περιλήφθει�  στό  παρό� ν  α� ρθρό  τής  διακή� ρυξής
πρό� βλεψή  ό� τι  τα  σχετικα�  ε�γγραφα  τής  συ� μβασής  θα  διατεθόυ� ν  με  με�σα  α� λλα  πλήν  των
ήλεκτρόνικω� ν  (ό� πως  τό  ταχυδρόμει�ό  ή�  α� λλό  κατα� λλήλό  με�σό  ή�  συνδυασμό� ς  ταχυδρόμικω� ν  ή�
α� λλων  καταλλή� λων  με�σων  και  ήλεκτρόνικω� ν  με�σων)  (τρι�τό  εδα� φιό  παρ.  1  α� ρθρόυ  67   ν.
4412/2016).  Στήν περι�πτωσή αυτή�   πρότει�νεται ή ακό� λόυθή διατυ� πωσή: «Τα ακό� λόυθα ε�γγραφα
τής συ� μβασής ...........................  διατι�θενται  από�  ………………………….,  όδό� ς  …………………,  πλήρόφόρι�ες
………………….  τήλ.:……………..:…..  Οι  ενδιαφερό� μενόι  μπόρόυ� ν  ακό� μα,  να  λα� βόυν  γνω� σή  των
παρακα� τω εγγρα� φων τής συ� μβασής ……, στα γραφει�α τής αναθε�τόυσας αρχή� ς κατα�  τις εργα� σιμες
ήμε�ρες και ω� ρες.»

xi   Όταν δεν μπόρει� να πρόσφερθει� ελευ� θερή, πλή� ρής, α� μεσή και δωρεα� ν ήλεκτρόνική�  πρό� σβασή σε
όρισμε�να ε�γγραφα τής συ� μβασής, διό� τι ή αναθε�τόυσα αρχή�  πρότι�θεται να εφαρμό� σει τήν παρ. 2
τόυ  α� ρθρόυ  21  τόυ  ν.  4412/2016,  αναφε�ρόνται,  στό  παρό� ν  α� ρθρό  τής  διακή� ρυξής,  τα  με�τρα
πρόστασι�ας  τόυ  εμπιστευτικόυ�  χαρακτή� ρα  των  πλήρόφόριω� ν,  τα  όπόι�α  απαιτόυ� νται,  και  τόν
τρό� πό  με  τόν  όπόι�ό  ει�ναι  δυνατή�  ή  πρό� σβασή  στα  σχετικα�  ε�γγραφα.   Ενδεικτικα� ,  λ.χ.,  ή
αναθε�τόυσα  αρχή�  θα  μπόρόυ� σε  να  αναφε�ρει  ό� τι:  “Ο  όικόνόμικό� ς  φόρε�ας  αναλαμβα� νει  τήν
υπόχρε�ωσή να τήρή� σει εμπιστευτικα�  και να μή γνωστόπόιή� σει σε τρι�τόυς (συμπεριλαμβανόμε�νων
των  εκπρόσω� πων  τόυ  ελλήνικόυ�  και  διεθνόυ� ς  Τυ� πόυ),  χωρι�ς  τήν  πρόήγόυ� μενή  ε�γγραφή
συγκατα� θεσή τής Αναθε�τόυσας Αρχή� ς, τα ανωτε�ρω ε�γγραφα ή�  πλήρόφόρι�ες πόυ πρόκυ� πτόυν από�
αυτα� . Οι όικόνόμικόι� φόρει�ς διασφαλι�ζόυν τήν τή� ρήσή των απαιτή� σεων αυτω� ν από�  τό πρόσωπικό�
τόυς,  τόυς  υπεργόλα� βόυς  τόυς  και  κα� θε  α� λλό  τρι�τό  πρό� σωπό  πόυ  χρήσιμόπόιόυ� ν  κατα�  τήν
ανα� θεσή ή�  εκτε�λεσή τής συ� μβασής. Για τόν σκόπό�  αυτό� , κατα�  τήν παραλαβή�  των εγγρα� φων τής
συ� μβασής, υπόβα� λλει υπευ� θυνή δή� λωσή τόυ ν. 1599/1986 με τήν όπόι�α δήλω� νει τα ανωτε�ρω”.

xii  Συμπλήρω� νεται  από�  τήν Αναθε�τόυσα Αρχή�  με  σαφή� νεια συγκεκριμε�νή  ήμερόμήνι�α  (εγκαι�ρως,
ή� τόι ως τήν... ), πρός απόφυγή�  όιασδή� πότε συ� γχυσής και αμφιβόλι�ας.

xiii  Συμπλήρω� νεται ή ε�κτή ήμε�ρα πριν από�  τή λή� ξή τής πρόθεσμι�ας τόυ α� ρθρόυ 18 τής παρόυ� σας. Σε
περι�πτωσή  επισπευσμε�νής  διαδικασι�ας  τής  παρ.  3  τόυ  α� ρθρόυ  27  τόυ  ν.  4412/2016,
συμπλήρω� νεται,  αντι�  τής  ε�κτής,  ή  τε�ταρτή  ήμε�ρα  (α� ρθρό  67/297  παρ.  2  ν.  4412/2016).  Σε
περι�πτωσή πόυ ή ήμε�ρα αυτή�  ει�ναι αργι�α, τι�θεται ή πρόήγόυ� μενή αυτή� ς εργα� σιμή ήμε�ρα. Πρβ. και
α� ρθρό 11 τής υπ' αριθμ. 117384/26.10.2017 ΚΥΑ (3821 Β').

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/




xiv  Πρβλ. α� ρθρό 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
xv  Σε  περι�πτωσή  εφαρμόγή� ς  τής  διαδικασι�ας  τόυ  α� ρθρόυ  95  παρ.  2  περ.  β  υπόπ.  Αα  τόυ  ν.

4412/2016 “Ελευ� θερή συμπλή� ρωσή τιμόλόγι�όυ”,  όι  αναθε�τόυσες αρχε�ς  περιλαμβα� νόυν στήν εν
λό�γω περι�πτωσή  (στ) αναφόρα�  για τήν υπόβόλή�  τόυ σχετικόυ�  τιμόλόγι�όυ.

xvi  Πρβ. α� ρθρό 92 παρ. 8 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως πρόστε�θήκε με τό α� ρθρό 43 παρ.8 υπόπαρ. β. τόυ ν.
4605/2019 και τρόπόπόιή� θήκε από�  τό α� ρθρό 56 παρ. 4 τόυ ν. 4609/2019.

xvii  Άρθρό 92 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως πρόστε�θήκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 8 περ. β’ τόυ ν.
4605/2019 και τό α� ρθρό 56 παρ. 3 τόυ ν. 4609/2019 (Α’67). Σήμειω� νεται ό� τι ή πρόθεσμι�α των 10
ήμερω� ν πόυ αναγρα� φεται στό παρό� ν  σήμει�ό  αφόρα�  μό� νό τόν χρό� νό υπόγραφή� ς τής ΥΔ και σε
καμι�α περι�πτωσή δεν συνδε�εται με τήν συνόλική�  πρόθεσμι�α υπόβόλή� ς  των πρόσφόρω� ν με τήν
ε�ννόια  ό� τι  όι  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  ε�χόυν  τή  δυνατό� τήτα  να  υπόβα� λλόυν  τήν  πρόσφόρα�  τόυς
όπότεδή� πότε κατα�  τήν ως α� νω πρόθεσμι�α.

xviii  Επισήμαι�νεται ό� τι, ως πρός τις πρόθεσμι�ες  για τήν όλόκλή� ρωσή των ενεργειω� ν τής Επιτρόπή� ς
Διενε�ργειας  Διαγωνισμόυ�  ισχυ� όυν  τα  όριζό� μενα.  α� ρθρό  221Α  τόυ  ν.  4412/2016,  τό  όπόι�ό
πρόστε�θήκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 28 τόυ ν. 4605/19 και τρόπόπόιή� θήκε με τό α� ρθρό 56 παρ. 7 ν.
4609/2019 (Α 67). 

xix      Πρβ α� ρθρό 221Α παρ. 1 περ. β τόυ ν. 4412/2016 ό� πως πρόστε�θήκε με τήν παρ. 28 τόυ α� ρθρόυ
43 τόυ ν. 4605/2019 19 και τρόπόπόιή� θήκε με τό α� ρθρό 56 παρ. 7 ν. 4609/2019 (Α 67)

xx  Επισήμαι�νεται  ό� τι  αν  ή  αναθε�τόυσα  αρχή�  θεωρή� σει  ό� τι  πρόσφόρε�ς  φαι�νόνται  ασυνή� θιστα
χαμήλε�ς,  απαιτει�  από�  τόυς  όικόνόμικόυ� ς  φόρει�ς  να  εξήγή� σόυν  τήν  τιμή�  ή�  τό  κό� στός  πόυ
πρότει�νόυν  στήν  πρόσφόρα�  τόυς,  εντό� ς  απόκλειστική� ς  πρόθεσμι�ας,  κατα�  ανω� τατό  ό� ριό  δε�κα
ήμερω� ν από�  τήν κόινόπόι�ήσή τής σχετική� ς πρό� σκλήσής. Στήν περι�πτωσή αυτή�  εφαρμό� ζόνται τα
α� ρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016.

xxi Πρβλ. α� ρθρό 103 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, ό� πως τρόπόπόιή� θήκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 12 περ.
α τόυ ν. 4605/19.

xxii Πρβλ. α� ρθρό 103 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως τρόπόπόιή� θήκε με τό α� ρθρό 107 περ. 19 τόυ ν.
4497/2017 (Α 171). 

xxiii  Πρβλ. α� ρθρό 103 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως αντικαταστα� θήκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 12 περ. β
τόυ ν. 4605/19.

xxiv  Με τήν επιφυ� λαξή των παρ. 7 και 8 τόυ α� ρθρόυ 78 τόυ ν. 4412/2016 ( λή� ψή επανόρθωτικω� ν
με�σων ).

xxv  Πρβλ. α� ρθρό 103 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως τρόπόπόιή� θήκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 12 περ. γ
τόυ ν. 4605/19.

xxvi  Πρβλ. α� ρθρό 105 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως τρόπόπόιή� θήκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 13 περ. β
τόυ ν. 4605/19.

xxviiΗ φρα� σή  “μετα�  τήν όλόκλή� ρωσή τόυ πρόσυμβατικόυ�  ελε�γχόυ από�  τό Ελεγκτικό�  Συνε�δριό, εφό� σόν
απαιτει�ται, συ� μφωνα με τα α� ρθρα 35 και 36  τόυ ν. 4129/2013” πρόστι�θεται στή διακή� ρυξή μό� νό
στις περιπτω� σεις εκει�νες, στις όπόι�ες πρόβλε�πεται υπόχρε�ωσή πρόσυμβατικόυ�  ελε�γχόυ, συ� μφωνα
με τα α� ρθρα 35 και 36 τόυ ν. 4129/2013, α� λλως διαγρα� φεται.

xxviii Επισήμαι�νεται ό� τι ή εν λό�γω υπευ� θυνή δή� λωσή υπόβα� λλεται από�  τόν πρόσωρινό�  ανα� δόχό, ε�πειτα
από�  σχετική�  πρό� σκλήσή  τής  αναθε�τόυσας  αρχή� ς,  μό� νό στήν  περι�πτωσή  τόυ  πρόσυμβατικόυ�
ελε�γχόυ ή�  τής α� σκήσής πρόδικαστική� ς πρόσφυγή� ς κατα�  τής από� φασής κατακυ� ρωσής (πρβ. α� ρθρό
105 παρ. 3 περ. γ' τόυ ν. 4412/2016, ό� πως τρόπόπόιή� θήκε από�  τήν περ. 26 τόυ α� ρθρόυ 107 τόυ ν.
4497/2017 (Α' 171) και τό α� ρθρό 43 παρ. 13 περ. γ’ τόυ ν. 4605/2019. 

xxix  Πρβλ. α� ρθρό 105 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως τρόπόπόιή� θήκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 13 περ. γ
τόυ ν. 4605/19.

xxx  Η  από� φασή  κατακυ� ρωσής  κόινόπόιει�ται  στόν  πρόσωρινό�  ανα� δόχό:  α)  στήν  περι�πτωσή  πόυ
απαιτει�ται  υπόβόλή�  υπευ� θυνής  δή� λωσής  τόυ  α� ρθρόυ  4.2  ε',  μετα�  τόν  ε�λεγχό  αυτή� ς  και  τή
διαπι�στωσή τής όρθό� τήτα� ς τής από�  τήν Επιτρόπή�  διαγωνισμόυ� , και β ) στήν περι�πτωσή πόυ δεν
απαιτει�ται ή υπόβόλή�  τής ανωτε�ρω υπευ� θυνής δή� λωσής (πρβλ. πρόήγόυ� μενή υπόσήμει�ωσή), μετα�
τήν όλόκλή� ρωσή τόυ ελε�γχόυ των δικαιόλόγήτικω� ν τόυ πρόσωρινόυ�  αναδό�χόυ, κατα�  τό α� ρθρό 4.2
α'  ε�ως  δ'  τής  παρόυ� σας  και  τήν  α� πρακτή  πα� ρόδό  τής  πρόθεσμι�ας  α� σκήσής  πρόδικαστική� ς
πρόσφυγή� ς.

xxxi  Πρβλ. α� ρθρό 105 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως τρόπόπόιή� θήκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 13 περ. δ
τόυ ν. 4605/19.





xxxii Πρβλ. παρ. 7 τόυ α� ρθρόυ 379 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως τρόπόπόιή� θήκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 4 τόυ ν.
4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και α� ρθρό 15 παρ. 1 τής ΚΥΑ 117384/26-10-2017. 

xxxiii Πρβ. Άρθρό 361 τόυ ν. 4412/2016.
xxxiv Πρβ.  α� ρθρό 364 παρ.  2  τόυ ν.  4412/2016,  ό� πως πρόστε�θήκε με  τό α� ρθρό 43 παρ.  41 τόυ ν.

4605/2019.
xxxv Πρβ. Άρθρό 367 τόυ ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
xxxvi Πρβ. α� ρθρό 365 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως τρόπόπόιή� θήκε από�  τό α� ρθρό 43 παρ. 42 τόυ ν.

4605/2019.
xxxvii Πρβ. Άρθρό 372 παρ. 1 ε�ως 3 τόυ ν. 4412/2016.
xxxviii Πρβ. α� ρθρό 372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως τρόπόπόιή� θήκε από�  τό α� ρθρό 43 παρ. 45 τόυ ν.

4605/2019.
xxxix Πρβλ.  α� ρθρό 80 παρ.  10 ν.  4412/2016,  ό� πως τρόπόπόι�ήθήκε με τό α� ρθρό 107 περ.  14 τόυ ν.

4497/2017 (Α 171) και τό α� ρθρό 43 παρ. 7 περ. α’ υπόπερ. αβ’ τόυ ν. 4605/2019. 
xl  Τι�θεται  μό� νό εφό� σόν πρό� κειται  για συγχρήματόδότόυ� μενό ε�ργό από�  πό� ρόυς  τής ΕυρωπαιDκή� ς

Ένωσής.
xli Τι�θεται μό� νό εφό� σόν επιλεγει� ή διενε�ργεια κλή� ρωσής για τή συγκρό� τήσή συλλόγικω� ν όργα� νων.
xlii Από�  1-1-2017 τι�θεται σε ισχυ�  τό π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), τό όπόι�ό με τό α� ρθρό 13 καταργει� τό π.δ

113/2010.
xliii Νό� μόι, ΠΔ και υπόυργικε�ς απόφα� σεις πόυ εκδι�δόνται μετα�  τήν ε�ναρξή τής διαδικασι�ας συ� ναψής

τής συ� μβασής συ� μφωνα με τό α� ρθρό 61 τόυ ν. 4412/2016, δεν απότελόυ� ν με�ρός τόυ εφαρμόστε�όυ
θεσμικόυ�  πλαισι�όυ τής διακή� ρυξής.

xliv  Όταν  πρό� κειται  για  συγχρήματόδότόυ� μενό  από�  τήν  Ε.Ε.  ε�ργό,  τόυ� τό  να  αναγρα� φεται  στή
Διακή� ρυξή  και  ειδικό� τερα  να  αναγρα� φεται  ό  τι�τλός  τής  Πρα� ξής  και  τόυ  Επιχειρήσιακόυ�
Πρόγρα� μματός στό πλαι�σιό τόυ όπόι�όυ ει�ναι ενταγμε�νό τό δήμόπρατόυ� μενό ε�ργό, καθω� ς και τα
πόσόστα�  συγχρήματόδό� τήσής τής δαπα� νής τόυ ε�ργόυ από�  εθνικόυ� ς και ενωσιακόυ� ς πό� ρόυς (με
αναφόρα�  στό  διαρθρωτικό�  ταμει�ό).  Επι�σής,  ή  σχετική�  συμπλή� ρωσή  ακόλόυθει�  τή  διακριτή�
όρόλόγι�α Συλλόγικε�ς Απόφα� σεις (ΣΑ) ε�ργων  ή�  ΚΑΕ, ανα� λόγα τήν πήγή�  χρήματόδό� τήσής (ΠΔΕ ή�
Τακτικό� ς πρόυD πόλόγισμό� ς). Για τό ζή� τήμα τής  ανα� λήψής δαπανω� ν δήμόσι�ων επενδυ� σεων,  βλ. και
α� ρθρό 5 τόυ π.δ 80/2016.

xlv Οι κρατή� σεις πρόσαρμό� ζόνται ανα� λόγα με τόν φόρε�α εκτε�λεσής τόυ ε�ργόυ.
xlvi   Πρβλ. α� ρθρό 4 παρ. 3 ε�βδόμό εδα� φιό τόυ ν. 4013/2011, ό� πως αντικαταστα� θήκε από�  τό α� ρθρό

44 τόυ ν. 4605/2019.
xlvii  Ή/και ή Επιτρόπή�  Διαγωνισμόυ� , κατα�  περι�πτωσή (πρβλ. α� ρθρό 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τής με. αρ.

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).
xlviii  Πρβλ. όμόι�ως πρόήγόυ� μενή υπόσήμει�ωσή.
xlix  Συ� μφωνα με τό α� ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 “Ανα� λήψή υπόχρεω� σεων από�  τόυς διατα� κτες” ( Α΄

145 ): “Οι διακήρυ� ξεις, όι απόφα� σεις ανα� θεσής και όι συμβα� σεις πόυ συνα� πτόνται για λόγαριασμό�
των  φόρε�ων  Γενική� ς  Κυβε�ρνήσής  αναφε�ρόυν  απαραι�τήτα  τόν  αριθμό�  και  τή  χρόνόλόγι�α  τής
από� φασής ανα� λήψής υπόχρε�ωσής, τόν αριθμό�  καταχω� ρισή� ς τής στα λόγιστικα�  βιβλι�α τόυ όικει�όυ
φόρε�α, καθω� ς και τόν αριθμό�  τής από� φασής ε�γκρισής τής πόλυετόυ� ς ανα� λήψής σε περι�πτωσή πόυ
ή δαπα� νή εκτει�νεται σε περισσό� τερα τόυ ενό� ς όικόνόμικα�  ε�τή.".Επι�σής, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 12
παρ. 2 γ) τόυ ι�διόυ π.δ : “Διακήρυ� ξεις, ό� πόυ απαιτει�ται, και απόφα� σεις ανα� θεσής πόυ εκδι�δόνται
και συμβα� σεις πόυ συνα� πτόνται από�  φόρει�ς τής Γενική� ς Κυβε�ρνήσής ει�ναι α� κυρες, εφό� σόν δεν ε�χει
πρόήγήθει�  αυτω� ν  ή  ε�κδόσή  τής  από� φασής  ανα� λήψής  υπόχρε�ωσής  τόυ  α� ρθρόυ  2,  παρ.  2  τόυ
παρό� ντός. "  Πρβ.  και  α� ρθρό  5  τόυ  ως  α� νω  διατα� γματός  “Ανα� λήψή  δαπανω� ν  δήμόσι�ων
επενδυ� σεων”

l  Σε περι�πτωσή πόυ περιλαμβα� νόνται τυχό� ν δικαιω� ματα πρόαι�ρεσής, διαμόρφω� νεται αναλό�γως ή
εκτιμω� μενή αξι�α τής συ� μβασής (πρόυD πόλόγισμό� ς δήμόπρα� τήσής) και τό παρό� ν α� ρθρό (πρβ. α� ρθρα
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' τόυ ν. 4412/2016).

li Τό  πόσό�  των  απρό� βλεπτων  δαπανω� ν  επαναυD πόλόγι�ζεται  κατα�  τήν  υπόγραφή�  τής  συ� μβασής,
ανα� λόγα με τήν πρόσφερθει�σα ε�κπτωσή, ω� στε να διατήρει�ται ή εν λό�γω πόσόστιαι�α αναλόγι�α τόυ
15% επι�  τής δαπα� νής εργασιω� ν  με ΓΕ&ΟΕ,  συ� μφωνα με τήν παρα� γραφό 3 τόυ α� ρθρόυ 156 ν.
4412/2016.

lii  Πρβλ. α� ρθρό 6 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016.





liii  Η αναθε�τόυσα αρχή�  διαμόρφω� νει τό παρό� ν σήμει�ό τής διακή� ρυξής, ανα� λόγα με τό αν απόφασι�σει
να υπόδιαιρε�σει τή συ� μβασή σε περισσό� τερα τμή� ματα/ε�ργα ή�  ό�χι, ή� τόι να τα αναθε�σει ως ενιαι�ό
συ� νόλό.  Στήν  περι�πτωσή  πόυ  επιλε�ξει  να  μήν  υπόδιαιρε�σει  σε  τμή� ματα,  αναφε�ρει,  στό  παρό� ν
σήμει�ό τής διακή� ρυξής, τόυς βασικόυ� ς λό�γόυς τής από� φασή� ς τής αυτή� ς (πρβλ. α� ρθρό 59 τόυ ν.
4412/2016).

liv Τό  πόσό�  των  απρό� βλεπτων  δαπανω� ν  επαναυD πόλόγι�ζεται  κατα�  τήν  υπόγραφή�  τής  συ� μβασής,
ανα� λόγα με τήν πρόσφερθει�σα ε�κπτωσή, ω� στε να διατήρει�ται ή εν λό�γω πόσόστιαι�α αναλόγι�α τόυ
15% επι�  τής δαπα� νής εργασιω� ν  με ΓΕ&ΟΕ,  συ� μφωνα με τήν παρα� γραφό 3 τόυ α� ρθρόυ 156 ν.
4412/2016.

lv Τό  πόσό�  των  απρό� βλεπτων  δαπανω� ν  επαναυD πόλόγι�ζεται  κατα�  τήν  υπόγραφή�  τής  συ� μβασής,
ανα� λόγα με τήν πρόσφερθει�σα ε�κπτωσή, ω� στε να διατήρει�ται ή εν λό�γω πόσόστιαι�α αναλόγι�α τόυ
15% επι�  τής δαπα� νής εργασιω� ν  με ΓΕ&ΟΕ,  συ� μφωνα με τήν παρα� γραφό 3 τόυ α� ρθρόυ 156 ν.
4412/2016.

lvi    ό� πως συμπλήρω� θήκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 21 τόυ ν. 4605/2019
lvii Μπόρει�  ή  ε�ναρξή τής πρόθεσμι�ας  να όρι�ζεται διαφόρετικα� ,   αν λό�γόυ χα� ρή δεν πρόβλε�πεται ή

α� μεσή ε�ναρξή των εργασιω� ν (α� ρθρό 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
lviii Με τήν επιφυ� λαξή τής επό� μενής υπόσήμει�ωσής.
lix   Οι αναθε�τόυσες αρχε�ς μπόρει�  να επιτρε�πόυν τήν υπόβόλή�  εναλλακτικω� ν πρόσφόρω� ν και στήν

περι�πτωσή αυτή�  πρόσαρμό� ζεται αντιστόι�χως τό 13.4. (πρβλ α� ρθρό 57 τόυ ν. 4412/2016).
lx  Τό πόσόστό�  τής εγγυ� ήσής συμμετόχή� ς δεν μπόρει� να υπερβαι�νει τό 2% τής εκτιμω� μενής αξι�ας τής

συ� μβασής,  χωρι�ς  τό  Φ.Π.Α.,  με  ανα� λόγή  στρόγγυλόπόι�ήσή,  μή  συνυπόλόγιζόμε�νων  των
δικαιωμα� των  πρόαι�ρεσής  και  παρα� τασής  τής  συ� μβασής  (Πρβ  α� ρθρό  72  παρ.  1  περ.  α,  ό� πως
τρόπόπόιή� θήκε με τήν παρ. 5α τόυ  α� ρθρόυ 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).

lxi Πρβ. α� ρθρό 72 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως τρόπόπόιή� θήκε  με τήν περ. 4 τόυ α� ρθρόυ 107 τόυ ν.
4497/2017 (Α' 171) και τήν παρ. 5 περ. β, γ και δ τόυ α� ρθρόυ 43 τόυ ν. 4605/2019 (Α52).

lxii Εφό� σόν συντρε�χει περι�πτωσή, κατα�  τό α� ρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016, όπό� τε μνήμόνευ� όνται και όι
απαραι�τήτες λεπτόμε�ρειες.

lxiii Συμπλήρω� νεται αν πρόβλε�πεται ή�  ό�χι ή χόρή� γήσή πρόκαταβόλή� ς.  Συ� μφωνα με τήν παρα� γραφό 10
εδ. α τόυ α� ρθρόυ 25 τόυ ν. 3614/2007 (ό� πως πρόστε�θήκε με τήν παρ. 3 τόυ α� ρθρόυ 242 τόυ ν.
4072/2012),  στις  περιπτω� σεις  συγχρήματόδότόυ� μενων  δήμό� σιων  ε�ργων  στις  διακήρυ� ξεις
υπόχρεωτικα�  περιλαμβα� νεται  δυνατό� τήτα  χόρή� γήσής  πρόκαταβόλή� ς.  Η  υπόχρε�ωσή  αυτή�
εξακόλόυθει�  να ισχυ� ει και για τα πρόγρα� μματα τής περιό� δόυ 2014-2020 δυνα� μει τής παρ. 15 τόυ
α� ρθρόυ 59 τόυ ν. 4314/2014.

lxiv Εφό� σόν  πρόβλε�πεται  πρόκαταβόλή�  συμπλήρω� νόνται  όι  ό� ρόι  για  τήν  εγγυήτική�  επιστόλή�
πρόκαταβόλή� ς. Επισήμαι�νεται ό� τι ή εγγυ� ήσή καλή� ς εκτε�λεσής καλυ� πτει και τήν παρόχή�  ισό� πόσής
πρόκαταβόλή� ς πρός τόν ανα� δόχό, χωρι�ς να απαιτει�ται ή κατα� θεσή εγγυ� ήσής πρόκαταβόλή� ς. Στήν
περι�πτωσή  πόυ  με  τήν  παρόυ� σα  όρι�ζεται   μεγαλυ� τερό  υ� ψός  πρόκαταβόλή� ς  (πχ  15%),  αυτή�
λαμβα� νεται  με  τήν  κατα� θεσή  από�  τόν  ανα� δόχό  εγγυ� ήσής  πρόκαταβόλή� ς  πόυ  θα  καλυ� πτει  τή
διαφόρα�  μεταξυ�  τόυ πόσόυ�  τής εγγυ� ήσής καλή� ς εκτε�λεσής και τόυ πόσόυ�  τής καταβαλλό� μενής
πρόκαταβόλή� ς (παρ. 1 δ α� ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016).

lxv  Οι αναθε�τόυσες αρχε�ς μπόρόυ� ν να ζήτόυ� ν από�  τόυς πρόσφε�ρόντες να παρα� σχόυν «Εγγυ� ήσή καλή� ς
λειτόυργι�ας»  για  τήν  απόκατα� στασή  των  ελαττωμα� των  πόυ  ανακυ� πτόυν  ή�  των  ζήμιω� ν  πόυ
πρόκαλόυ� νται  από�  δυσλειτόυργι�α  των  ε�ργων  κατα�  τήν  περι�όδό  εγγυ� ήσής  καλή� ς  λειτόυργι�ας,
εφό� σόν  πρόβλε�πεται  στα  ε�γγραφα  τής  συ� μβασής.  Τό  υ� ψός  τής  εγγυ� ήσής  καλή� ς  λειτόυργι�ας
συμπλήρω� νεται  σε συγκεκριμε�νό χρήματικό�  πόσό� .   Οι  εγγυήτικε�ς  επιστόλε�ς  καλή� ς  λειτόυργι�ας
περιλαμβα� νόυν  κατ’  ελα� χιστόν  τα  αναφερό� μενα  στήν  παρα� γραφό  15.2  τής  παρόυ� σας  και
επιπρό� σθετα, τόν αριθμό�  και τόν τι�τλό τής σχετική� ς συ� μβασής.

lxvi Τα γραμμα� τια συ� στασής χρήματική� ς παρακαταθή� κής τόυ Ταμει�όυ Παρακαταθήκω� ν και Δανει�ων,
για  τήν  παρόχή�  εγγυή� σεων  συμμετόχή� ς  και  καλή� ς  εκτε�λεσής  (εγγυόδότική�  παρακαταθή� κή)
συστή� νόνται συ� μφωνα με τήν ειδική�  νόμόθεσι�α πόυ  διε�πει αυτό�  και ειδικό� τερα βα� σει τόυ α� ρθρόυ
4  τόυ  π.δ  τής  30  Δεκεμβρι�όυ  1926/3  Ιανόυαρι�όυ  1927  (“Περι�  συστα� σεως  και  απόδό� σεως
παρακαταθήκω� ν και καταθε�σεων παρα�  τω Ταμει�ω Παρακαταθήκω� ν και Δανει�ων”). Πρβλ. Τό με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ε�γγραφό τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

lxvii Πρβλ.  και  τα  ειδικό� τερα  όριζό� μενα  στό  α� ρθρό  4.1.ζ.  τής  παρόυ� σας,  ως  πρός  τις  εγγυή� σεις
συμμετόχή� ς.





lxviii Η  πρόθεσμι�α  παραλαβή� ς  των  πρόσφόρω� ν  καθόρι�ζεται  συ� μφωνα  με  τό  α� ρθρό  27  τόυ  ν.
4412/2016.

lxix Πρότει�νεται όι αναθε�τόυσες αρχε�ς να όρι�ζόυν τήν ήμερόμήνι�α ήλεκτρόνική� ς απόσφρα� γισής των
πρόσφόρω� ν  μετα�  τήν  παρε�λευσή  τριω� ν  εργασι�μων  ήμερω� ν  από�  τήν  καταλήκτική�  ήμερόμήνι�α
υπόβόλή� ς  των  πρόσφόρω� ν,  πρόκειμε�νόυ  να  ε�χει  πρόσκόμιστει�  από�  τόυς  συμμετε�χόντες  και  ή
πρωτό� τυπή  εγγυ� ήσή  συμμετόχή� ς,  συ� μφωνα  με  τα  πρόβλεπό� μενα  στό  α� ρθρό  3.5.  περ.  β  τής
παρόυ� σας.

lxx  Ορι�ζεται ό χρό� νός από�  τήν Αναθε�τόυσα Αρχή�  κατ΄ εκτι�μήσή των ιδιαιτερότή� των τής διαδικασι�ας.
Για τόν καθόρισμό�  τόυ χρό� νόυ ισχυ� ός τής πρόσφόρα� ς, πρβ. α� ρθρό 97 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016.

lxxi Πρβλ. Άρθρα 63 και 65 τόυ ν. 4412/2016.
lxxii  Συ� μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και τήν παρ. 3 α� ρθρόυ 377 καθω� ς και τις παρ. 11 και 12

α� ρθρόυ 379 ν. 4412/2016, εξακόλόυθει�  ή υπόχρε�ωσή δήμόσι�ευσής πρόκή� ρυξής συ� μφωνα με τις
παρ. 7 και 8 α� ρθρόυ 15 ν. 3669/2008 με�χρι τήν  31/12/2017 σε δυ� ό ήμερή� σιες εφήμερι�δες και
στόν περιφερειακό�  και τόπικό�  τυ� πό με�χρι 31/12/2020 (πρβλ και τήν ενό� τήτα Δ τής εγκυκλι�όυ με
αριθ. Ε. 16/2007 τής ΓΓΔΕ τόυ ΥΠΕΧΩΔΕ).

lxxiii Πρβλ.  α� ρθρό 68 ν.  4412/2016.  Εφό� σόν  ή  αναθε�τόυσα αρχή�  επιλε�ξει  τή  διαβόυ� λευσή επι�  των
δήμόσιευμε�νων  εγγρα� φων  τής  συ� μβασής  συ� μφωνα  πρός  τα  όριζό� μενα  στό  α� ρθρό  68  ν.
4412/2016,  συμπλήρω� νεται  τό  α� ρθρό  20Α κατ΄  αντιστόιχι�α  με  τό  α� ρθρό  20Α τόυ  τευ� χόυς
διακή� ρυξής συ� μβασής ε�ργόυ με αξιόλό�γήσή μελε�τής (μελετόκατασκευή� ) 

lxxivΠρβ. Άρθρό 25 τόυ ν. 4412/2016. Επισήμαι�νεται ό� τι όι αναθε�τόυσες αρχε�ς δεν μπόρόυ� ν να καλόυ� ν
συγκεκριμε�νες τα� ξεις/ πτυχι�α τόυ ΜΕΕΠ. 

lxxv  Κατ’  αντιστόιχι�α  με  τα  όυσιω� δή  χαρακτήριστικα�  τόυ  ε�ργόυ  συ� μφωνα  με  τό  α� ρθρό  11  τής
παρόυ� σας (αναφε�ρεται ή κατήγόρι�α ή�  όι κατήγόρι�ες στις όπόι�ες εμπι�πτει τό ε�ργό συ� μφωνα με τό
α� ρθρό 100 τόυ ν. 3669/2008 και τόυς ειδικό� τερόυς ό� ρόυς τόυ α� ρθρόυ 76 ν. 4412/2016).

lxxvi Πρβλ περ. ε παρ. 1 α� ρθρόυ 91 ν. 4412/2016.
lxxviiΠρβλ. α� ρθρό 73 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, ό� πως τρόπόπόιή� θήκε με τό α� ρθρό 107 περ. 6 τόυ ν.

4497/2017.  Επισήμαι�νεται  ό� τι,  στό ΕΕΕΣ,  ή  αναφόρα�  σε  “τελεσι�δική καταδικαστική�  από� φασή”
νόει�ται, δεδόμε�νής τής ως α� νω νόμόθετική� ς μεταβόλή� ς, ως “αμετα� κλήτή καταδικαστική�  από� φασή”,
ή  δε  σχετική�  δή� λωσή  τόυ  όικόνόμικόυ�  φόρε�α  στό  Με�ρός  ΙΙΙ.Α.  τόυ  ΕΕΕΣ  αφόρα�  μό� νό  σε
αμετα� κλήτες καταδικαστικε�ς απόφα� σεις.

lxxviii Στό Με�ρός ΙΙΙ τόυ Ε.Ε.Ε.Σ ( Λό�γόι Απόκλεισμόυ�  ) αντι� τόυ ό� ρόυ “δωρόδόκι�α”, αναγρα� φεται ό ό� ρός
“διαφθόρα� ” καθω� ς δεν ε�χει διόρθωθει�  με αντι�στόιχό διόρθωτικό�  ό Κανόνισμό� ς 2016/7 , ό� πως ή
Οδήγι�α 2014/24/ΕΕ (L 135/24.5.2016).

lxxixΠρβλ.  α� ρθρό 73 παρ.  1 τελευται�α  δυ� ό  εδα� φια τόυ ν.  4412/2016,  ό� πως τρόπόπόιή� θήκαν με τό
α� ρθρό 107 περ. 7 τόυ ν. 4497/2017. 

lxxx  Πρβ. α� ρθρό 73 παρ. 2 περι�πτωσή γ τόυ ν. 4412/2016 , ή όπόι�α πρόστε�θήκε με τό α� ρθρό 39 τόυ ν.
4488/2017.

lxxxi Επισήμαι�νεται  ό� τι  ή  εν  λό�γω  πρό� βλεψή  για  παρε�κκλισή  από�  τόν  υπόχρεωτικό�  απόκλεισμό�
απότελει�  δυνατό� τήτα  τής  αναθε�τόυσας  αρχή� ς  (πρβλ.  Άρθρό  73  παρ.  3  τόυ  ν.  4412/2016).  Σε
περι�πτωσή πόυ δεν επιθυμει� να πρόβλε�ψει τή σχετική�  δυνατό� τήτα, ή αναθε�τόυσα αρχή�  διαγρα� φει
τήν  παρα� γραφό αυτή� .

lxxxii Επισήμαι�νεται ό� τι  ή εν λό�γω πρό� βλεψή για παρε�κκλισή από�  τόν υπόχρεωτικό�  απόκλεισμό�  τής
απότελει�  δυνατό� τήτα  τής  αναθε�τόυσας  αρχή� ς  (πρβλ.  Άρθρό  73  παρ.  3  τόυ  ν.  4412/2016).  Σε
περι�πτωσή πόυ δεν επιθυμει� να πρόβλε�ψει τή σχετική�  δυνατό� τήτα, ή αναθε�τόυσα αρχή�  διαγρα� φει
τήν παρα� γραφό  αυτή� .

lxxxiii Οι λό�γόι τής παραγρα� φόυ 22.Α.4. απότελόυ� ν δυνήτικόυ� ς λό�γόυς απόκλεισμόυ�  συ� μφωνα με τό
α� ρθρό 73 παρ.  4 ν.  4412/2016.  Κατα�  συνε�πεια,  ή αναθε�τόυσα αρχή�  δυ� ναται  να επιλε�ξει  ε�ναν,
περισσό� τερόυς, ό� λόυς ή�  ενδεχόμε�νως και κανε�ναν από�  τόυς λό�γόυς απόκλεισμόυ�  συνεκτιμω� ντας
τα  ιδιαι�τερα  χαρακτήριστικα�  τής  υπό�  ανα� θεσή  συ� μβασής  (εκτιμω� μενή  αξι�α  αυτή� ς,  ειδικε�ς
περιστα� σεις κλπ), με σχετική�  πρό� βλεψή στό παρό� ν σήμει�ό τής διακή� ρυξής. .

lxxxiv Σήμειω� νεται  ό� τι,  στό  Κεφα� λαιό  Γ  τόυ  ΕΕΕΣ  (  Λό�γόι  πόυ  σχετι�ζόνται  με  Αφερεγγυό� τήτα,
Συ� γκρόυσή  Συμφερό� ντων  ή�  Επαγγελματικό�  Παρα� πτωμα  ),  όι  συγκεκριμε�νες  καταστα� σεις
αναφε�ρόνται  με  παρό� μόια  όρόλόγι�α  ως  εξή� ς:  α)  ε�χει  κήρυ� ξει  χρεόκόπι�α,  ή�  β)  υπό� κειται  σε
διαδικασι�α  αφερεγγυό� τήτας  ή�  παυ� σής  δραστήριότή� των,  ή�   γ)  ε�χει  υπαχθει�  σε  πτωχευτικό�
συμβιβασμό� ,  ή�  δ)  βρι�σκεται  σε  όπόιαδή� πότε ανα� λόγή κατα� στασή πρόκυ� πτόυσα από�  παρό� μόια





διαδικασι�α  πρόβλεπό� μενή  σε  εθνικε�ς  νόμόθετικε�ς  ή�  κανόνιστικε�ς  διατα� ξεις,  ή�  ε)  τελει�  υπό�
αναγκαστική�  διαχει�ρισή  από�  εκκαθαριστή�  ή�  από�  τό  δικαστή� ριό  ή�  στ)  ε�χόυν  ανασταλει�  όι
δραστήριό� τήτε�ς  τόυ  Πρβλ.  και  τήν  υπόσήμει�ωσή  στό  α� ρθρό  2.1  τής  παρόυ� σας  για  διαφόρα�
όρόλόγι�ας  στό ΕΕΕΣ.  Εκκρεμει�  ή  επι�σήμή διό� ρθωσή τόυ ελλήνικόυ�  κειμε�νόυ τόυ Εκτελεστικόυ�
Κανόνισμόυ�  2016/7/ΕΕ 

lxxxv Σήμειω� νεται ό� τι ό ανωτε�ρω εθνικό� ς λό�γός απόκλεισμόυ�  συμπλήρω� νεται στό Με�ρός ΙΙΙ Δ τόυ ΕΕΕΣ
(  Άλλόι  Λό�γόι  Απόκλεισμόυ�  πόυ  ενδε�χεται  να  πρόβλε�πόνται  από�  τήν  εθνική�  νόμόθεσι�α  τόυ
κρα� τόυς με�λόυς τής α.α ή�  τόυ α.φ ).

lxxxvi Πρβλ.  α� ρθρό 73  παρ.  10  ν.  4412/2016,  ή  όπόι�α  πρόστε�θήκε με  τό  α� ρθρό 107 περ.  9  τόυ  ν.
4497/2017. Επι�σής, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ε�γγραφό τής Αρχή� ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχετικα�  με τήν από� φασή ΔΕΕ τής 24 Οκτωβρι�όυ 2018 στήν υπό� θεσή C-124/2017 Vossloh,
ιδι�ως σκε�ψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019. 

lxxxvii Υπενθυμι�ζεται  ό� τι   αναφόρα�  στήν  παρα� γραφό  22.Α.4  θα  γι�νει  μό� νό  στήν  περι�πτωσή  πόυ  ή
Αναθε�τόυσα Αρχή�  επιλε�ξει κα� πόιόν από�  τόυς δυνήτικόυ� ς λό�γόυς απόκλεισμόυ� .

lxxxviii Επισήμαι�νεται  ό� τι  ό� λα  τα  κριτή� ρια  πόιότική� ς  επιλόγή� ς,  πλήν  τής  καταλλήλό� τήτας  για  τήν
α� σκήσή  επαγγελματική� ς  δραστήριό� τήτας  (αρ.  75  παρ.  2  σε  συνδυασμό�  με  τό  αρ.  76  τόυ  ν.
4412/2016), ει�ναι πρόαιρετικα�  για τήν αναθε�τόυσα αρχή�  και πρε�πει να σχετι�ζόνται και να ει�ναι
ανα� λόγα με τό αντικει�μενό τής συ� μβασής (α� ρθρό 75 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016). Σε κα� θε περι�πτωσή,
πρε�πει να διαμόρφω� νόνται κατα�  τρό� πό, ω� στε να μήν περιόρι�ζεται δυσανα� λόγα ή συμμετόχή�  των
ενδιαφερό� μενων όικόνόμικω� ν φόρε�ων στόυς διαγωνισμόυ� ς. Κατα�  τό στα� διό τόυ πρόσδιόρισμόυ�
των  κριτήρι�ων  καταλλήλό� τήτας  των  υπόψήφι�ων,  ει�ναι  αναγκαι�ό  να  τήρόυ� νται  από�  τις
αναθε�τόυσες  αρχε�ς,  όι  θεμελιω� δεις  ενωσιακε�ς  αρχε�ς,  ιδι�ως  ή  αρχή�  τής  ι�σής  μεταχει�ρισής  των
συμμετεχό� ντων, τής απόφυγή� ς των διακρι�σεων, τής διαφα� νειας και τής ανα� πτυξής τόυ ελευ� θερόυ
ανταγωνισμόυ� .  Τα  κριτή� ρια  επιλόγή� ς  τόυ α� ρθρόυ  22.Β  –  22.Ε  εξετα� ζόνται  κατα�  τή  διαδικασι�α
ελε�γχόυ τής καταλλήλό� τήτας τόυ πρόσφε�ρόντός να εκτελε�σει τή συ� μβασή (κριτή� ρια “on/off”). 

lxxxix Επισήμαι�νεται ό� τι όι αναθε�τόυσες αρχε�ς δεν μπόρόυ� ν να καλόυ� ν συγκεκριμε�νες τα� ξεις/ πτυχι�α
τόυ ΜΕΕΠ. Πρβλ. α� ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ό� πως ισχυ� όυν δυνα� μει τόυ α� ρθρόυ 119 παρ. 5 περ. α'
ε�ως δ' τόυ ν. 4472/2017, σε συνδυασμό�  με τό α� ρθρό 75 παρ. 2 & 5 τόυ ν. 4412/2016 (πρβ. και
α� ρθρό 80 παρ. 1 τόυ ν. 3669/2008, ό� πως αντικαταστα� θήκε με τό α� ρθρό 119 παρ. 5 περ. ή' τόυ ν.
4472/2017).

xc  Οι αναθε�τόυσες αρχε�ς μπόρόυ� ν να επιβα� λλόυν απαιτή� σεις πόυ να διασφαλι�ζόυν ό� τι όι όικόνόμικόι�
φόρει�ς διαθε�τόυν τήν αναγκαι�α όικόνόμική�  και χρήματόδότική�  ικανό� τήτα για τήν εκτε�λεσή τής
συ� μβασής. Όλες όι απαιτή� σεις πρε�πει να σχετι�ζόνται και να ει�ναι ανα� λόγες με τό αντικει�μενό τής
συ� μβασής (πρβ. α� ρθρό 75 παρ. 1 τελευται�ό εδα� φιό και αρ. 75 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Οι εν λό�γω
απαιτή� σεις καθόρι�ζόνται περιγραφικα�  στό παρό� ν σήμει�ό, χωρι�ς παραπόμπή�  σε τα� ξεις/πτυχι�α τόυ
ΜΕΕΠ. Σε κα� θε περι�πτωσή και με�χρι τήν κατα� ργήσή των α� ρθρων 80 ε�ως 110 τόυ ν. 3669/2008 και
τήν ε�ναρξή ισχυ� ός τόυ π.δ. τόυ α� ρθρόυ 118 παρ. 20 τόυ ν. 4472/2017, επισήμαι�νεται ό� τι, εφό� σόν ή
αναθε�τόυσα αρχή�  επιλε�ξει τήν παραπόμπή�  σε τα� ξεις/πτυχι�α τόυ ΜΕΕΠ ως πρός τόν καθόρισμό�
των  απαιτή� σεων  για  τις  εγγεγραμμε�νες  στό  ΜΕΕΠ  εργόλήπτικε�ς  επιχειρή� σεις,  πρε�πει  να
περιγρα� ψει  αναλυτικα�  τις  αντι�στόιχες  απαιτή� σεις  και  για  τις  αλλόδαπε�ς  εργόλήπτικε�ς
επιχειρή� σεις.

xci  Οι αναθε�τόυσες αρχε�ς μπόρόυ� ν να επιβα� λλόυν απαιτή� σεις πόυ να διασφαλι�ζόυν ό� τι όι όικόνόμικόι�
φόρει�ς  διαθε�τόυν  τήν  αναγκαι�α  τεχνική�  και  επαγγελματική�  ικανό� τήτα  για  τήν  εκτε�λεσή  τής
συ� μβασής. Όλες όι απαιτή� σεις πρε�πει να σχετι�ζόνται και να ει�ναι ανα� λόγες με τό αντικει�μενό τής
συ� μβασής (πρβ. α� ρθρό 75 παρ. 1 τελευται�ό εδα� φιό και αρ. 75 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016). Οι εν λό�γω
απαιτή� σεις  καταρχα� ς  καθόρι�ζόνται  περιγραφικα�  στό  παρό� ν  σήμει�ό,  χωρι�ς  παραπόμπή�  σε
τα� ξεις/πτυχι�α  τόυ  ΜΕΕΠ  ή�  βαθμι�δες/κατήγόρι�ες  τόυ  ΜΕΚ.  Σε  κα� θε  περι�πτωσή  και  με�χρι  τήν
κατα� ργήσή των α� ρθρων 80 ε�ως 110 τόυ ν. 3669/2008 και τήν ε�ναρξή ισχυ� ός τόυ π.δ. τόυ α� ρθρόυ
118  παρ.  20  τόυ  ν.  4472/2017,  επισήμαι�νεται  ό� τι,   εφό� σόν  ή  αναθε�τόυσα  αρχή�  επιλε�ξει  τήν
παραπόμπή�  σε τα� ξεις/πτυχι�α τόυ ΜΕΕΠ ή�  βαθμι�δες/κατήγόρι�ες τόυ ΜΕΚ ως πρός τόν καθόρισμό�
των απαιτή� σεων για τις  εγγεγραμμε�νες στό ΜΕΕΠ εργόλήπτικε�ς  επιχειρή� σεις  (πχ.  στελε�χωσή),
πρε�πει να περιγρα� ψει αναλυτικα�  τις αντι�στόιχες απαιτή� σεις και για τις αλλόδαπε�ς εργόλήπτικε�ς
επιχειρή� σεις. 

xcii  Πρόαιρετική�  επιλόγή� . Η παρ. 22.Ε τι�θεται κατα�  διακριτική�  ευχε�ρεια τής αναθε�τόυσας αρχή� ς και
συμπλήρω� νεται εφό� σόν πρόβλε�πεται συ� μφωνα με τό α� ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016. Επισήμαι�νεται





ό� τι  ό� λες  όι  απαιτή� σεις  πρε�πει  να  σχετι�ζόνται  και  να  ει�ναι  ανα� λόγες  με  τό  αντικει�μενό  τής
συ� μβασής (α� ρθρό 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).

xciii  Τό εδα� φιό αυτό�  πρόστι�θεται κατα�  τήν κρι�σή τής αναθε�τόυσας αρχή� ς συ� μφωνα με τό α� ρθρό 78
παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, α� λλως διαγρα� φεται.

xciv  Πρόαιρετική�  επιλόγή�  συμπλή� ρωσής  τόυ  εδαφι�όυ.   Συ� μφωνα  με  τό  α� ρθρό  78  παρ.  2  τόυ  ν.
4412/2016, στήν περι�πτωσή συμβα� σεων ε�ργων όι Αναθε�τόυσες Αρχε�ς μπόρόυ� ν να απαιτόυ� ν τήν
εκτε�λεσή όρισμε�νων κρι�σιμων καθήκό� ντων απευθει�ας από�  τόν ι�διό τόν πρόσφε�ρόντα.

xcv  Ως πρός τόν τρό� πό υπόβόλή� ς των απόδεικτικω� ν με�σων τόυ παρό� ντός α� ρθρόυ, τα όπόι�α ε�χόυν
συνταχθει�/ παραχθει�  από�  τόυς ι�διόυς τόυς όικόνόμικόυ� ς φόρει�ς πρβλ. Άρθρό 8 παρ. 3 τής με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

xcvi  Πρβ α� ρθρό 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, ή όπόι�α πρόστε�θήκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 6 τόυ ν. 4605/19.
Σήμειω� νεται ό� τι ή πρόθεσμι�α των 10 ήμερω� ν πόυ αναγρα� φεται στό παρό� ν σήμει�ό αφόρα�  μό� νό τόν
χρό� νό υπόγραφή� ς τόυ ΕΕΕΣ και σε καμι�α περι�πτωσή δεν συνδε�εται με τή συνόλική�  πρόθεσμι�α
υπόβόλή� ς  των πρόσφόρω� ν,  με  τήν  ε�ννόια  ό� τι  όι  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  ε�χόυν  τή  δυνατό� τήτα  να
υπόβα� λλόυν τήν πρόσφόρα�  τόυς όπότεδή� πότε κατα�  τήν ως α� νω πρόθεσμι�α.

xcvii Επισήμαι�νεται ό� τι ή ανωτε�ρω δυνατό� τήτα εναπό� κειται στή διακριτική�  ευχε�ρεια τόυ όικόνόμικόυ�
φόρε�α.  Εξακόλόυθει�  να υφι�σταται ή δυνατό� τήτα να υπόγρα� φεται τό ΕΕΕΣ από�  τό συ� νόλό των
φυσικω� ν πρόσω� πων πόυ αναφε�ρόνται στα  τελευται�α δυ� ό εδα� φια τόυ α� ρθρόυ 73 παρ. 1 τόυ  ν.
4412/2016, ό� πως τρόπόπόιή� θήκαν με τό α� ρθρό 107 περ. 7 τόυ ν. 4497/2017.

xcviii Πρβλ. α� ρθρό 79Α ν. 4412/2016, τό όπόι�ό πρόστε�θήκε με τό α� ρθρό 107 περ. 13 τόυ ν. 4497/2017.
xcix  Η  υπόχρεωτική�  αντικατα� στασή  τόυ  τρι�τόυ,  ως  πρός  τήν  παρ.  4,  εναπό� κειται  στή  διακριτική�

ευχε�ρεια τής αναθε�τόυσας αρχή� ς, εφό� σόν δε δεν τήν επιθυμει�, απαλει�φεται ή αναφόρα�  στήν παρ. 4
στό παρό� ν σήμει�ό. Πρβλ. α� ρθρό. 78 παρ. 1 τόυ  ν, 4412/2016.

c  Πρβλ.  α� ρθρό 80 παρ.  13 τόυ ν.  4412/2016,  ό� πως πρόστε�θήκε με τό α� ρθρό 43 παρ.  7,  περ.  α,
υπόπερι�πτωσή αε τόυ ν. 4605/2019..  

ci  Πρβ. παρα� γραφό 12 α� ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό� πως αυτή�  πρόστε�θήκε με τό α� ρθρό 43 παρ.
7, περ. α, υπόπερι�πτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.

cii  Εφιστα� ται  ή  πρόσόχή�  των  αναθετόυσω� ν  αρχω� ν  στό  ό� τι  πρε�πει  να  ζήτει�ται  ή  πρόσκό� μισή
δικαιόλόγήτικω� ν πρός από� δειξή  μό� νό των λό�γων απόκλεισμόυ�  και των κριτήρι�ων επιλόγή� ς πόυ
ε�χόυν τεθει� στήν παρόυ� σα διακή� ρυξή. Επισήμαι�νεται, περαιτε�ρω, ό� τι, ή αναθε�τόυσα αρχή�  δυ� ναται,
κατα�  τό αρ. 79 παρ. 5 τόυ ν.  4412/2016,  να ζήτει�  από�  πρόσφε�ρόντες,  σε όπόιόδή� πότε χρόνικό�
σήμει�ό κατα�  τή δια� ρκεια τής διαδικασι�ας,  να υπόβα� λλόυν ό� λα ή�  όρισμε�να δικαιόλόγήτικα� ,  ό� ταν
αυτό�  απαιτει�ται για τήν όρθή�  διεξαγωγή�  τής διαδικασι�ας.

ciii  Πρβ. παρα� γραφό 12 α� ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό� πως αυτή�  πρόστε�θήκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπερι�πτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019

civ  Συ� μφωνα με τό α� ρθρό 73 παρ. 2 τελευται�ό εδα� φιό τόυ ν. 4412/2016 : “Αν ό όικόνόμικό� ς φόρε�ας
ει�ναι Έλλήνας πόλι�τής ή�  ε�χει τήν εγκατα� στασή�  τόυ στήν Ελλα� δα, όι υπόχρεω� σεις τόυ πόυ αφόρόυ� ν
τις εισφόρε�ς κόινωνική� ς ασφα� λισής καλυ� πτόυν τό� σό τήν κυ� ρια ό� σό και τήν επικόυρική�  ασφα� λισή."

cv  Πρβ. παρα� γραφό 12 α� ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό� πως αυτή�  πρόστε�θήκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπερι�πτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.

cvi  Λαμβανόμε�νόυ υπό� ψή τόυ συ� ντόμόυ, σε πόλλε�ς περιπτω� σεις, χρό� νόυ ισχυ� ός των πιστόπόιήτικω� ν
φόρόλόγική� ς  ενήμερό� τήτας  όι  όικόνόμικόι�  φόρει�ς  μεριμνόυ� ν  να  απόκτόυ� ν  εγκαι�ρως
πιστόπόιήτικα�  τα όπόι�α να καλυ� πτόυν και τόν χρό� νό υπόβόλή� ς τής πρόσφόρα� ς, συ� μφωνα με τα
ειδικό� τερα όριζό� μενα στό α� ρθρό 104 τόυ ν. 4412/2016, πρόκειμε�νόυ να τα υπόβα� λόυν, εφό� σόν
αναδειχθόυ� ν πρόσωρινόι� ανα� δόχόι. Τα εν λό�γω πιστόπόιήτικα�  υπόβα� λλόνται μαζι� με τα υπό� λόιπα
απόδεικτικα�  με�σα τόυ α� ρθρόυ 23  από�  τόν πρόσωρινό�  ανα� δόχό, με�σω τής λειτόυργικό� τήτας τής
«Επικόινωνι�ας» τόυ υπόσυστή� ματός.

cvii  Οι  υπευ� θυνες  δήλω� σεις  τόυ  παρό� ντός  τευ� χόυς  φε�ρόυν  εγκεκριμε�νή  πρόήγμε�νή  ήλεκτρόνική�
υπόγραφή�  ή�  πρόήγμε�νή  ήλεκτρόνική�  υπόγραφή�  πόυ  υπόστήρι�ζεται  από�  εγκεκριμε�νό
πιστόπόιήτικό�  (Πρβλ. α� ρθρό 9 παρ. 3 τής με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)

cviii  Πρβλ. όμόι�ως ως α� νω υπόσήμει�ωσή σχετικα�  με τα πιστόπόιήτικα�  φόρόλόγιική� ς ενήμερό� τήτας.
cix  Πρβλ. παρα� γραφό 12 α� ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό� πως αυτή�  πρόστε�θήκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 7,

περ. α, υπόπερι�πτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019. 
cx  Πρβ α� ρθρό 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, ό� πως πρόστε�θήκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 46 περ α τόυ ν.

4605/2019.





cxi  Εφό� σόν ή αναθε�τόυσα αρχή�  τήν επιλε�ξει ως λό�γό απόκλεισμόυ� .
cxii  Πρβλ. παρα� γραφό 12 α� ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό� πως αυτή�  πρόστε�θήκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 7,

περ. α, υπόπερι�πτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019. 
cxiii  Με  εκτυ� πωσή  τής  καρτε�λας  “Στόιχει�α  Μήτρω� όυ/  Επιχει�ρήσής”,  ό� πως  αυτα�  εμφανι�ζόνται  στό

taxisnet.
cxiv   Η  πλατφό� ρμα  τής  ΕυρωπαιDκή� ς  Επιτρόπή� ς  eCertis για  τήν  αναζή� τήσή  ισόδυ� ναμων

πιστόπόιήτικω� ν  α� λλων  κρατω� ν-μελω� ν  τής  Ε.Ε  ει�ναι  διαθε�σιμή,  χωρι�ς  κό� στός,  στή  διαδρόμή� .
https  ://  ec  .  europa  .  eu  /  tools  /  ecertis  /  search  . Επισήμαι�νεται ό� τι ή ΕΑΑΔΗΣΥ ει�ναι ό αρμό� διός εθνικό� ς
φόρε�ας για τήν καταχω� ρήσή και τή� ρήσή των στόιχει�ων τόυ  eCertis για τήν Ελλα� δα. Πρβλ. τό με
αριθμ.  πρωτ.  2282/25-4-2018  σχετικό�  ε�γγραφό  τής  Αρχή� ς  στόν  ακό� λόυθό  συ� νδεσμό
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 

cxv  Εφό� σόν ή αναθε�τόυσα αρχή�  τις επιλε�ξει, ό� λες ή�  κα� πόια/ες εξ αυτω� ν, ως λό�γόυς απόκλεισμόυ� .
cxvi  Επισήμαι�νεται ό� τι ή αναθε�τόυσα αρχή� ,  εφό� σόν μπόρε�σει να απόδει�ξει,  με κατα� λλήλα με�σα, ό� τι

συντρε�χει κα� πόια από�  τις περιπτω� σεις αυτε�ς, απόκλει�ει όπόιόνδή� πότε όικόνόμικό�  φόρε�α από�  τή
συμμετόχή�  στή διαδικασι�α συ� ναψής τής δήμό� σιας συ� μβασής. 

cxviiΕφό� σόν ή αναθε�τόυσα αρχή�  τήν επιλε�ξει ως λό�γό απόκλεισμόυ� .
cxviiiΗ  υπόχρε�ωσή  πρόσκό� μισής  δικαιόλόγήτικω� ν  όνόμαστικόπόι�ήσής  μετόχω� ν  αφόρα�  μό� νό  στις

ανω� νυμες  εταιρει�ες πόυ  λαμβα� νόυν  με�ρός  στό  διαγωνισμό� ,  ει�τε  πρό� κειται  για  μεμόνωμε�νόυς
υπόψή� φιόυς,  ει�τε για με�λή ενω� σεων Εξαιρόυ� νται τής υπόχρε�ωσής αυτή� ς  όι  εταιρει�ες πόυ ει�ναι
εισήγμε�νες  στό  Χρήματιστή� ριό  τής  χω� ρας  εγκατα� στασή� ς  τόυς  και  υπόβα� λλόυν  περι�  τόυ� τόυ
υπευ� θυνή δή� λωσή τόυ νόμι�μόυ εκπρόσω� πόυ τόυς.

cxix  Πρβ παρα� γραφό 12 α� ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό� πως αυτή�  πρόστε�θήκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπερι�πτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019

cxx  ή όπόι�α εκδι�δεται συ� μφωνα με τις ειδικε�ς διατα� ξεις τόυ ν. 3669/2008 και φε�ρει συγκεκριμε�νό
χρό� νό ισχυ� ός.

cxxi  Πρβλ. παρα� γραφό 12 α� ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό� πως αυτή�  πρόστε�θήκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπερι�πτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019. 

cxxii  Πρβλ. α� ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ό� πως ισχυ� όυν δυνα� μει τόυ α� ρθρόυ 119 παρ. 5 περ. α' ε�ως δ' τόυ ν.
4472/2017, σε συνδυασμό�  με τό α� ρθρό 75 παρ. 2 & 5 τόυ ν. 4412/2016

cxxiii  Πρβλ. όμόι�ως πρόήγόυ� μενή υπόσήμει�ωσή
cxxiv Εφό� σόν ε�χει αναφερθει� σχετική�  απαι�τήσή στό α� ρθρό 22.Ε συμπλήρω� νεται αναλό�γως συ� μφωνα με

τό α� ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016.
cxxv Πρβλ. παρα� γραφό 12 α� ρθρόυ 80 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως αυτή�  πρόστε�θήκε με τό α� ρθρό 43 παρ. 7,

περ. α, υπόπερι�πτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019. 
cxxvi Συ� μφωνα  με  τή  δια� ταξή  τόυ  α� ρθρόυ  20  παρ.  5  τόυ  ν.  3669/2008:  “Για  τή  συμμετόχή�  σε

διαγωνισμόυ� ς  δήμόσι�ων ε�ργων χόρήγει�ται  σε  κα� θε  εργόλήπτική�  επιχει�ρήσή εγγεγραμμε�νή  στό
Μ.Ε.ΕΠ. «ενήμερό� τήτα πτυχι�όυ», ή όπόι�α, σε συνδυασμό�  με τή βεβαι�ωσή εγγραφή� ς πόυ εκδι�δεται
από�  τήν  υπήρεσι�α  τή� ρήσής  τόυ  Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα�  «επι�σήμό  κατα� λόγό  αναγνωρισμε�νων
εργόλήπτω� ν [...] και απαλλα� σσει τις εργόλήπτικε�ς επιχειρή� σεις από�  τήν υπόχρε�ωσή να καταθε�τόυν
τα επιμε�ρόυς δικαιόλόγήτικα�  στόυς διαγωνισμόυ� ς.”  Επισήμαι�νεται ό� τι, συ� μφωνα με τό α� ρθρό 22
(Τρόπόπόιή� σεις τόυ Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τόυ ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Τό πρω� τό εδα� φιό τής
περι�πτωσής  31  τής  παραγρα� φόυ  1  τόυ  α� ρθρόυ  377  αντικαθι�σταται  ως  εξή� ς:  «31)  τόυ  Ν.
3669/2008 (Α΄  116),  πλήν  των α� ρθρων 80  ε�ως  110,  τα  όπόι�α  παραμε�νόυν  σε  ισχυ�  με�χρι  τήν
ε�κδόσή τόυ πρόεδρικόυ�  διατα� γματός τόυ α� ρθρόυ 83, των παραγρα� φων 4 και 5 τόυ α� ρθρόυ 20 και
τής παραγρα� φόυ 1 α τόυ α� ρθρόυ 176».

cxxvii Στήν  περι�πτωσή  ό� μως  πόυ  ή  Ενήμερό� τήτα  Πτυχι�όυ  δεν  καλυ� πτει  τις  εισφόρε�ς  επικόυρική� ς
ασφα� λισής, τα σχετικα�  δικαιόλόγήτικα�  υπόβα� λλόνται ξεχωριστα� .

cxxviii Μό� νό στήν περι�πτωσή πόυ ε�χει επιλεγει� από�  τήν αναθε�τόυσα αρχή�  ως λό�γός απόκλεισμόυ� .
cxxix Επισήμαι�νεται ό� τι  ό όικόνόμικό� ς  φόρε�ας παρα� γει  από�  τό υπόσυ� στήμα τό ήλεκτρόνικό�  αρχει�ό

«εκτυπω� σεις»  των Δικαιόλόγήτικω� ν  Συμμετόχή� ς  σε  μόρφή�  αρχει�όυ  Portable Document Format
(PDF),  τό  όπόι�ό  υπόγρα� φεται  με  εγκεκριμε�νή  πρόήγμε�νή  ήλεκτρόνική�  υπόγραφή�  ή�  πρόήγμε�νή
ήλεκτρόνική�  υπόγραφή�  με  χρή� σή  εγκεκριμε�νων  πιστόπόιήτικω� ν  και  επισυνα� πτεται  στόν
(υπό)φακε�λό τής πρόσφόρα� ς «Δικαιόλόγήτικα�  Συμμετόχή� ς» (Πρβλ α� ρθρό 12 παρ. 1.2.4  τής με.
αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search




cxxx Πρβ. α� ρθρό 92 παρ. 8 τόυ ν. 4412/2016, ό� πως πρόστε�θήκε με τό α� ρθρό 43 παρ.8 υπόπαρ. β. τόυ ν.
4605/2019 και τρόπόπόιή� θήκε από�  τό α� ρθρό 56 παρ. 4 τόυ ν. 4609/2019.

cxxxi Οι  αναθε�τόυσες  αρχε�ς  μπόρόυ� ν  να  πρόβλε�πόυν  στα  ε�γγραφα  τής  συ� μβασής  ό� τι,  κατό� πιν
αιτή� ματός τόυ υπεργόλα� βόυ και εφό� σόν ή φυ� σή τής συ� μβασής τό επιτρε�πει, ή αναθε�τόυσα αρχή�
καταβα� λλει απευθει�ας στόν υπεργόλα� βό τήν αμόιβή�  τόυ για τήν εκτε�λεσή πρόμή� θειας, υπήρεσι�ας
ή�  ε�ργόυ, δυνα� μει συ� μβασής υπεργόλαβι�ας με τόν ανα� δόχό. Στήν περι�πτωσή αυτή� , στα ε�γγραφα τής
συ� μβασής καθόρι�ζόνται τα ειδικό� τερα με�τρα ή�  όι μήχανισμόι� πόυ επιτρε�πόυν στόν κυ� ριό ανα� δόχό
να εγει�ρει αντιρρή� σεις ως πρός αδικαιόλό�γήτες πλήρωμε�ς, καθω� ς και όι ρυθμι�σεις πόυ αφόρόυ� ν
αυτό� ν τόν τρό� πό πλήρωμή� ς.  Στήν περι�πτωσή αυτή�  δεν αι�ρεται ή ευθυ� νή τόυ κυ� ριόυ αναδό�χόυ.
Συμπλήρω� νεται αναλό�γως.

cxxxii Πρβλ και α� ρθρό 165 ν. 4412/2016.
cxxxiii Εφό� σόν  στή  Διακή� ρυξή  τι�θενται  επιπλε�όν  ό� ρόι  τεχνική� ς  ικανό� τήτας,  αναφε�ρεται  ή  σχετική�

από� φασή τόυ Υπόυργόυ�  Υπόδόμω� ν και Μεταφόρω� ν, ό� πως απαιτει�ται από�  τό α� ρθρό 76 παρ. 2 τόυ
ν. 4412/2016 ή�  ή αντι�στόιχή από� φασή τόυ α� ρθρόυ 53 παρ. 7 β τόυ ν. 4412/2016  για επιπλε�όν
ό� ρόυς τεχνική� ς και όικόνόμική� ς ικανό� τήτας.
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